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1645
První historická zmínka o Hrčavě pochází z roku 1645 v souvislosti s šancí Hertiawa,
která patřila do dvojitého pásma obranných pevnůstek, budovaných po celém jihotěšínském
pohraničí na ochranu před vpády z Uher. Jablunkovský průsmyk byl totiž nejdůležitějším
přechodem z Uher do Slezska, údolí Čadca – Skalité bylo zase důležitou cestou do Haliče.
Proto bylo na výšině v katastru obce Mosty u Jablunkova, kóta 605, na trase přechodu přes
Jablunkovský průsmyk vybudováno již roku 1578 velké opevnění s hvězdicovým zákopem,
které bylo středem jihotěšínského opevňovacího systému.
Od těchto velkých šancí vedlo na východ i na západ pásmo drobnějších pevnůstek,
zvaných malé šance. Ve východním pásmu to byly Bařiny, asi 1 km jižně od Gírové, šance
Hertiawa, zvané později malé šance v Javořince a dále šance Džolek na dnes stejnojmenném
kopci, kota 701, zvané také šanečky, na styku katastrálních hranic dnešní Hrčavy, Bukovce a
Javořinky. Dále pak šance Bukovec v místě zvaném na Kempě (obranné valy jsou dodnes
znát v terénu), Burův Gruň na rozhraní katastrů obcí Javořinka, Istebna a Koňakov, a Kikula
na dnešní slovensko-polské hranici. Pozůstatkem hrčavských šancí je holý kopec s názvem
Šance (608 m n.m.) nacházející se asi 500 m na jihovýchod od konečné autobusové zastávky
v obci.

1830
Mezi jednotlivými šancemi se začaly kolem roku 1830 stavět strážní budky, tzv.
„čartaky“. Na hraničních přechodech byly celnice, tzv. „třicatky“ (odváděl se 30. díl ceny
převáženého zboží). „Čartaky“ a „třicatky“ byly v provozu až do roku 1848. Posledním
velitelem šance Hortiawa byl „komandant Heitlinger“. (1- str. 13)
O obranném charekteru dalších zařízení svědčí ještě dnes názvy v nejbližším okolí, dnes
na Slovensku, jako Valy, Pod Valom, Za Valom, Benkov zárubok, Gelačakův zárubok,
Matysov zárubok, Moravcov zárubok.
Na Valech (kopec hned nad Trojmezím na slovenské straně) stávaly další významem i
velikosti asi druhé největší šance na pomezí. Zatímco šancům na Mostech se říkalo velké
(Grosse Schanz), ty na Valech nesly oficiální název malé šance (Kleine Schanz).
Strážci šanců, tohoto malého strážního opevnění, aby to neměli daleko ke svým
rodinám, si pravděpodobně v blízkém okolí postavili první obydlí. A tak asi vznikla Hrčava.
Prvním civilním osídlencem na Hrčavě, jak se traduje, byl dřevorubec Martin Palica,
z obce Košařiska, kterému těšínská komora kolem roku 1770 povolila usídlit se v blízkosti
šance Hertiawa, aby zde kácel buky a klučil (mýtil) les. Komora posílala do lesů kolonisty
proto, že byla velká poptávka po bukovém dřevě a pro odlehlá místa se těžko hledaly pracovní síly. Palica si prý poblíž dnešního stavení č. 6 nejprve postavil primitivní dřevěnou boudu a
později dřevěné stavení, první kurlok na Hrčavě. Přivedl prý sem také několik dalších usedlíků z Košařisk, Milíkova, Tyry a Javořinky, s nimiž kácel stromy.
Původ názvu Hrčava lze s největší pravděpodobností hledat v hrčích, což je místní
pojmenování nádorovitých výrůstků na bucích po odlomení větví. Lze předpokládat, že k jihu
otevřený svah dnešního kopce Šance poskytoval bouřlivým větrům z jihu možnost, aby
v okolním jedlobukovém pralese olamoval větve buků. Asi se kopci, kde byly šance, říkalo na
hrčavým kopci (hrčavý = hrčatý, plný hrčí - v místním původním nářečí). Tuto domněnku
potvrzuje i hrčavská lidová píseň „Ej na Hrčavým dobře, ej na Hrčavým šmjalo“. A ještě dnes
starší Hrčavané říkají, že bydlí na Hrčavým, nikoliv na Hrčavě. Pojem v Hrčavě je novotvar,
který velice necitlivě používají především občané mimo obec nebo přistěhovalci.
Osada Hrčava byla od svého vzniku součásti dnes polské obce Javořinka.

Karel Karpecki: Historie obce Hrčava

5

1918
Po rozpadu Rakousko – Uherska po první světové válce v roce 1918 vznikly na jeho
troskách nové státy. Těšínsko se stalo sporným územím, o které soupeřily Československo a
Polsko.
K podepsání první místní provizorní kompromisní úmluvy o rozdělení správy na sporném území mezi Radou Narodowou Ksiestwa Cieszyńskiego a Zemským národním výborem
pro Slezsko v Polské Ostravě došlo dne 2. listopadu 1918 v Orlové. Dohoda pak byla upřesněna na jednáních v Polské Ostravě 5. listopadu 1918 s tím, že nijak neurčuje příští hranici a
že konečné rozhraničení přísluší ústředním vládám. Demarkační čára (politický okres Frýdek
a 6 obcí fryštátského okresu bylo začleněno do území pod českou správou) neuspokojovala
ani jednu ze stran. Množily se konflikty. Československá vláda v Paříži požadovala obsazení
Košicko-bohumínské dráhy a celého sporného území francouzským vojskem. Dne 23. ledna
1919 zahájilo československé vojsko (domácí i oddíly francouzských a italských legionářů)
obsazování území na východ od demarkační čáry. Linie fronty se ustálila na horní Visle.
Na jednáních pařížské mírové konference obě strany uplatňovaly nárok na celé sporné
území, obě žádaly Nejvyšší radu pařížské mírové konference o definitivní rozhodnutí územního sporu. Dne 3. února 1919 byla proto v Paříži stanovena nová demarkační čára probíhající
přibližně kolem Košicko-bohumínské dráhy (na polské straně zůstala Doubrava, Fryštát, Těšín, Dolní Žukov, Třinec a Jablunkov, na české Bohumín, Lazy a Karviná.
Dvoustranná československo-polská jednání v Praze ani Krakově o konečném vyřešení
hraničního sporu neuspěla. Proto ministr zahraničí Beneš požádal o vyhlášení plebiscitu na
celém území Těšínska. 27. 9. 1919 bylo o plebiscitu (lidovém hlasování) oficiálně rozhodnuto. Ten měl zodpovědět na otázku, ke kterému státnímu útvaru chtějí obyvatelé patřit.
Období příprav plebiscitu patřilo k nejsmutnějším stránkám dějin Těšínska. Docházelo
k vášnivým střetnutím, především z polské strany, která přerůstala ve srážky s obětmi na životech. Když se začalo ukazovat, že plebiscit nemusí polské straně zajistit vítězství, 24.4.1920
Polsko oficiálně odmítlo plebiscit jako neproveditelný. V květnu 1920 dosáhly aktivity, především polských bojůvek takového stupně, že mezinárodní plebiscitní komise byla nucena
vyhlásit na Těšínsku výjimečný stav.

1920
A tak se o Těšínsku opět jednalo na mezinárodním poli, tentokrát na konferenci dohodových státníků dne 10. 7. 1920 ve městě Spa v Belgii, kde se obě strany dohodly, že se
podřídí arbitráží (v tomto případě rozhodnutí sporu velmocemi). Rozhodnout měla konference
dohodových velvyslanců.
Hrčavané stále doufali, že konečným řešením pohraničního sporu na Těšínsku bude jeho připojení k Československu. A dávali to neskrývaně najevo. Čile udržovali přátelské styky
s občany ze slovenské obce Čierné pri Čadci i s vojenskými hlídkami, které při ostraze čsl.
území chodívali po hrčavské hranici. Obdivovali vzorné chování a přátelský poměr vojáků
k nim. To všechno bylo trnem v oku polským národovcům. Ti se rozhodli, že Hrčavany za to
ztrestají. Ač hrčavští ozbrojené provokace předpokládali a již nějakou dobu drželi stráže,
v osudný den však o půlnoci přestali střežit, protože příští den se měla na Hrčavě konat svatba, což byla celospolečenská událost a všichni na ní chtěli být odpočatí. A tak ve dvě hodiny
v noci z 12. na 13. červenec 1920 horda maskovaných teroristů ozbrojených střelnými zbraněmi a holemi obklíčila nepozorovaně Hrčavu a asi 20 z nich pod záminkou, že jdou hledat
zbraně, prohledávali domy, krutě mučili muže, aby se přiznali, kde je mají ukryty. A především rabovali. Brali vše, co se jim hodilo: od vajíček, klubek vlny až po peníze a šperky. Ně-
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kteří muži měli snahu dostat se na Slovensko, ale byli teroristy držícími Hrčavu v obklíčení
chyceni. Jednoho občana, u kterého našli vojenskou pušku z první světové války, chtěli zastřelit jeho vlastní zbraní. Kdyby teroristé neměli strach, že případná střelba by upozornila
československé vojáky v Čiernem pri Čadci, asi by svůj záměr uskutečnili. Vlastníka střelné
zbraně spolu s dalšími dvěma nejvíce podezřelými občany pak vyvedli nad obec k lesu, (kde
dnes stojí kostelík), kde je krutě mučili. I dalším občanům bylo vyhrožováno zastřelením či
pověšením.
Co se nepodařilo mužům, podařilo se ženě. Při razii se jí podařilo uniknout z obklíčení a
dostat se do Čierného, kde oznámila československé vojenské hlídce, co se na Hrčavě děje.
Ta, ač byla pouze dvoučlenná, spěchala Hrčavanům na pomoc. K ránu před obcí v husté mlze
začala hlídka střílet. Protože měnila své postavení, teroristé nabyli dojmu, že Hrčavanům na
pomoc přišla početná jednotka. V nastalém zmatku se zajatcům podařilo uprchnout do lesa.
Rovněž teroristé se rychle vytratili. Ač byli maskování, Hrčavané přesto v teroristech poznali
občany z Javořinky, Istebné, Bukovce a dokonce i z Jablunkova. A jaké bylo později překvapení Hrčavanů, když někteří z nich dokonce figurovali na místech státních úředníků!
Mezitím konference dohodových velvyslanců (sestávala se zástupců Francie, Anglie,
Italie a Japonska pod vedením Manwilla, který byl v té době vedoucím mezinárodní komise
v Těšíně) došla dne 28. července 1920 k rozhodnutí, kterým se určila československo-polská
hranice na Těšínsku, až na malé výjimky, prakticky v dnešní podobě.
Jednou z těchto výjimek byla Hrčava, v té době jedna ze čtyř osad Javořinky. Obyvatelé
Hrčavy se cítili být Čechy, stejně jako mnozí další občané Javořinky. Rozhodnutím ve Spa se
bohužel měli stát obyvateli Polska. Protože především Hrčavané s tímto nesouhlasili, zvolili si
za své mluvčí Jana Sikoru (nar. 1886) a Jana Gazura (nar. 1883), kteří společně s javořinským
učitelem Leonem Grochowským vypracovali petici žádající připojení obce Javořinky
k Československé republice. Petici podepsali všichni dospělí občané Hrčavy. Kromě všech
obyvatel Hrčavy podepsalo petici také 402 obyvatel ostatních osad Javořinky.
Jan Sikora s Janem Gazurem pak přešli tajně státní hranici, aby odevzdali petici
rozhraničovací komisí velvyslanců pro stanovení československo - polských hranic
v Moravské Ostravě.
Text petice (fotokopie uložena ve strojopisné Hrčavě Ivo Stolaříka spolu s dalšími
dokumenty) datované v Javořince dne 6. srpna 1920 zněl (1 – obr. 14):
„Vysoce vážená komise!
Dnes má býti rozhodnuto o osudu obyvatel obce Javořinky, do kterého státu se mají
dostat. Jeto velmi vážný okamžik pro současně žijící obyvatele i pro jejich potomky.
Tato záležitost nemůže býti brána jen tak lehce, jde tu o další existenci žijících obyvatel,
jakož i jejich potomků.
Níže podepsaní jsou vzdáleni jakékoliv nenávisti a jakéhokoliv národnostního
rozvášnění nebo hádání. Jejich cílem je žití v pokoji svých malých hospodářstvích a pracovat
pilně tak, aby uživili své rodiny, a aby jejich děti byly vychovány ve zdárné občany.
K objasnění této nepříjemné záležitosti nechť slouží následující důvody:
1. Obec Javořinka má být odtržena od města Jablunkova. Kdyby se to
uskutečnilo, byli-by obyvatelé této obce hospodářsky zničeni a to hlavně
z následujících důvodů: Všechny výrobky sloužící ke zdokonalování
hospodářství jako jsou umělá hnojiva, vápno atd, nakupovali dosud podepsaní
v Jablunkově. Jakmile však bude ustanovena celní hranice, stoupnou ceny těchto
předmětů o přiražené clo a nastanou i těžkosti s valutou.
2. Přidělením této obce k Polské republice budeme odloučeni od všech
úřadů,
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nacházejících se nyní v Jablunkově – a budeme přičlenění
nejpravděpodobněji ke Skočovu. Vzdálenost Skočova je veliká a bude spojena
pro obyvatele s výdaji a nesnázemi. V zimě na příklad, když napadne hodně
sněhu, je nemožné dostat se z Istebné přes Kubalonku, Vislu a Ustroň do
Skočova.
3. V případě onemocnění by bylo velmi těžko sehnat z Jablunkova lékaře
a léky: hrála by tu svou úlohu valuta. Co značí celní hranice ví každý zdárně
usuzující člověk. Podepsaným nejde o žádné národnostní momenty, jen o čistě
hospodářské zájmy: aby mohli zůstat u města Jablunkova a aby nebyli od něj
odtrženi.
4. Je-li nemožné, aby celá politická obec Javořinka zůstala u Jablunkova,
tu prosí podepsaní, aby alespoň 2/3 této obce, kterážto část tvoří školní obec,
byly ponechány Jablunkovu – a to z následujících důvodů:
Politická obec jako taková netvoří samostatnou, neodvislou obec školskou,
toliko její dvě třetiny. Jedna třetina této obce, tak zvaný „Horní konec“, je
připojena již od 1854 ke školské obci Istebné. Všechny učebné pomůcky
/tabulky atd./ nakupovali rodiče v Jablunkově, aniž by platili clo. Jakmile však
bude ustanovena celní hranice, zdraží všechny předměty denní potřeby právě
v důsledku tohoto cla.“
Podepsaní nebyli nikým přemlouváni, aby utvořili nějakou opozici. Vidí jen ohroženy
své hospodářské zájmy a svou existenci, budou – li odtrženi od města Jablunkova. Nechť je
proto nikdo nepovažuje za nepřátele Poláků a za přátele Čechů. Jde jim výhradně o
hospodářské zájmy.
Podepsaní prosí upřímně, aby na tuto jejich žádost vzat zřetel, a aby hranice byla
vedena co možná nejpříznivěji.“

1921
5. července 1921 a července 1921 uskutečnila Mezinárodní rozhraničovací komise
v Moravské Ostravě politickou pochůzku v obcích Bukovec a Jaworzynka a ve svém XVII
sezení 24. srpna 1921 určila definitivní hranici Těšínska.
Na podkladě této petice pak byla osada obce Javořinka Hrčava v červnu 1921 zatímně
připojena k ČSR a výnosem téže komise ze dne 22. července 1921 jmenován vládním
komisařem na Hrčavě Jan Sikora.
Někdy později nebo snad zároveň s funkcí vládního komisaře vznikla na pomoc
vládnímu komisaři správní komise. Na dokumentu
Při praktickém určování nové prozatímní státní hranice rozhraničovací komisí se k této
seběhly davy lidí z Javořinky, žádajících o připojení Javořinky k Československu. V roce
1928 po přečíslování domů byly domy očíslovány čísly od 1 do 45.
Bylo jim doporučeno, aby se obrátili na vedení rozhraničovací komise v Ostravě. Hned
na druhý den delegace 10 Javořinčanů odjela do Ostravy, kde byli vyslyšeni nějakým
polským úředníkem delegovaným v komisi. Dřív než se dostali domů, již o jejich návštěvě
v Ostravě věděli na okresním úřadě v polském Těšíně. Osm členů delegace bylo hned na to za
vlastizradu zatčeno a uvězněno v polském Těšíně. Tak o tom alespoň psaly polské noviny
Slazak (Slezan) vydávané v Českém Těšíně dne 10. 7. 1921.
V kronice české státní obecné školy v Jablunkově na str. 14 se o Karlu Smyczkovi píše,
že: „Založil českou školu na Hrčavě, kde vyučoval přes celou zimu 1921 – 22 a to vždy
v sobotu tam dojížděl.“
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V kronice české státní obecné školy v Jablunkově na str. 17 se píše o tom, že začátkem
června 1923 jelo 94 žáků na zájezd do Prahy. Organizace Červený kříž a České srdce
poskytly (účastníkům zájezdu) v Praze ubytování a stravování. Dále se píše, že: „Velikou
zásluhu o zdar zájezdu má pí Anna Hlaváčová z Prahy.“ Karel Smyczek se buď s paní Annou
Hlaváčovou znal již dříve nebo se s ní seznámil až na zájezdu, ale je víc než pravděpodobné,
že navázali užší kontakt a je jisté, že v pozdější době Karel Smyczek zavedl Annu
Hlaváčovou na Hrčavu.
(V kronice české státní obecné školy v Jablunkově na str. 17 se píše: …“ V červnu
(1923) konaná také velkolepá národopisná slavnost pod protektorátem zemského presidenta
Šrámka. V čele předsednictva byli Joža Vochala a správce školy (Smyczka Karla). Slavnost
byla velkolepá. Krojované skupiny z Těšínska i Orlovska a Ostravska dodávaly jí rázu přímo
pohádkového.“ Vzhledem k tomu, že Karel Smyczek znal Hrčavu a věděl, že na Hrčavě
existuje dudácká kapela, domnívám se, že ji pozval na tuto národopisnou slavnost a dost
možná, že na ní byla i Anna Hlaváčová.
Dne 12. února 1924 vrchní poštmistr sděluje do Českého Těšína, že „osada Hrčava byla
v roce 1921 po přiřknutí delimitační komisí k Československé republice pojata do zdejšího
doručovacího obvodu „.
Dne 15 února Četnické staniční velitelství sděluje do Č. T., že „osada Hrčava byla
zdejší stanici dnem 1. července 1922 přidělena“.
Velitelství četnického oddělení č. 6 v Bukovci dne 20.2. 1924 píše do Č.T.:
„zdejší četnické stanice začala svou působnost v osadě Hrčava dne 19. července 1921
po odchodu delimitační komise, která skončila vsazení hraničníků“.
Definitivní státní hranice byla vyměřena za účelem zanesení do pozemkových knih dne
12. června 1922 Mezinárodní komisi pro stanovení hranic československo – polských, pracovní skupinou 2 v Jablunkově. Viz kopie dokumentu (1 – obr. 15)
Oficiálně byla však těšínská pohraniční území i s Hrčavou předána
Československé republice až 20. června 1924, kdy se na Hrčavě v pátek 20. června u
základního kamene XXVIII na potoce, který tvoří hranici se Slovenském s jedné, Polskem a
Těšínskem s druhé strany, sešla přejímací komise spolu s vládním komisařem na Hrčavě
Janem Sikorou (č. 124). Odtud pravděpodobně komise postupovala podél česko (hrčavských)
– polských hranic až na Džiolek (1-obr. 12). Hrčava tak dostala pevné hranice. Samostatnou
osada s 31 domy a 230 obyvateli měla tak katastrální území 114 ha. Radost Hrčavanů byla tak
obrovská, že při osazování hraničních kamenů delimitační komisi si občané Malyjurek Pavel
(z č. 9) a Sikora Jan (starý) vymínili, že sami zasadí hraniční kámen č. 5. Tento hlavní
hraniční kámen stále stojí, je možno jej vidět po levé straně cesty z obce směrem
k hraničnímu přechodu v místě, kde cesta se dotýká státní hranice.
Ve fotokronice obce se nachází fotografie hrčavské dudácké kapely, která čítala 6 osob.
Taktéž ve fotokronice se k fotografii uvádí, že na národopisných slavnostech v Orlové
v roce 1926 hrčavští představili pořad nazvaný „Hrčavská svatba“. Na fotografii uvedeno +
řídící učitel Zahradník.
Karpecki Karel se začal zajímat o původní čísla domů (javořinské číslování) v době
někdy kolem roku 2000. To tehdy v Okresním archivu ve Frýdku – Místku hledal třídní výkaz
z hrčavské školy ze školního roku 1927 – 1928 třídy, do které chodila dcera akademické
sochaře Leo Kubíčka. V třídním výkazu až do roku 1928 bylo uváděno bydliště žáků
ještě původním javořinským číslováním domů. Ale vzhledem k tomu, že ze všech domů
nemusely docházet do školy děti, navíc v mnoha domech bydlelo více rodin, nešlo podle
třídních výkazů zjistit, jaká čísla popisná měly domy před přečíslováním a po něm, navíc
rodiče děti nemuseli být majiteli domů.
Nepomohla ani následující návštěva v Okresním archivu v Karviné. Teprve pátá
návštěva Karla Karpeckého v Okresním archivu 27. 4. 2005 měla úspěch. V založených
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spisech 0Ú Český Těšín 1850 – 1938 v kartonu č. 2 byla nalezena listina č.j. 65 z 12. října
1924 (Věc: odpověď k čís. pr. 338/81 Okresní správě politické v Českém Těšíně), kde se
uvádí javořinské číslování hrčavských domů.
Zde se uvádí: čís. pop. 115 - Kajzar Jan
116 - Malyjurek Pavel
117 - Jalovičor Michal (na dok. z 16. 2. 24 Jalowiczorová Eva)
118 - Jalovičor Jan
119 - Kohutová AlžbětaMalyjurek Pavel
120 - Zogata Jiří
121 - Malyjurek Pavel
122 - Škavran Michal
123 - Lacek František
124 - Sýkora Jan
125 (na dok. z 16. 2. 1924 Malyjurková Eva)
126 - Jurošek Josef
127 - Běleš Michal
128 - Gořolka Jan
129 - Husarová Marie (na dok. z 16. 2. 24 Haratyková Zuzana)
148 - Gazur Jan
194 - Vavřač Pavel
195 - Haratyk Josef
196 - Vavřač Jan
238 - Dragon Jiří
243 - Bocek Jan
268 - Jurošek Pavel
274 - Křišica Jan
275 - Haratyk Augustýn
277 - Bojko Filip
278 - Malyjurek Jan
280 - Malyjurek Michal
286 - Vavřač Michal
290 - Jalovičor Michal
292 - Vavřač Ondřej
Není číslo 144 (předěláno na stodolu v roce 1923) a čís. 264 (vůbec…(další text
nečitelný))
Nové domy dosud bez čísel: Mylyjurek Jan, Škavran a škola.
Popisná čísla netvoří žádného celku ani podvoří. Domy jsou roztroušeny různě.
Dopis je podepsán Janem Sikorou a opatřen razítkem Osada Hrčava.
Vzhledem k posloupnosti číslování domů na Hrčavě - 115 až 129 – lze soudit, že toto
byly nejstarší domy pamatující ještě původní číslování domů, které zavedla v Rakousku a
tedy i u nás Marie Terezie v roce 1773.
Správní komise obce Hrčavy v dopise z 18. 5. 1925 Okresní správě politické
v Č. T. sděluje, že správní komise „usnesla se 10. 5. 1925 žádati, aby ze zat. obce Hrčavy a části státního lesa, který by byl katastrálně přidělen Hrčavě, utvořena byla samostatná
obec“. Dopis je podepsán Janem Sikorou a podpis připojilo osm členů správní komise: Gořolka Jan, Bielesz Mihol, Lacek Josef, Zogatá Pavel, Malyjurek Pavel, Dragon Jurosz, Haratyk
Pavel a Malyjurek Jan. Dáno i razítko Osada Hrčava.
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Samostatnou obcí o rozloze 288 ha se Hrčava stala až od 6. října 1927 po přivtělení
osad Komorovský grúň a velké zalesněné plochy z katastru obce Bukovec. Stalo se tak přes
značný odpor obce Bukovce. Hrčava tak měla v té době 271 obyvatel jen české národnosti!
Okolnosti, za jakých se Hrčavanům podařilo stát se občany Československé republiky,
vzbudily obdiv v širokém okolí a i vzhledem k tomu, že v té době v okolních obcích i na Těšínsku měli mezi obyvatelstvem poměrně silné zastoupení občané polské národnosti, začalo
se Hrčavě v blízkém i dalekém okolí také obdivně říkat Malá Praha!
Ačkoliv v Československé republice proběhlo 15. 2.1921 sčítání lidu, Hrčavy se ještě
netýkalo.
Červnové rozhodnutí z roku 1921, že Hrčava bude součástí Československé republiky,
se prakticky ihned projevilo ve školství. Hrčavské děti přestaly navštěvovat polskou školu
v osadě Na třicátku v Javořince. V novém školním roce 1921- 22 Matice Slezská zřídila zatím
nestátní školu a na Hrčavě se začalo poprvé učit česky. Učilo se v Matici Slezské pronajaté
místnosti v soukromí (dům č.p. 6) a to pouze v sobotu, kdy na Hrčavu docházel (zpravidla od
vlaku) z Čierné (při Čadci) řídící učitel Karel Smyczek z Jablunkova. V okresním archivu ve
F-M je uložen dokument, ve kterém se doslovně uvádí: „Zde nutno zaznamenati, že obětavost
občanů pro jejich školu byla nesmírná. Stalo se, že v zimě, kdy povoz pro učitele nemohl do
nádražní stanice pro množství sněhu, 10 –15 mužů se obětovalo a vyšlapalo učiteli cestu na
Hrčavu. Tak tomu bylo i s docházkou dětí. Otcové přinášeli na zádech děti do školy, jež ještě
v náručí kromě brašny nesly i polena dříví na otop ve škole. Byla to bezmezná obětavost.“
Oficiálně ve státem zřízené škole (taktéž v místnosti domu č. 6) se začalo vyučovat až 1. dubna 1922, zapsáno bylo 33 děti. V třídním výkaze v onom školním roce se pochopitelně u adres
dětí uvádělo i popisné číslo domu (které bylo společné pro Javořinku i Hrčavu). Nejmenší
číslo je uváděno u žáka Gazura Josefa (nar. 8. 3.1910 na Hrčavě, otec Jan) a to čp. 115, nejvyšší je pak uvedeno u Jalovičora Jana, ( nar. 1. 2. 1912, otec Michal) a u Malyjurkové Emilie
(nar. 3. 3. 1917, otec Michal) a to 290.
Z roku 1922 se zachovala pravděpodobně nejstarší fotografie z Hrčavy, která představuje „Hrčavjany před hospodou, kde byla v té době česká škola.“ V popředí je hrčavská kapela
sestávající z dudáka a dvou houslistů. (1-obr. 187)
Další fotografie z roku 1923 představuje šestičlennou Hrčavskou muziku s „gajdami a
skřipcami“. (1-obr. 252)
Hrčava v té době vůči státní správě byla ve zcela zvláštním postavení. Nebyla ani
samostatnou obci, tehdy ještě nebyla ani samostatnou osadou, jediným pojítkem se státní
správou byl jmenovaný vládní komisař, který podléhal přímo okresnímu úřadu! Protože
Hrčava byla pouze samostatnou osadou, netýkaly se jí ani volby do obecních zastupitelstev,
které proběhly v ostatních obcích dne 16. 9. 1923.
Přesto se na Hrčavě chodilo do školy, dokonce i za této kuriózní situace se začalo
s výstavbou budovy školy, první veřejné budovy na Hrčavě, která byla postavena v roce 1924.
Už tehdy si Hrčavané uvědomovali, že škola je nejen základ vzdělanosti, ale základ všeho
veřejného dění. A aby nebyly problémy s vyučujícími, byl v budově školy i byt pro řídícího
učitele. Nesmírnou zásluhu na postavení nové školy měla tehdejší Matice Slezská Osvěty Lidové, její odbor na Hrčavě vznikl asi v únoru 1923. (Protože desetíletí MSOL na Hrčavě se
slavilo v únoru 1933).
Škola se stala základem kulturního dění v obci, ať už přímo jeho organizováním, nebo
jako místo, kde se kulturou přímo žilo. Spolu s místním odborem Matice Slezské Osvěty Lidové se v obci nacvičovala veřejná divadelní představení i jiné kulturní akce.
Od roku 1923 se nově narozené děti začaly vést v matrice farního úřadu v Jablunkově,
když předtím byly vedeny u farního úřadu v Istebné.
Výnosem biskupa vratislavského ze dne 30. 12. 1925 č. j. G. K. T. 464 byla Hrčava
církevně přifařena do Jablunkova.
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O Hrčavu se zajímaly i některé význačné osoby. Tak na příklad v roce 1924 navštívil
obec spisovatel Petr Jilemnický, který v té době učil ve v blízkém Svrčinovci na Slovensku,
dále spisovatel František Sokol – Tůma. V následujícím roce pak spisovatel Josef Holeček.
Prvním řídícím učitelem na Hrčavě byl Alois Zdobinský z Petřvaldu. Ale ještě před ním
prý byli na Hrčavu určení postupně dva učitelé, ale oba po seznámení se situaci a přespání na
Hrčavě na místo nereflektovali. Není o tom ale žádný doklad.
I když Hrčava byla pouze samostatnou osadou a nemohla tudíž mít vlastní samosprávu,
jako samostatná osada se ale již mohla zúčastnit parlamentních voleb dne 15. 11.1925.
V soudobém tisku se uvádí, že na Hrčavě ve volbách do sněmovny zvítězila
republikánská strana zemědělská, když dostala 93 hlasů, následovali komunisté s 10 hlasy,
československá sociální demokracie 4 hlasy a československá strana sociální 1 hlas.
Ve volbách do senátu bylo pořadí stran naprosto shodné, jednotlivé strany získaly 74, 5,
2 a 1 hlas. Nebyl uváděn celkový počet voličů ani počet neplatných hlasů, takže pouze ze
součtu odevzdaných platných hlasů lze usuzovat, že voleb se zúčastnilo minimálně 108
Hrčavanů.
Vzrůstající počet děti (ve školním roce 1929 počet zapsaných přesáhl poprvé čtyřicítku,
zapsalo se 44 žáku) si vynutil přeorganizování školy z jednotřídní na dvoutřídní, bohužel
druhá třída musela být opět umístěna nedaleko od školy v místnosti soukromníka. Ale počet
žáků ve škole dále rostl, aby ve školním roce 1933-34 dosáhl 52 žáků, ve školním roce 193637 bylo v hrčavské škole zapsáno dokonce 62 žáků!
Z třídních knih školy na Hrčavě do školního roku 1934-35 se lze dočíst o povolání rodičů. Vyskytly se následující profese: rolník, domkař, lesní dělník, dělník, hutník, horník, chalupník, akademický sochař, tkadlec, obchodník s dobytkem.
České společenství na Těšínsku i mimo něj mělo pro Hrčavu velké pochopení. Dokonce
se samo nabízelo pomoci. Příkladem toho byla i nabídka z Hasičské župy v Ostravě
z konce roku 1923, kde se nabízelo materiální zabezpečení dobrovolných hasičů na Hrčavě,
pokud si Hrčava založí Sbor dobrovolných hasičů, což se stalo 25. května 1924. Ustavující
valná hromada se konala pod širým nebem na místě, kde dnes stojí bývalé hasičské skladiště.
Při této příležitosti se konala slavnost za účasti hasičstva z Ostravska, Orlovska, Karvinska,
Frýdecka, Těšínska a Slovenska. Tehdy se na Hrčavě sešlo několika stovek lidí.
Hrčavským hasičům byla darována dvoukolová hasičská stříkačka (v roce 1931 byl ke
stříkačce dodělán podvozek, tím stříkačku mohl tahat kůň), kterou dárci ozdobili nápisem
HRČAVA, hadice, peněžní dary na nákup dalšího náčiní a ve skřínce i knihovnu s 80 svazky.
Do postavení hasičskému skladišti v roce 1926 (postaveno z prostředků Sboru dobrovolných hasičů svépomoci) bylo hasičské náčiní a nářadí uskladněno v soukromých prostorách. Hasičské skladiště dnes sice slouží jako soukromé skladiště zemědělského náčiní, ale
nad jeho vraty lze stále ještě přečíst nápis HASIČSKÉ SKLADIŠTĚ. Nachází se asi 70 m od
staré hospody směrem k slovenské hranici. Hasičské skladiště sloužilo svému účelu až do
postavení nového hasičského domu ( jak se říkalo dnešní budově Obecního úřadu a hasičské
zbrojnice) v roce 1953!
Hospoda u Sikory
A co by to byla za obec, vlastně tehdy ještě ne obec, ale samostatná osada, kdyby
neměla svou hospodu. Této se Hrčavané dočkali až pět let po vzniku školy. Na místě dnešní
dřevěnice - hospody u Sikory stávala stará dřevěná selská chalupa z 19. století. V roce 1921
byla jedná její čast (levá při vchodu do chodby před vstupem do dveří dnešní hospodské
místnosti) přestavěná do dnešní podoby. V roce 1927 (jak je vidět vytesáno na jednom ze
stropních dřevěných nosníků) pak byla původní stará obytná část přestavěna do dnešní
podoby hostinské místnosti. Při vstupu do chodby je dobře si všimnout pod schody do
půdního prostoru ruční kamenné mlecí zařízení na obilí, tak zvaná žarna z vytesaným
letopočtem 1886 i z původním bytelným dřevěným podstavcem.
Karel Karpecki: Historie obce Hrčava

12

Od té doby se v jediné na tehdejší poměry velké místnosti hospody uskutečňoval společenský život. Konaly se zde bály, svatební „čakačky“, schůze i jiné společenské akce.
Od kdy vládní komisař na Hrčavě a správní komise (zastupovala nezvolené zastupitelstvo obce) oficiálně usilovala o vznik samostatné obce není přesně známo, ale pravděpodobně
to bylo někdy v roce 1925, ale je známa fotokopie dokumentu Okresní správy politické ze
17. února 1926, kdy tato sděluje, že „ministerstvo vnitra hodlá navrhnouti vládě … utvořiti
samostatnou místní obec pod jménem „Hrčava“ (1 – obr. 13)
Hrčava jako samostatná obec vznikla rozhodnutím ministerstva vnitra na podzim roku
1927. Od 22. července 1921 až do března 1928 vedl Hrčavu jako pověřený vládní komisař
Sikora Jan.

1928
Na 18. března 1928 byly vyhlášeny obecní volby. Ty proběhly poněkud netradičně (a
asi protiprávně) – za účasti všech občanů obce se sestavila 12 členná kandidátka, a protože
nikdo neměl proti jednotlivým kandidátům žádných námitek, její členové se tak stali členy
zastupitelstva. Starostou byl zvolen Sikora Jan, bývalý vládní komisař. První zasedání obecního zastupitelstva se konalo 29. dubna 1928.
Pod zápisem o zasedání je uvedeno ještě kulaté razítko, které používal bývalý vládní
komisař.
Je na něm uprostřed zobrazen horal v kroji, po obvodě nahoře je nápis OSADA a dole
HRČAVA. Na druhém zasedání dne 1. května byl schválen návrh nového razítka obce podle
návrhu akademického sochaře Leo Kubíčka. Na kulatém razítku uprostřed je zobrazena krajina se skupinou tři stromů uprostřed, pod nimi je nápis 1922 a pod ním RČS (Republika československá), po obvodě nahoře pak nápis OBEC a dole HRČAVA. První otisk tohoto nového razítka pod zápisem z obecního zastupitelstva nese datum 9. listopadu 1928. Razítko se
používalo až do druhé světové války.
Akademický sochař Leo Kubíček v této době žil na Hrčavě, kam byl vyslán, aby mladé
zájemce z Hrčavy seznámil s taji řezbářství. Mezi jinými do jeho kursu ve škole docházeli
následující občané: Zogata Ondřej, Malyjurek Pavel (č. p. 22), Kajzar Michal (č. p. 25),
Gořolka Jan (č.p. 1). (jeho dcera Věra Kubíčková, nar. 16.12.1917 v Rybné, soudní okres
Žamberk, chodila ve školním roce 1927-1928 do hrčavské školy. Kubíčkovi bydleli v č. p. 7 a
6 .5. 1928 se odstěhovali do Pěčína u Žamberku. Zajímavé je, že u jeho bydliště je uvedeno
nové číslo popisné 7 a u ostatních žáků jsou uvedena ještě stará javořinská čísla domu, je
pravděpodobné, že zápis do třídní knihy byl proveden v době, po přečíslování domů v obci,
což bylo někdy do května 1928.)
Hned v roce 1928 bylo zadáno zhotovení katastrální mapy obce. Ta byla hotová
v červnu 1932. V roce 1928 bylo také provedeno nové přečíslování domů v obci, protože do
té doby měla obec číslování domů obce Javořinky. Tato práce byla pravděpodobně mezi prvními úkoly zastupitelstva. Domy byly očíslovány od čísla 1 po 45. Za úřadování prvního zastupitelstva byly položeny základy k řádnému hospodaření obce. Začaly se platit daně a obecní poplatky. V roce 1928 šli také první branci k odvodu do Frýdku. Od skončení světové války Hrčavané nechodili k odvodu, (v roce 1919 sice polské úřady vypsaly odvodní povinnost
na Hrčavě, ale odvodu se nikdo nezúčastnil, potencionální branci utekli ze sporného území na
Slovensko do Čierného pri Čadci). Také nikdo neplatil daně, ty ostatně ani nikdo nepředepisoval.
V roce 1929 byly instalovány tři oválné tabule s označením obce, které byly umístěny
na přístupech do obce. Jedna vlevo u cesty z Bukovce na Džolku (nad domem Bockových),
druhá byla umístěna u cesty do Čierného při Čadci k vlakové zastávce na hranici obce, třetí
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byla pravděpodobně umístěna na některé z cest vedoucích do obce Z Čierného při Čadci od
nádraží Černým potokem.
V kronice české státní obecné školy v Jablunkově na str. 38 se píše: …“Koncem června
(1929) byl uspořádán společný školní výlet na Hrčavu.“
Statistická data z roku 1930 uvádí, že v tomto roce bylo na Hrčavě 41 domů s 254 obyvateli. Na jednu chalupu tak tehdy připadalo 6,19 obyvatel. (Kniha Hrčava -str. 17)
V kronice české státní obecné školy v Jablunkově na str. 47 se píše: …“Koncem června
(1930) pořádala celá škola s expoziturou Bocanovice společný výlet na Hrčavu.“ Na str. 52 se
píše: …na konec školního roku„ 3. A pořádala výlet na Hrčavu.“
Až do postavení okresní silnice do obce v roce 1965 vedly do obce z území
Československé republiky prakticky tři polní a lesní cesty: cesta z Bukovce přes Džolek, cesta
z Čierného při Čadci z horního konce kolem železniční zastávky a dále podél Gorylova
potoka nahoru do obce, třetí cesta pak vedla od železniční stanice Čierné při Čadci podél
Černého potoka. Tu v místě U jedle byly dvě možnosti, jak se dostat do obce, buď odbočit
vpravo a poměrně prudkým stoupáním podél potoka kolem „Křosov“ se dostat pod dnešním
domem Škandery na cestu vedoucí nahoru k dnešní hospodě Pod javorem. Kvůli prudkému
stoupání se s těžšími náklady jezdilo dál po cestě proti proudu Černého potoka až do místa,
kde tato cesta odbočovala vpravo od potoka a přes „Močorku“ se od západu dostala na
Hrčavu. Pro velmi těžké náklady se také používala cesta do obce vedoucí údolím Černého
potoka až pod Durajku, kde se odbočilo doprava a kde se cesta u státní hranice napojila na
cestu z Bukovce.
Obec a občané byli hrdí na to, že jsou Čechy a své češství také dávali různým způsobem
najevo. Tak na příklad ze zápisu z jednání obecního zastupitelstva z 19. 11. 1929 se můžeme
dočíst, že „ve věci zakoupení obecního býka bylo schváleno, aby býk byl zakoupen od
slezského občana českého smyšlení.“

1931
Je zajímavé, že již v roce 1931 se v obci uvažovalo o postavení veřejného vodovodu
v souvislosti s uvažovaným postavením požární nádrže. Vodovod se sice nestavěl, ale za to se
v roce 1933 postavily dvě požární nádrže. Jedna u domu č. 4 - měla sloužit osmi domům,
druhá u Vašučoka, ta měla sloužit deseti domům. Sikora Jan jako starosta obce stál v čele
Hrčavy i po další volbách 8. května 1932 až do 17.října 1934, kdy po jeho rezignaci se novým
starostou stal Jurošek Michal. Předtím už ale od 10. března 1934 převzal úřad starosty.
12. února 1933 se konala oslava 10. výročí založení SMOL na Hrčavě.
Okresní úřad v Českém Těšíně 13. 7. 1933 výnosem č. 83.135/33-VI/1 podle § 20
zákona ze dne 7. 5. 1874 č. 50 ř. z. vydal státní souhlas k přefaření obce Hrčavy od polské
řím.kat. fary v Jistebné k čsl. řím.kat. faře v Jablunkově.
Pravděpodobně někdy na jaře (podle obrázku) asi v roce 1933 nakreslil malíř Rudolf
Beneš obraz nebo obrázek „ Pohled z Hrčavy na Jablunkovský průsmyk a Velký Polom, který
byl otištěn v Těšínském kalendáři na obyčejný rok 1934.
Chata Gírová
S výstavbou chaty Klubu československých turistů odboru v Karviné na Gírové bylo
započato z jara roku 1932. Když se oficiálně pokládal dne 17. července základní kámen byly
již vybudovány kamenné zdi přízemí, jakož i srubové stěny nadzemního podlaží. Dokončena
byla počátkem října a 8. října byla zkolaudována. Odevzdání chaty veřejnosti bylo
naplánováno na 16. října. Ale od časného rána tohoto dne lilo a k 11. hodině bičoval krajinu
déšť se sněhem. Přesto se akce zúčastnilo na sto osob. Ústřední výbor KČST proto povolil
svému karvinskému odboru, že slavnostní otevření nové chaty může uspořádat až v roce
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1933. Stalo se tak v neděli 9. července 1933. Bylo o tom psáno v VI. Ročníku časopisu letem
světem z roku 1933, který zveřejňoval četné zprávy klubu čs. turistů. Zde je také zmínka o
tom, že „spontánně se dostavila i zajímavá skupina krojovaných Hrčavanů s vlastní muzikou.
Je to vůbec první historický doklad o hrčavské muzice, i když se dá předpokládat, že ta
fungovala již brzy po odloučení Hrčavy od obce Javořinky. O této události také psal turistický
časopis Beskydy - Jeseníky č. 7 z roku 1936, kde se mimo jiné píše, že dříve než dorazil
hlavní proud několika set návštěvníku od Mostů u Jablunkova „Před chatou bylo již rušno.
Veselili se u chaty Hrčavané, kteří přišli ráno s dudáckou muzikou. Bližší podrobnosti
ohledně výstavby chaty jsou uvedeny v časopise Těšínsko, jak o tom v čísle v článku pod
názvem „Gírová“ píše Tadeáš Schulhauser.
Stavba kostela
Zmrazení prakticky veškerých oficiálních styků s bývalou mateřkou obcí Javořinkou po
přivtělení Hrčavy k Československu bylo pro Hrčavu svízelné. Hrčavě nejbližší obcí v ČSR
sice byla slovenská obec Čierné při Čadci, ale veškeré historické vazby vždy směřovaly na
Jablunkovsko. Pro Hrčavany zvykle tvrdému životu nebyl problém přinést si nákup (pokud na
něj byly peníze) z pět kilometrů vzdáleného Bukovce po lesních a polních cestách přes hřeben
Moravskoslezských Beskyd o nadmořské výšce 675 m. Pravé potíže nastaly teprve, když
někdo z místních zemřel a k tomu v zimním období s množstvím sněhu, kdy byla Hrčava
prakticky odříznutá od světa. Pohřeb se tak musel odložit až do doby, kdy bylo možno dostat
se s nebožtíkem do Jablunkova, k jehož farnímu úřadu Hrčava přináležela. I když
nepodstatný, ale zřetele hodný byl také tento důvod: Když někdo v chalupě zemřel, vykropila
se mu rakev velikonoční svěcenou vodou. Touto vodou také žehnali a kropili rodiče (svazkem
tři obilných klasů) snoubence při svatbě. Pokud Hrčava patřila pod Javořinku, nosili Hrčavané
svěcenou vodu z Istebné nebo Jablunkova, po vzniku Československé republiky pak
z Jablunkova.
Především tyto okolnosti nutily Hrčavany přemýšlet o zřízení hřbitova a postavení
kaple. Od slov k činům se přešlo v listopadu 1934, kdy byl zvolen přípravný a pracovní
výbor. 8. prosince si architekt Nahůnek z Brna prohlédl místo, aby zhotovil stavební plány.
Dle počtu obyvatel obce vypočítal, že kostel by měl byt dimenzován tak, aby pojal
alespoň 105 osob. Pomoc nabídla i Matice Slezská.
Peníze z místních zdrojů prakticky nepřicházely v úvahu a tak se organizátoři výstavby
hřbitova a kostelíku spoléhali na spoluúčast občanů a organizací.
Napětí na česko-polském pomezí vzrůstá. Oslavy 85. narozenin T. G. Masaryka
v březnu 1934 se konaly za asistence členů pohraniční stráže, na přechodnou dobu byl na
Hrčavu zaveden polní telefon a zřízena četnická expozitura. Při oslavách státního svátku 28.
října byla 27. října za školní budovou zasazena pamětní lípa, která někdy po roce 1981 uschla
v důsledku toho, že kolem ní byl udělán dlážděný chodník a pracovnice školky, aby si
usnadnily jeho odtrávňování, použily na likvidaci plevele chemický prostředek na likvidaci
plevele v lesních školkách, který způsobil, že tento prosákl ke kořenům a pamětní lípa tak
uschla a byla skácena.

1935
Na podzim 1935 Okresní úřady v Českém Těšíně, Frýdku a Čadci povolily veřejnou
sbírku a tak pověření občané obcházeli dům od domu vesnice s prosbou o finanční přispění na
stavbu. Největší měrou stavbu ovšem zasponzorovaly organizace: ministerstvo zemědělství
darovalo 50 pm dřeva, správa státních lesů povolila na výstavbu základů kostelíku lámání
kamene v místním lomu U Černého potoka. Jistí občané z Javořinky se nabídli, že pomohou
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potřebný kámen z lomu přivézt na staveniště, což se po povolení přejezdu hranice povozy
zemským úřadem také stalo. Subvenci na stavbu poskytlo i ministerstvo sociální péče.
V seznamu příjmů o celkové výši 34.434,70 Kč (plus půjčka 15 000 Kč) se mezi dárci
vyskytuje i jméno paní Anny Hlaváčové z Prahy (500 Kč). Vzhledem k tomu, že mezi dárci je
i Národní jednota slezská z Prahy (1 700 Kč) a Národní rada Praha (1 000 Kč), lze se domnívat, že uvedené dary zprostředkovala také paní Anna Hlaváčová.
A jako již v minulosti obrovskou pomoc Hrčavě poskytla Matice Slezská, která se
rozhodla provést celou stavbu na vlastní náklady! Vlastní stavba začala v březnu 1936
výkopem základů a tesáním klád. Protože původní množství dřeva se ukázalo jako
nedostatečné, ministerstvo zemědělství povolilo odprodat dalších 46 pm dřeva se slevou.
Stavba rychle rostla a tak bylo rozhodnuto, že slavnost svěcení kostelíku se uskuteční 5.
července 1936 a že tento bude zasvěcen zvěrozvěstům Cyrilovi a Metodějovi. Odborné práce
na kostelíku prováděly specializované firmy z blízkého i dalekého okolí.
K vnitřnímu vybavení: oltář z modřínového dřeva byl vyroben státní dřevářskou školou
ve Valašském Meziříčí (dnes uložen v márnici a používá se jako poutní oltář). Oltářní
koberec, dílo gobelínové školy ve Valašském Meziříčí daroval zemský prezident Černý,
oltářní obraz sv. Cyrila a Metoděje darovalo ústředí Matice Slezské osvěty lidové,
ministerstvo školství a národní osvěty věnovalo stříbrné kopie mešního nádobí, jež v originále
a ve zlatě bylo věnováno kostelu v Nardenu (kde je pohřben Jan Ámos Komenský). Děkan
Hanzlík z farního úřadu v Jablunkově daroval pro kostel lustr a lampu pro „věčné světlo“.
Křížová cesta je darem Larische, majitele kamenouhelných dolů v Karviné. Zemský přísedící
Viktor Stoupal daroval pro kostelík zvon. Klášter Alžbětinek v Jablunkově daroval sousoší sv.
rodiny, starou tyrolskou řezbu.
Na slavnost svěcení kostelíku byla vypravena procesí z Jablunkova, Čierného při Čadci.
Původně mělo na Hrčavu přijít i procesí z Javořinky, ale polské úřady toto nepovolily (asi
proto, že v polském tisku se o hrčavském kostelíku psalo jako o baště čechizace) a jednotlivce
v tento den polská finanční stráž přes hraniční přechod na Hrčavě nepustila.
Slavnost svěcení kaple proběhla za účasti stovek občanů i z okolních obcí a mnoha význačných hostů. Kázání byla v češtině, slovenštině i polštině, jak se na obec na trojmezí slušelo. O bezpečnost při slavnosti se již od večera předcházejícího dne příslušníci četnického oddílu z Jablunkova.
Bohoslužby v kapli se konaly nepravidelně. O vánocích roku 1936 se v kostelíku konala
půlnoční mše, která na Hrčavu přilákala i lidi z Polska. Jak se uvádí v kronice, ti, kteří přešli
hranici do večera, neměli problémy. Bohužel návštěvníci, kteří chtěli přejít hranici v noci byli
polskou finanční stráží zadrženi a přechod jim byl zakázán.
V onom roce, kdy Hrčava měla již svůj hřbitov a kostelík, nezemřel nikdo z Hrčavanů,
naopak se narodilo 9 dětí.
Svým způsobem patří ke kostelíku i další církevní stavba v obci – lurdská jeskyně. Je to
kamenný lesní oltář ve tvaru půloblouku, široký 6,6 m, vysoký 4,35 m a hluboký 3,2 m. Nachází se vzdušnou čarou asi 250 m západně od kostelíku (je třeba jít cestou dolů na křižovatku, pak 70 m silnici doprava, po schodech vlevo sejít z cesty a asi 100 m jít dolů lesem. Místu, kde stojí lesní oltář se říká U Panenky (Marie).
Lurdská jeskyně
Lurdská jeskyně vznikla za poněkud zvláštních okolností. Při stavbě kostelíku bylo nalámáno a dovezeno více kamene, než bylo skutečně třeba. Jeden ze členů výboru pro stavbu
kostelíku, řídící učitel Smyček z Jablunkova a zároveň zemský poslanec, navrhl ze zbytku
kamene postavit ve státním lese lurdskou jeskyni s lurdskou madonou.
Tak se i stalo. Lurdská jeskyně byla postavena, k ní přiveden zachycený pramen vody
ve svahu nad jeskyní. Postavena byla v červnu 1937. Vysvěcení proběhlo přesně rok po vy-
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svěcení kostela – 5. července 1937 u příležitosti hrčavské poutě. Lesní správa v Písku slíbila,
že v roce 1938 upraví cestu k jeskyni.
Náklady spojené s vybudováním lurdské jeskyně i se zachycením vody z pramene a jejím přivedením k jeskyni hradila opět Slezská Matice osvěty lidové ve Slezské Ostravě.
O vodě u jeskyně se říká, že je zázračná, že léčí oční neduhy, ať už vnitřním užitím
nebo omýváním očí. Kronika obce uvádí, že voda je radioaktivní.
Polští nacionalisté se nemohli smířit s tím, že nezískali část historického Těšínska, na
které si dělali nároky. S posvěcením oficiálních míst se vytvářely organizované polovojenské
jednotky, které čas od času prováděly sabotážní a teroristické akce na československém území. Členy těchto jednotek byli i Poláci, českoslovenští státní příslušníci, bydlící na území Těšínska. Polský tisk štval proti všemu československému.
Po podepsání Německo-polské deklarace o neútočení v roku 1934 protičeská propaganda nabírala na obrátkách. Zpočátku skrytě, později už bez okolku se mluví o „osvobození“
polských bratří na Těšínsku a populární se stává heslo: Ostravica – granica .
Toto všechno je na Hrčavě vnímáno s velkými obavami, zvláště, když o vedoucí činitelé
obce se začíná zajímat polská bezpečnostní stráž. Čekají se ozbrojené útoky teroristů. A tak
v březnu 1935 Hrčavané opět hlídají svou obec, později jim pomáhají příslušníci finanční
stráže, aby nakonec na Hrčavě byla zřízena pobočka četnické stanice. Hlídání hranice četnictvem na čas celkovou situaci na Hrčavě zklidnilo.
Volby do Národního shromáždění a Senátu dne 19. května 1935 vyhrála v obci výrazně
Strana národně socialistická (NS 50,4 %, S 49,1 %) před Stranou republikánskou (NS 40,5 %,
S 38,7 %). O týden později ve volbách do obecního zastupitelstva a do okresu si strany prohodily pořadí, Strana republikánská získala (OZ 58,2 %, O 60,5 %), Strana národně sociální
(OZ 32,8 %, O 32,3 %).

1936
Jak se uvádí v obecní kronice, 31. května 1936 byla uspořádána oslava 52. narozenin
Dr. Edvarda Beneše. Téhož dne sehrál odbor SMOL první divadelní představení pro veřejnost.
Kultuře na Hrčavě, folkloru, se natolik dařilo, že jak se píše v kronice obce „16. června
1935 zúčastnily se místní spolky „Dne československé vzájemnosti“ v Čierném, kde předvedly „hrčavskou svatbu“ “.
Po letním zklidnění se situace opět vyhrocuje. V září 1935 dochází k ozbrojeným
útokům polských teroristů na české školy, českým občanům jsou vytloukána okna, jsou
poškozovány československé státní znaky atd. Obec Hrčava opět sahá k vlastním
bezpečnostním opatřením. Obec staví z členů Sboru dobrovolných hasičů občanské hlídky,
škola je hlídána četnictvem. Aby se zmenšilo zatížení četnictva, začaly hlídat školu občanské
hlídky, vždy z každé rodiny jeden občan jednu noc. I když ke konci roku se situace zklidnila,
na Hrčavě se hlídkovalo ještě přes Nový rok.
Téhož roku se oslava státního svátku vzniku republiky konala 27. října. Při této příležitosti byla na školním dvoře vysázena lípa Svobody.
Rok 1936, jak je popsáno výše, se nesl ve znamení stavby kostela.
Hrčava, ač odříznutá od světa, žila i kulturou. Různé oslavy, ať státních čí církevních
svátků, společenských událostí se nikdy neobešly bez vystoupení žáků místní školy. Kulturou
žili i dospělí obyvatelé. Odbor Matice Slezské Osvěty Lidové na Hrčavě kromě jiného nacvičil a 29. března 1937 sehrál divadelní představení „Bouřliváci naší vesnice.“ Stranou nezůstala ani škola, když u příležitosti Svátku matek se žáci místní školy předvedli v divadelním
představení „Jabloňový květ“. I když Hrčava žila již v kulturním povědomí Těšínska přede-
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vším díky gajdošské kapele, pravým trumfem Hrčavanů byla účast na národopisných slavnostech Těšínska v Orlové dne 30. května 1937, když zde předvedli pořad „Hrčavská svadba“ se
všemi písněmi a zvyky, které takovouto svatbu na Hrčavě provázely. Jejich vystoupení bylo
filmováno a částečně i vysíláno rozhlasem! Navíc v soutěži o nejhezčí kroj Těšínska získali
hrčavští první místo.

1937
V kronice české státní obecné školy v Jablunkově na str. 106 sepíše: „ 12. června (1937)
žactvo IV. A V. tříd šlo (na výlet na Gírovou) přes Bukovec a Hrčavu.“
Neklamné znaky přípravy na válku ze strany Německa, ale i Polska, nutily naší republiku reagovat. Především v blízkosti německých hranic se začala stavět opevnění. Práce na
těchto stavbách se zúčastňovali i hrčavští občané. Spolu s hospodářským oživením není již
nouze o práci a tak i na Hrčavě je malá nezaměstnanost. Rodinám se začalo žít lépe, i když
zpravidla za cenu odloučení živitelů od jejich rodin.
Stejně jako celá republika i Hrčavané se smutkem v duši přijali zprávu, že 14. září 1937
zemřel prezident republiky Tomáš Garyk Masaryk. Jeho pohřbu v Praze se zúčastnili za obec
i tři hrčavští občané.
Zatímco v předcházejícím roce na Hrčavě nezemřel nikdo, v roce 1937 celkem devět
občanů.
V tomto roce jinak život na Hrčavě plynul poklidně. Hrčava přesto stále více pocíťovala
komunikační odloučenost od okolního světa a tak jako cíl pro příští léta se rozhodla usilovat o
silniční spojení s Jablunkovem (přes Bukovec) a s Čadcí (přes Čierné při Čadci). Úvahy se
také nesly stran výstavby menšího obecního domu, kde by své sídlo našel obecní úřad, a kde
by spolky mohly provozovat svou činnost.

1938
Stupňující se požadavky sudetských Němců nepřímo ovlivňovaly i situaci na Těšínsku
v roce 1938, kde místní Poláci stále více dávali najevo, že jejich cílem je připojení Těšínska
k Polsku. Měli pochopitelně maximální podporu oficiálních i neoficiálních institucí v Polsku.
Hrčavští občané od svých příbuzných a přátel z Javořinky dozvídali, že se chystají
vpády na česká území. Když se tyto zprávy potvrdily i z jiných zdrojů, byla na dobu potřeby
na Hrčavě zřízena četnická stanice. A tak již oslavy narozenin T. G. Masaryka 6. března 1938
proběhly na Hrčavě za četnické asistence.
Pomník TGM a E. Beneše
V květnu 1938 na valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů se jednalo o postavení
jubilejního pomníku z poprsím obou prezidentů – T.G. Masaryka a Dr. Edvarda Beneše, který
měl být postaven před budovou školy k 20. výročí samostatnosti 28. října 1938 nákladem
místních organizací - Sboru dobrovolných hasičů a odboru Matice slezské osvěty lidové. Asi
během léta se pomník postavil. Je z opracovaných kusů kamene, vysoký 185 cm, široký 75
cm, jeho hloubka činí 50 cm. Asi 45 cm od nejvyšší části pomníku byla z čelní strany při
pohledu směrem na školu umístěna horní hrana již výše popsané bronzové plakety šíře asi 49
cm o výšce asi 41 cm, kde kromě reliéfů obou prezidentů byl ve spodní části uprostřed
umístěn nápis ČSR a pod ním 1918 – 1938. Před památníkem bylo upravené prostranství
ohraničené dřevěným plůtkem bránícímu bezprostřednímu přístupu. Kdy došlo k jeho
slavnostnímu odhalení o tom se nezachovaly žádné historické záznamy, snad to bylo na
počátku školního roku, snad v den výročí úmrtí prezidenta T.G. Masaryka 14. září, v žádném
případě to nemohlo být v den výročí vzniku republiky, protože v té době již Hrčavu
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okupovalo Polsko. Navíc se ve školní kronice uvádí, že po oznámení o polské okupaci hlídka
finanční stráže, v té době umístěna na Hrčavě, v poslední chvíli odstranila z památníku
desku, aby ji tak zachránila před zničením Poláky. A tak pomník bez desky přetrval polskou i
německou okupaci, stejně tak i uschována plaketa. Ta po válce byla opět připevněna na
původní místo, aby ji pak odstranili až komunisté v roce 1983!
I když přepadení Hrčavy polskými bojůvkami v plebiscitní době se udalo již před 18
léty, na Hrčavě vzpomínka na něj byla stále živá. S obavami se Hrčavané dívali na protilehlé
svahy Javořinky, kde se skupiny civilistů cvičily se zbraněmi v rukou.
Teroristické přepady z Polska
V září 1938 se česko-polské vztahy nadále zhoršovaly. Četnická stanice na Hrčavě byla
posílena o dobrovolné příslušníky SOS (Stráž obrany státu). Protože jejich služba ve zdejším
horském terénu byla zvlášť těžká, nabídli se Hrčavané že v noci budou hranici hlídat společně.
Vyhlášení mobilizace 23. září ochudilo Hrčavu o většinu mužů, kteří nastoupili do vojenské služby.
Polské provokace neustávaly. Týden před mobilizaci se konal pohřeb jedné hrčavské
občanky. Kněz (z Jablunkova) odmítl uskutečnit obřad v jazyce českém a konal jej latinsky.
Přítomní účastnící pohřbu z Polska při modlitbě„Otčenáš“ se modlili provokativně velice nahlas polsky.
23. září podnikli polští teroristé výpravu na Jablunkov. Minimálně 23 - členný oddíl teroristů a diverzantů byl však na jih od Jablunkova zneškodněn, jen 10 ozbrojencům se podařilo dostat zpět na svou základnu v Ustroniu v Polsku, další byli zajati a následně uvězněni
v Moravské Ostravě.
K nejvážnější události na terénu Hrčavy však došlo v noci začínajícího dne 26. září
1938, kdy v prostoru u hájenky Durajka překročil státní hranici do republiky 22 – členný ozbrojený oddíl polských civilistů-diverzantů s cílem také se dostat do Jablunkova. Byli však
zpozorováni jednou hrčavskou ženou, když šla včas ráno ještě za tmy z obce do hájenky Durajka. Ona žena dělala vojákům kuchařku. Okamžitě informovala vojáky z oddílu SOS.
V údolí Černého potoka byli teroristé ještě za tmy částečně obklíčeni. Když nereagovali
na výzvu, aby se vzdali a začali střílet, došlo k boji. Jeden diverzant – Witold Reger, syn tehdy známého socialistického činovníka z Polského Těšína byl zabit, další terorista Antonín
Pieczka, taktéž z Polského Těšína byl těžce raněn a zajat. Zbytek oddílu byl rozprášen a podařilo se mu vrátit na polské území. Na Hrčavě tak bylo v zárodku zabráněno dalšímu pokusu o
teroristický útok na Jablunkov. Witold Reger byl pak pochován na hřbitově na Hrčavě. Naše
úřady následně vyhověly žádosti polské strany, Reger byl dne 1. 10. za přítomnosti matky a
švagra exhumovan a jeho ostatky byly převezeny do Polska. Kletby a nadávky, které si hrčavští museli vyslechnout od těchto příbuzných jen svědčily o zášti a nepřátelství Poláků
k Čechům. „Ale kdo tyto teroristy zval k nám do republiky? Ti, kdo je k nám poslali, ti odpovídali také za následky!“ ptal se hrčavský kronikář a hned si také odpověděl! Jak píše Edward
Długajczyk ve své knize „ Tajny front na granicy cieszynskiej (Wywiad i dyversja w latach
1919 – 1939)“ (vydal „Ślask“, Sp. Z o.o., Katowice, Al.Korfantego 51, Katowice 1993) na
str. 152 „v roli przewodnika (grupy) wystapil Pavel Zogata z Jaworzynki“. Na str. 260 se pak
píše: Zogata Pavel. rolnik, gajowy z Jaworzynki, tam urodzony 23 1 1907 r. Syn Jerzego i
Jadwigi z d. Matyjuszek. V czasie akcji powstańczej 1938 r. zaangazowany przez placovkem
strazy granicznej do wywiadu, 25/26. IX przewodnik plutonu „Pawelka“ w wypadzie na
Jablunkow. Uczestniczyl v potyczce pod Herczawa. Odznaczony Medalem Niepodleglości.“
Zogata Pavel, zvaný gajdek, zemřel 4. 6. 1985 v Návsí v Domově důchodců. Je pochován na
hřbitově na Hrčavě. Na pomníku ani u jeho jména ani u jména jeho manželky není uveden
den ani měsíc narození ani úmrtí. Schválně?!
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Pamětníci ovšem o této jeho činnosti věděli, vzpomínali, že malému můstku na chodníku přes Černý potok, kde se měl Zogata Pavel skrýt při obklíčení oddílu se říkalo „U posranego (podělaného) Zogaty“.
Okupace Polskem
Politické události ale nabíraly na obrátkách. 30. 9. 1938 čs. vláda se podřídila
mnichovskému diktátu, 1. 10. okleštěná republika přijala ultimátum polské vlády ve věci
Těšínska.
Co se Hrčavanům zpočátku mohlo zdát jako zlý sen se stalo skutečností. Hrčava se stala
součástí Polska. Skrytá přání, že se Hrčava snad stane součástí Slovenska a tím i
Československé republiky se ukázaly jako bezpředmětné.
Četnická hlídka na Hrčavě ještě stačila včas sejmout z obelisku před školou plaketu
TGM a Dr. Edvarda Beneše a ukrýt ji na neznámém místě, vědouc, že po obsazení Hrčavy
Poláky by se s ní již obec nikdy nesetkala. Po válce ji pak jeden z bývalých četníků vrátil zpět
obci. Tak se plaketa opět po létech dostala na původní místo.
Jablunkov a Bukovec byl obsazen Poláky již l. a 2. října. O půlnoci z 3. na 4. října 1938
se „dočkala“ i Hrčava. První polská ozbrojená moc - 3 finanční strážnici, vstoupila na území
Hrčavy. Dobývali se do místní školy, kde pak svorně přespali mezi českými četníky, kteří
ráno v 7 hodin opustili obec. Ještě předtím četníci sundali plaketu s obelisku před školu a
odnesli ji pryč, aby ji tak zachovali přes válku. Tato byla vrácena po osvobození a byla pak
opět umístěna na obelisku.
Dne 10. 11. 2006 mi e-mailem poslal nějaký pan Radan Lasek poslal následující zprávu:
Vážený pane Karpecki, zabývám se činností praporů Stráže obrany státu na celém území
předválečné ČSR. První díl publikace s názvem „Jednotka určení SOS“ se mi již podařilo
vydat (dokumentace prvních 13 praporů na území Čech), nyní intenzivně pracuji na druhém
dílu, který bude zahrnovat i prapory formované ve Slezsku. V hlášení o činnosti praporu Moravská Ostrava se mi podařilo objevit i zprávu o přepadení družstev SOS u Hrčavy, které přikládám. Rád bych tento text doprovodil nějakým celkovým snímkem Hrčavy z 30. let minulého století. Pokud takový snímek vlastníte a byl byste jej ochoten do II. dílu publikace poskytnout, zašlete jej prosím jako JPG. Obrátil jsem se dopisem i na Obecní úřad v Hrčavě, ale
neozvali se, asi řeší naléhavější problémy. Rovněž sháním dobový snímek (pohlednici) Mostů
u Jablunkova nebo údolí u Skalitého, kde rovněž došlo na podzim 1938 k bojům. Zatím jsem
z Vašeho regionu sehnal jen snímek Bystřice, který přikládám.
Předem děkuji za odpověď a těším se na případnou spolupráci
s pozdravem
Radan Lášek http://codyprint.cz/
24_Hrčava / Bohumil Kubeš (četnictvo)
Hlásím, že jsem byl v roce 1938 zařazen jako člen SOS u družstva č. 108. Dne 21. září
1938 při vyhlášení pohotovosti SOS nastoupil jsem službu u zmíněného družstva, které tehdy
pozůstávalo z šesti příslušníků četnictva a ze sedmi vojínů a poddůstojníků vojenských posil,
celkem tedy z třinácti mužů. Postupně jsme odjeli do obce Hrčava v okrese Český Těšín, kde
jsme byli určeni k střežení státní hranice, která probíhala takřka v celé délce našeho úseku
lesem, případně po okraji lesa. Na rozkaz velitelství praporu SOS ubytovali jsme se tehdy v
hájence zvané Tarmonka, která stála úplně o samotě v lese a byla vzdálena od státní hranice
jen asi 50 metrů.
Dne 26. září okolo 6. hodiny ranní bylo naše družstvo obklíčeno skupinou polských bojůvkářů v počtu asi 80 mužů, kteří nás chtěli zatlačiti na polské území, tam zajmouti a odvésti
do Polska. V noci na 26. září střežili jsme státní hranici vzhledem k nepřehlednému terénu
takřka všichni. O 5. hod. 45. min., kdy již bylo světlo, byli jsme vystřídáni denním strážným a
šli jsme si do hájenky odpočinouti. Asi o 6. hod. 10. min. jsme byli vyrozuměni strážným
četařem Františkem Ogořálkem, že nás polští bojůvkáři obkličují.
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Vyběhl jsem proto ihned ven, jsa ozbrojen pouze puškou a patřičným počtem ostrých
nábojů. Venku mi strážný Ogořálek naznačil směr, ve kterém viděl přejíti polské bojůvkáře. Z
ostatních příslušníků SOS vyběhli ven vojín Janík, za ním pak šstrážm. Bedřich Lazar a des.
Maxmilián Fišer. Neváhal jsem a vyzval jsem vojína Janíka, aby mne následoval, a ostatním
dvěma jsem nařídil, aby střežili úsek směrem k Bukovci až do příchodu zbytku družstva, ježto
jsem oprávněně předpokládal, že za kopcem mohou býti ještě další bojůvkáři a že by nám
mohli vpadnout do týlu.
Když jsem s vojínem Janíkem odešel v naznačeném směru, narazil jsem na lesní cestě
na skupinu bojůvkářů, kteří byli schovaní v křoví. Jak jsme zjistili pozdějším výslechem, skupina čítala dvacet mužů, kteří byli ozbrojeni pistolemi, automatickými pistolemi, a každý bojůvkář měl deset ofenzivních granátů. Při střetnutí s nimi jsem je vyzval, aby se vzdali a dali
ruce vzhůru. Polští bojůvkáři proti nám ze vzdálenosti 25 metrů ihned zahájili palbu z pistolí,
a proto jsem dal rovněž rozkaz ke střelbě. Bojůvkáři proti nám počali házet ofenzivní ruční
granáty, které měly při výbuchu velký morální účinek. Současně zahájila druhá skupina bojůvkářů, čítající asi 60 mužů, útok na hájenku. Během přestřelky jsem zpozoroval, že první
skupina hodlá zahájiti proti nám útok ztečí, a proto jsem hlasitě dával rozkazy k protiútoku,
předstíraje tak, že mám s sebou více mužů.
Při nastalém boji byl námi zastřelen velitel obou skupin, jistý Régr, učitel z polského
Těšína, a smrtelně zraněn jistý Pěčonka, který druhého dne po převozu do nemocnice na Slovensku zemřel. Kromě toho bylo několik bojůvkářů v první i v druhé skupině lehce zraněno.
Jakmile velitel bojůvkářů padl a několik jich bylo zraněno, počala spodní skupina ustupovati
ke státní hranici. Zahájil jsem proto pronásledování uvedené skupiny a donutil jsem ji k ústupu na polské státní území. Jelikož spodní skupina bojůvkářů byla mnou a vojínem Janíkem
rozprášena, podařilo se ostatním členům našeho družstva vrchní skupinu útočníků rovněž rozprášiti a zatlačiti do Polska.
Smrtelně zraněný bojůvkář Pěčonka byl dopraven do Čadce, kde zpravodajskému důstojníkovi mimo jiné udal, že akce byla organizována ústředními polskými úřady. Teroristům
byla nápomocna polská pohraniční finanční stráž, která jim v noci naznačovala správnou cestu ke státní hranici, kde je také očekávala po návratu z akce. Měla jim býti nápomocna při
našem odzbrojování. Pěčonka dále uvedl, že skupina, ve které byl zařazen, byla vedena učitelem Régrem a měla za úkol za každých okolností naše družstvo č. 108 z hájenky zatlačiti na
polské státní území, tam odzbrojiti, mužstvo zajmouti a odvésti do Polska. Veškerou výstroj a
výzbroj včetně záložních součástek měli bojůvkáři rovněž odciziti. Podle rozhodnutí vedoucího Régra měla větší skupina bojůvkářů čelně zaútočiti proti hájence Tarmonka (správně má
být Gavlonka) směrem od Hrčavy. Menší skupina měla našemu družstvu vpadnouti do týlu
teprve po zahájení a rozvinutí boje, a to směrem od Bukovce, kde se ukrývala za kopcem.
Díky bdělosti strážného a neohroženosti všech členů družstva bylo zabráněno našemu zajetí a
byla zachráněna veškerá naše výstroj a výzbroj.
Tito Poláci dali hned najevo, kdo je v obci pánem. Zavolali si starostu Juroška a
přikázali mu, že musí asistovat při věšení polského praporu na triangulační věži na vrcholu
Gírové. Občan Jan Gořalka dostal příkaz zavézt je tam svým povozem. Cestou se starostovi
dostalo ujištění, že bude viset! Na vrcholu Gírové se hrčavští ještě vyhnuli osobnímu
odstranění českého turistického štítu, ale potupě, aby Češi z Hrčavy pověsili na triangulační
bod polský prapor, se vyhnout nedalo. A tak Jan Gořolka byl donucen vylézt na triangulační
věž, kde pro „závratě“ pověsil prapor jen asi 3 m nad zem, nikoliv až na vrcholek.
O následující neděli houfy Javořinčanů přitáhly do obce, aby se podívaly na „znovu
získanou“ obsazenou Hrčavu!
Protože řídící učitel nastoupil za mobilizace vojenskou službu a už se nevrátil, školu
měla vést učitelka Zamazalová do té doby, než polské úřady školu oficiálně převezmou. I
když pod polskou správou byla na Hrčavě jen krátce, chování okupantů k ní nesvědčilo nijak
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o jejich inteligenci. Dnem 15. října osiřela i hrčavská škola, školu převzali 3 finanční
strážníci. Místní pamětníci si zvlášť dobře pamatuji na dva: jedním z nich byl Zlobisz, druhý
se jmenoval Žurek – oba se stali pověstnými útiskem a pronásledováním Čechů.
Když se na Hrčavu dostavili dva polští učitelé Zemiak z Poznani jako ředitel a učitel
Bartoszowski z polského Těšína, začalo se na Hrčavě vyučovat polsky.
Asi týden po převzetí školy přišel do obce „kierovnik“ R. Dominik z Bukovce, který si
nechal svolat obecní zastupitelstvo a představitelé místních spolků aby jim přečetl dekret
powiatu Cieszyn, že tímto dnem se stává komisařem obce a rozpouští obecní zastupitelstvo a
ruší Sbor dobrovolných hasičů a odbor Matice Slezské Osvěty Lidové a jejich majetek z moci
úřední přebírá.
Hlavní snahou okupantů však bylo získat paměť obce, obecní kroniku. Dobře věděli, že
v kronikách byly popsány praktiky polských nacionalistů, i činy, které páchali na českém
obyvatelstvu. Není se proto čemu divit, že na Těšínsku jen málokterá obec nebo město má
kroniku zachycující meziválečné období. Kroniky, které polští okupanti a v jejich jménu
působící místní polští šovinisté zabavili, se již nenašly… Ale to ještě neznamená, že byly
zničeny, i když i to je možné. Ale také je možno ještě i dnes občas se dočíst v různých
publikacích o věcech, které evidentně mají svůj zdroj v té nebo oné kronice.
I na Hrčavě první po čem se okupanti pídili, byla obecní kronika. Hrčavský starosta,
který kroniku ukryl, prohlašoval, že ji odnesl řídící učitel, když nastupoval za mobilizace na
vojenskou službu. Když ji neodevzdal ani v třídenní lhůtě, byl bit. Ale kroniku nevydal a tak
ta se dochovala do dnešních dnů, asi jako jediná nebo jedna z mála obecních kronik minimálně na Jablunkovsku, kde je zachyceno období mezi dvěma světovými válkami!
Po celou dobu, kdy Hrčava byla pod polskou správou, byli Hrčavané šikanování, bylo
jim vyhrožováno, nadáváno a byli osočování za své češství. Navíc i mezi místními lidmi se
našel člověk, který udal Jana Gořalku z č. 49. Ten především za své češství a angažování se
v českých organizacích i za to, že chodil po polských obcích a sledoval vývoj a náladu
obyvatelstva a udržoval styky s českými úřady byl pro velezradu odsouzen k l roku vězení, po
odvolání na 7 měsíců. Podobný osud hrozil i jiným občanům. Proto 8. prosince 1938 Poláky
odvolaný starosta starosta Jurošek Michal, Jan Jalowičor z č. 20 a Pavel Gořalka z č. 1 utekli
z Polska do Frýdku do okleštěné mateřské Československé republiky. Později je následovalo
dalších 43 mužů ! Toto byl asi největší hromadný odchod – exodus – obyvatel přinejmenším
na Těšínsku, vždyť svůj domov z obav o svůj osud opustili téměř všichni muži
v produktivním věku, téměř třetina mužské populace, a téměř jedna šestina všech obyvatel!
Vznik Slovenského státu (14. 3. 1939) a vpád nacistických vojenských jednotek do
republiky spolu s vyhlášením protektorátu Čechy a Morava a jeho začlenění doVelkoněmecké
říše (15. 3. 1939) krutě zasáhlo do myslí hrčavských občanů. Nad tímto vývojem Poláci jevili
uštěpačnou radost. Naděje na brzký zvrat situace se odsouvala do nedohledna.
Vyučovaní v hrčavské škole skončilo před koncem školního roku. Oba učitelé byli za
polské mobilizace povolání k vojenské službě. Tím navždy skončila působnost polské školy
na Hrčavě.
Do prázdné školní budovy se nastěhovalo 27 polských harcerek (junáček). Byly ozbrojené a svou moc dávaly také nepokrytě najevo. O jejich „vysoké“ inteligenci svědčí i skutečnost, že za přítomnosti R. Dominika své táborové ohně na školním dvoře si dělaly z českých
knih ze školní a obecní knihovny. R. Dominik, správce obce po německé okupaci utekl před
Němci z Bukovce.
Zatímco zde v pohraničí si čeští občané „vychutnávali“ projevy polských šovinistů,
kousek dál u Krakova byl sběrný tábor, kde Poláci pomáhali českým utečencům dostat se do
Francie a Anglie, aby zde mohli bojovat proti německým okupantům…. I přes Hrčavu
přecházely desítky těchto utečenců.
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Po Polácích nezůstaly na Hrčavě žádné úřední záznamy. Měla zde prý zůstat jen část
polské kroniky obce, ale ta se nedochovala do dnešních dnů.
Připojení k Německu
Polská nadvláda nad Hrčavou skončila několik dní po 1. září, kdy Němci překročili polské hranice a rychle postupovali na východ. Těšínsko bylo připojeno k Říši. Začala 2. světová
válka. Při polské mobilizaci zbytek mladších mužů, kteří ještě v obci zůstali, utekl do sousední obce Čierné při Čadci na Slovensko, aby nemuseli narukovat do polské armády. To se jim
bohužel nevyplatilo, protože nakonec je Němci z Čierné odtáhli do Žiliny a přes protektorát
do hloubí Německa do pracovního tábora, odkud byli teprve po písemných žádostech propuštění.
Ihned po obsazení polských území Němci se M. Jurošek vrátil s exilu na Hrčavu, aby
zjistil situaci na Hrčavě a v okolí, ostatní muži se z exilu vrátili asi do 14 dnů. Michal Jurošek
byl opět potvrzen jako představitel obce a v této funkci setrval do konce války.
Německý režim brzy začal zasahovat do soukromého života občanů. Již v září 1939 občané Hrčavy dostali tiskopisy, na kterých kromě jiných údajů měli uvést i národnost.
S tiskopisem se museli 15. září dostavit ke komisi do Istebné, kde jim byly brány otisky prstů.
Z obavy, že přihlášení se k české národnosti bude znamenat perzekuování, se postupně 260
osob z 261 obyvatel obce přihlásilo ke slezské národnosti, jeden se považoval za Poláka. To si
bohužel ještě neuvědomili, že přihlášením se ke slezské národnosti a podepsáním takzvané
„volklisty“ budou chránění před německým terorem (na rozdíl od Čechů a Poláků), ale za
cenu povinné vojenské služby ve wermachtu !

1940
V hrčavské škole se od začátku školního roku nevyučovalo. Teprve kolem 1. února
1940 přišel na Hrčavu německý učitel Leo Obiora. Byl to Polák mající v úctě Masaryka, o
němž obdivně mluvil. Obiora společně se starostou snesli české knihy, pokud zůstaly na půdě,
do sklepa školy, kde zůstaly až do osvobození. Na Hrčavě se začalo vyučovat německy! Jak
poznamenává obecní kronika „škola už nebyla dílnou radostné práce , ale mučírnou“, protože
pro žáky byla němčina naprosto cizí jazyk. Když učitel Obiora byl asi 20. září 1940 zatčen při
přechodu hranice na Slovensko, škola zůstala bez učitele. Na podzim roku 1943 přišel na
školu ještě Pavel Raszka učit samozřejmě německy, ale na jaře 1944 narukoval na vojnu. Tím
prakticky skončila německá škola na Hrčavě, protože do konce války už žádný další učitel
natrvalo na Hrčavu nepřišel. Číst a počítat tak učili žáky jejich rodiče. Na jaře roku 1940
všichni muži, kteří dostávali podporu v nezaměstnanosti i ti, kteří obhospodařovali méně než
3 ha pole, museli na nucené práce do Německa. K nim byli později přibírání i 14 letí chlapci,
kteří vyšli ze školy. Společenský a kulturní život v obci prakticky přestal existovat. V létě
dostali Hrčavané „Volkslisty“. To si ještě neuvědomovali, že převzetím této listiny se z nich
stali říšští občané nižší kategorie, ale s povinností vojenské služby za zájmy říše.

1941
Počátkem roku 1941 z Hrčavy narukovali 4 muži do německé armády.
Pravděpodobně někdy v roce 1941 nebo později hrčavský kostelík přišel o svůj bronzový zvon Viktor, který byl Němci zabaven pro válečné účely.
Protože přenášení pokynů a nařízení z vyšších úředních míst do odloučené od světa
Hrčavy bylo zdlouhavé a i problematické, byl na popud úředníků z komisařství v Istebné do
obce zaveden služební telefon.
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Poslední hrčavský „kurlok“ (dřevěné, nejčastěji jednoizbové (jednopokojové (černá
izba)) stavení s otevřeným ohništěm na tzv. nolepě, mnohé bez komory a chléva) byl
rozbourán v roce 1941 (č. 28 u Vavřače, zvaného Juřinek) (1-str. 22)

1942
Hrčavští pracovali především v lese za bídnou mzdu. V roce 1942 po předchozích žádostech o zvýšení svých platů přistoupili k jednodenní stávce a nepřišli do práce. Ale se zlou
se potázali. Lesní dělníci z Javořinky, kteří se stávky nezúčastnili , oznámili toto na komisařství v Istebné, to pak předalo celou záležitost policii. Pro vůdce stávkujících Michala Gořalku
přišli do Čierného při Čadci, kdy už zase všichni hrčavští lesní dělníci jeli za práci, policisté,
kteří ho svázali, zbili a skopali. Zvlášť brutálně si počínal policista Rosol. Teprve zásluhou
slovenských strážmistrů a vrchního finanční stráže od svého brutálního jednání upustili. Gořolka se měl příští den hlásit na policii v Istebné. Místo něho však šel na policii starosta Jurošek, kterému se podařilo dosáhnout toho, že všem byl tento čin prominut. Jak se později ukázalo ne všem, protože Michal Gořalka musel na vojnu!
V únoru 1942 byly všem majitelů tak zvaných Vokslist tyto odebrány a vnucovány jim
Volkslisty č. 3 se slezskou národnosti. Nepřijetí mělo mít za následek vyvezení na nucené
práce do říše. Nechtěli-li se rozloučit možná natrvalo s Hrčavou, nezbylo jim tedy, než
v Istebném podepsat žádosti a v květnu tyto převzít.
Asi někdy v roce 1942 hrčavský kostelík přišel o svůj zvon ze zvonoviny. Tento Němci
zabavili pro válečné účely. Pamětníci vzpomínali, že zvon po sundání byl naložen na koňský
povoz. Že si hrčavští občané zvon považovali, svědčí skutečnost, že ho uložili do slámy, aby
se nerozbil, ač bylo více než jasno, že bude roztaven.
V listopadu dostali všichni muži ročníků 1898 – 1915 předvolání k odvodu do Skočova,
kde šmahem byli všichni prohlášení za schopné vojenské služby a tudíž odvedeni. Dodatečně
byli mnozí z nich vyreklamováni, především lesní dělníci.
V tomto roce začalo také povinné odevzdávání dobytka a zemědělských produktů. Mimo jiné každý majitel krávy musel denně odvádět mléko do sběrny v Javořince.
Koncem roku padl u Stalingradu občan Jan Vavřač z čísla 38.

1943
Porážka Němců ve Stalingradské bitvě (17. 7. 1942 – 2. 2. 1943) vlila novou naději do
srdcí lidí porobených národů. Pro Hrčavu to byla dobrá zpráva, bohužel na jaře roku 1943 na
vojnu museli další hrčavští muži.
Velké pobouření způsobil na Hrčavě bývalý polský financ v Koňakově, který jako místní zemědělský vedoucí v německých službách předepsal Hrčavě k odevzdání 300 q brambor
ze sklizně v roce 1943. Asi se chtěl pomstít Hrčavanům za jejich postoje. Protesty Hrčavy a
dalších obcí na neúměrnost dodávek byly na úřadech v Těšíně uznány, onen vedoucí zproštěn
své funkce a povolán na vojnu.
Koncem roku dělníci, kteří přijížděli z říše na dovolenou, přinášeli zvěsti o blížícím se
konci války. A zpět se již nevraceli. Většinou se zdržovali v obci, a když se německé kontroly
zjevily v obci, ukrývali se v lesích. A nikdo je neprozradil. Jednota vesnice tu prokazovala
platné služby. Horší to bylo, když se v chatě na Gírové v pravidelných měsíčních intervalech
začala střídat německá vojenská posádka, která cvičívala i kolem hrčavských chalup a v okolí
a chodce v lesích legitimovala.
Starosta Michal Jurošek poskytoval obci neocenitelné služby. Dovedl mistrně jednat
s úřady, argumentovat, tu zas někoho podplatit, většinou kořalkou. Když v prosinci 1943 při-
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šel zákaz domácích porážek vepřů pro samozásobitelé a tyto se měly konat na jatkách
v Istebné, docílil toho, že porážky se mohly konat i nadále na Hrčavě, ale úřad si vymínil
„umělecké zpracování “ odevzdané půlky prasete. Pak se mu podařilo podplatit místního zemědělského vedoucího i úředníky v Jablunkově a Těšíně a dosáhl tak toho, že samozásobitelé
nedostávali sice lístky na maso, ale mohli si ponechat celé zabité vepře.

1944
Zpráv a náznaků, že s německou armádou a Německem to jde s kopce, přibývalo i
v roce 1944. Rudá armáda tlačila Němce stále více na západ, západní spojenecké armády se
vylodily ve Francii. Nervozita Němců rostla.
O prázdninách vyšlo nařízení, aby každá obec předložila seznam mužů a žen od 12 do
70 let, kteří nejsou totálně nasazení. Měli jít kopat zákopy na východním valu. Když starosta
neposlal hlášení, úředník určil sám: hluchoněmého Ondřeje Zogatu a Oldřicha Vojkovského.
Ale i ty se podařilo vyreklamovat.
Zhoršující se situace na frontě donutila Němce doplnit řídnoucí řady vojsk o
„Volkssturm“. I hrčavští byli vyzvání, aby vstoupili do „Volkssturmu“, především byl činěn
nátlak na starostu Juroška, ale ten na čas odešel na propustku do protektorátu, aby se vyhnul
dalšímu nátlaku. Z Hrčavy naklonec nešel nikdo.
Počátkem zimy bylo německými úřady určeno 50 lidí z Hrčavy, kteří museli jít kopat
zákopy ke Koňakovu. Byli rozděleni na dvě party, které měly kopat zákopy střídavě třikrát
týdně. Pravidelně se chodilo asi 2 týdny, pak kopáčů ubývalo, až nakonec nechodil nikdo.
Fronta se blížila, byla už i zřetelně slyšet. Další dělníci, kteří přijeli z říše na dovolenou, se již
nevraceli zpět.
V zimě se i na Hrčavě objevili partyzáni. Jednu noc se jich 16 objevilo u Bocků na
Džolku, kde jim poskytli jídlo a nechali je přespat. Zůstali i další den s tím, že odejdou až
v noci. Málem ten den došlo ke krveprolití, protože odpoledne tohoto dne šla 4 členná
německá hlídka z Hrčavy do Bukovce. Štěstí bylo, že právě tento den hlídka nekontrolovala
stavení a minula jej bez povšimnutí.
Koncem roku 1944 již docházelo k vnitřnímu rozkladu německé moci v blízkém okolí.
Však také ruská vojska stále více postupovala na západ. V únoru přestalo úplně zásobování
potravinami. Členové „amtskomisariátu“ v Istebné se téměř všichni ztratili. Do Istebné a
Javořinky přišlo německé vojsko. To si váznoucí zásobování nahrazovalo loupením.
Dojíždělo i na Hrčavu. Vojáci především kradli krávy, vepře, koně, oves, seno i ostatní
potraviny.

1945
V dubnu bylo opět určení lidé na kopání zákopů. První den šli všichni, čtvrtý den již nešel nikdo. Fronta se již blížila.
Na Hrčavu do hostince se nastěhovalo pět gestapáků, kteří měli pátrat po dezertérech.
Těch bylo na Hrčavě dost. A tak zpráva o gestapácích všemožnými způsoby se okamžitě roznesla po obci, dezertéři se stačili ukrýt v lesích. Gestapáci sice měli pátrat po chalupách,
ale blížící se konec války byl znát i na nich. Více se zajímali o vajíčka než o svůj úkol, a tak
jim vajíčka byla dodána a gestapáci nechali obec na pokoji. Pobytu v lesích tak byli ušetřeni
ti, kdož se skrývali před německou moci v jednotlivých staveních. Po několika dnech gestapáci odešli.
Koncem dubna Jurošek jako ohledávač masa v Písku a Bukovci viděl ústup německých
vojsk a evakuací „lepší rasy“ a slyšel o praktikách ustupujících Němců, kteří brali
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zemědělcům dobytek. Proto bylo rozhodnuto ihned všechny krávy odvést do lesa, Němci se
však neobjevovali. Kolem obce byly proto dnem i noci rozestavěny hlídky občanů, které měly
umožnit dostat krávy z chalup dříve, než se zabavovatelé objeví ve vsi. Zdálo se, že nebezpečí
pominulo. Po několika dnech však přišli na Hrčavu vojáci na koních, obklíčili obec a sebrali
17 kusů hovězího dobytka, který musel být odveden do Čadce.
V noci z 30. dubna na l. květen 1945 bylo i na Hrčavě slyšet střelbu, která se ozývala od
Skalitého. Za svítání vstoupila sovětská vojska do Čierného a postupovala dále. Hrčava se tak
ocitla na osvobozeném území, i když nebyla na přímém postupu vojsk. Jen občas pak
přicházeli jednotliví ruští vojáci do obce.
Hrčava si konečně oddechla. Sedm těžkých let, plných strádání a strachu minulo.
V druhé světové válce zahynulo 8 hrčavských občanů. Z Anglie z československých
zahraničních jednotek se vrátili 4 Hrčavané. Na práci v Říši zahynul jeden občan.
S velkým ulehčením přivítali na Hrčavě zprávu, že obec bude opět součástí
Československé republiky. 7. května byl na Hrčavě ustanoven prozatímní místní národní
výbor. Měl 12 členů, předsedou byl zvolen opět Michal Jurošek. Byla sestavena milice, která
střežila státní les a starala se i o dovoz potravin do obce. První potraviny se dovezly koňským
potahem až z Bludovic a Českého Těšína. Železniční trať byla v té době poničena.
Asi od poloviny června 1945 se na hrčavské škole opět začalo vyučovat česky. Děti
tento rok měly poněkud zkrácené školní prázdniny, protože školní rok skončil až 19. 7. 1945.
Školní rok byl v místní škole zahájen v řádném termínu 3. září 1945. Vyučovalo se ve
dvou třídách. Celkem bylo zapsáno 62 žáků. Během školního roku přistoupilo ještě dalších 12
žáků z Bařin, neboť tam se ve školním roce 1945-46 ještě nevyučovalo. Hrčavská škola tak
měla celkem 74 žáků, rekordní počet, jaký předtím ani po tom již nikdy nedosáhla!
Výročí vzniku státu 28. října bylo oslaveno průvodem žactva, hasičů, členů MNV a
Svazu české mládeže a velké množství občanů. Při hořící vatře si pak všichni poslechli
kulturní program.
Poprvé se také v listopadu oslavovala Velká říjnová revoluce, ale pouze ve škole za
účasti členů MNV, hasičů a členů SČM.
Po válce v roce 1945 přejímají různá města, vesnice, instituce z vnitrozemí patronáty
nad pohraničím, zejména ve Slezsku. Nad hrčavskou školou převzala patronát dívčí obchodní
akademie v Praze 1, nad obcí Podniková rada hlavního města Prahy. Na obec i školu pamatuje i ženský odbor Slezského kulturního ústavu v Praze s místopředsedkyni Annou Hlaváčovou, která byla zároveň ředitelkou spolku „Domovina“.

1946
Ve fotokronice obce se na fotografii z roku 1946 uvádí: ředitelka Slezského kulturního
ústavu paní Anna Hlaváčová. K další fotografii pak Mateřská škola č. p. 4 u Ivana. K další je
uvedeno, že projev při odpustu měl poslanec Karel Smyczek, toho času předseda Místního
národního výboru v Jablunkově.
Taktéž ve fotokronice obce u jedné fotografie uvedeno: V roce 1947 odpust na Hrčavě,
projev p. Stankuš.
Patroni se všemožně snažili pomoc obci i škole především materiálně (ošacení, obuv,
potraviny, knihy atd.). Navíc sháněli další dárce. A tak v obecní kronice se uvádí, že na vánoční nadílce se kromě patronů podílelo ještě dalších sedm dárců! A protože po vánocích přišly ještě další dary od dalších sedmi dárců, nadílka se opakovala!
Hrčava měla těsně po válce 50 domů, z toho byly 4 zděné. (Čp. 9, 35, 39, 50). Počet
obyvatel byl 290. V obci nikdo nevlastnil motorové vozidlo.
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Členové Sboru dobrovolných hasičů ve válečném období používali z nouze hasičské
stejnokroje jako denní oblečení, a proto po válce tyto nebylo možno tyto používat
k původnímu účelu.
Ve dnech 17. 3. – 31. 3. 1946 se v Praze uskutečnily slavnosti „Slezsko vpřed.“
Kulturních vystoupení se zúčastnil také hrčavský národopisný soubor. Zúčastnili se jich také
Smyczek Karel (předseda okresní péče o děti), předseda MNV Jurošek i paní Hlaváčová. Ta
byla v té době ředitelkou Slezského kulturního ústavu v Praze.
V květnu 1946 byly volby. Volilo se ze čtyř tehdy povolených stran. Volby vyhrála
Strana národně socialistická se 134 hlasy, Strana lidová získala 11 hlasů, KSČ 6 hlasů a
Strana sociálně demokratická nezískala žádný hlas. Ve volbách do místního národního výboru
bylo zvoleno 12 občanů. Předsedou byl opět zvolen Michal Jurošek.
Začala se stavba budovy MNV. Obecní zastupitelstvo si určuje, o co bude usilovat :
o postavení kulturního domu, vodovodu, o elektrifikaci obce, zavedení telefonu a
postavení silnice do obce.
V březnu 1946 po předchozím nácviku goralských tanců jela Hrčavská národopisná
skupina na týden do Prahy, kde pod heslem „Slezsko vpřed“ měla osm tanečních vystoupení
v různých závodech. Získala si mnoho přátel, kteří později byli velmi nápomocní obci.
6. července 1946 se v obci oslavovalo 10 let od postavení kostelíku za hojné účasti občanů i hostů.
29. července 1946 Hrčavu navštívila snad nepočetnější organizovaná skupina lidí –
obec navštívila, pochopitelně pěšky, asi 280 členná výprava belgických dívek, sirotků po politických vězních.
Ve školním roce 1946-47 se opět začalo učit na jednotřídní škole Bukovec-Bařiny a tak
děti z této osady přestaly chodit do hrčavské školy. Patronát nad školou převzala 2. Dívčí
měšťanská škola v Praze–Košířích na Kavalírce, nad obcí Společenstvo lakýrníků a malířů
písma v Praze-Vinohradech.
Oslavy vzniku ČSR 28. října se konaly opět při vatrách na Šancích. Poprvé ve školní
kronice se uvádí, že oslava byla ukončena státními hymnami (tedy naší a sovětskou).
Významným počinem pro obec bylo zavedení trvalého telefonního spojení v roce 1947,
které bylo postaveno v akci „5 M“ (5 miliard (přínosů) - později akce Z). Telefon byl veden
z Bukovce a na Hrčavě byl instalován v úřadovně MNV, která byla umístěna v domě
předsedy MNV Michala Jurošek.
I vánoční nadílka ve škole byla bohatá. Opět došlo mnoho darů od 10 různých dárců.
V roce 1947 se obec stále více potýkala s komunikačními problémy. Obcí vedla jediná
cesta, k jednotlivým domům kamenité pěšinky. Každý větší déšť tyto komunikace ničil. Spojení s Bukovcem bylo jen polními a lesními cestami. Stejně tomu bylo i s neudržovanou cestou do bližšího Čierného při Čadci, která dokonce v jednom úseku vedla korytem potoka.
Obec věřila v to, že plán výstavby silnice do obce, zhotoven před válkou, se brzy uskuteční.
Ve školní kronice ze školního roku 1946-47 se uvádí, že obecní knihovna je umístěna
v kabinetě školy a čítá 316 svazků.
Učitelská knihovna měla 145 knih, žákovská 342 knih, byly to většinou dary příznivců
školy (nadílky).

1947
V červnu 1947 obdržel MNV dopis z ONV v Českém Těšíně, že se stavbou silnice na
Hrčavu se pomýšlí ze směru od Mostů u Jablunkova. MNV dne 20. července žádá, aby stavba
silnice se uskutečnila z Bukovce, jak už také byla v roce 1932 vyměřena.
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Se zástupci Východomoravských elektráren se jednalo o zavedení elektrického proudu
do obce, jako reálnější než vést proud z Bukovce se jevila alternativa přivést proud do obce
z Čierného. Proto byla věc předána k řešení do Žiliny.
Školní vánoční nadílka byla opět z darů zaslaných z mnoha měst republiky.
V obci žilo v tomto roce kolem 290 obyvatel, kteří pracovali v lese, několik občanů také
pracovalo v Třineckých železárnách i ve vzdálených Vítkovicích. Obživu také přinášelo tkaní
plátna. Obživu přinášelo především obdělávání políček, většinou velice primitivně, protože
jen málokdo měl nějaký jednoduchý hospodářský stroj. Obec koupila plemenného býka.
Znovu se zorganizovali hasiči, ve škole funguje Sdružení rodičů a přátel školy.
23 starších děvčat místní školy byl ve dnech 14. – 20. června 1947 na zájezdu v Praze,
pořádaným Ústředím Čsl. Červeného kříže a expoziturou Dorostu v Ostravě, které také
hradily náklady. Děvčata se tak zúčastnily „Týdne dětské radosti“. V hrčavských krojích
předvedly v Divadle 5. května pásmo hrčavských tanců a písní. Při poznávání Prahy jim
pomáhali patroni a další. (foto ve fotokronice obce)
V rámci hrčavské pouti 5. července vystoupila tatáž děvčata se svým „pražským“ programem. V kronice obce se píše, že (kromě jiných) se pouti zúčastnila také paní Hlaváčová –
ředitelka spolku Domovina z Prahy.

1948
13. ledna 1948 dostala obec povolení ke stavbě hasičské zbrojnice. Jelikož ale stavba
měla být ze dřeva a toto bylo vázáno na poukaz, ke stavbě tohoto roku nedošlo.
Únorové události 1948 a převzetí moci komunisty měly za následek i aktivizaci
komunistů na Hrčavě, kteří vedení Oldřichem Vojkovským 28. února založili místní akční
výbor. A revoluční události dostávaly spád. 21. března na návrh Oldřicha Vojkovského –
předsedy místní organizace KSČ byl jmenován (!) nový MNV, který vedl opět M. Jurošek.
Komunisté v obci se chopili moci, což se kromě jiného už v tomto roce projevilo tím, že
v obci se v tomto roce kromě poutě, veřejného setkání u příležitosti 10.výročí úmrtí T.G.
Masaryka, oslavoval i 7. listopad – výročí VŘSR, založení Rudé armády…
Ve dnech 2. – 10. června 1948 v rámci konání Všesokolského sletu v Praze byly hrčavské děti pozvány svými patrony – závodní radou nemocnice Bulovka pozvány do Prahy.
Kromě návštěvy sletových vystoupení a poznávání Prahy také navštívily rozhlas, kde
natočily hrčavské písně, které se pak 11. července vysílaly.
Ve dnech 20.-21. 6. 1948 byly děti ze školy na školním výletě v Trenčianských Teplicích a v Trenčíně.
Rok 1948 byl posledním rokem činnosti Matice slezské (na Hrčavě fungovala
s přestávkou válečných let od roku 1923), která byla jako organizace komunisty zrušena. A ač
Matice slezská za svého působení na Hrčavě se nesmazatelně zapsala do historie obce (vznik
školy, postavení školy, financování stavby kostela, postavení Lurdské lesní jeskyně, atp.) ani
po demokratizačních snahách po roce 1968 ani po sametové revoluci v roce 1989 nikdo
z místních se neujal obnovení místního odboru Matice Slezské. Národní povědomí jako by se
začalo vytrácet.
Byl nalámán kámen na podezdívku kulturního domu, 30 000 ks cihel bylo z Českého
Těšína postupně na osmi vagónech posláno do Čierného při Čadci, odkud byly tyto postupně
koňskými povozy dopraveny na Hrčavu, poslední těsně před vánocemi.
Jelikož předseda MNV Jurošek Michal byl 21. 12. 1948 zatčen (a později odsouzen na
dva roky vězení nepodmíněně z politických důvodů, vězněn v Českém Těšíně, později
v Jáchymově) přebírá na sklonku roku jeho funkci místní hajný Koždoň Jan.
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1949
V následujícím roce 1949 po zklidnění politické situace se začalo uvažovat o postavení
hasičské zbrojnice místo nevyhovujícího hasičského skladiště, jednalo se i o postavení
obecního domu.
Vzhledem k tomu, že výtěžek z tradiční hrčavské pouti byl věnován na postavení obecního domu, lze se domnívat, že pouť organizoval přímo MNV.
Ve dnech 21. až 23. června se uskutečnil školní výlet spolu s dětmi ze školy na Bařinách do Bratislavy, na Děvín a do Čachtic.
V tomto roce také proběhlo celostátní sčítání lidu. Obec Hrčava vykazala 268 obyvatel.
V létě 1949 hrčavský národopisný soubor vystoupil také v plícním sanatoriu
v Jablunkově. (foto ve fotokronice obce)

1950
O vysokoškolských prázdninách roku 1950 si Ivo Stolařík z Ostravy, studující tenkrát
na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a zároveň pracující jako programový
pracovník ostravské a brněnské rozhlasové stanice, zařídil delší volno a tuto „dovolenou“ trávil získáváním posledních podkladů pro svou disertační práci na Hrčavě.
Na několik dní na Hrčavu také přijel na pozvání Ivo Stolaříka vynikající malíř Ferdiš
Duša (*13. 1. 1888, + 1. 12. 1958) aby vytvořil obrazový doprovod k jeho disertačním textům, později byl Ferdinand Duša na Hrčavě ještě asi dvakrát, když se připravovalo vydání
knihy Hrčava. Na výzkum také přijela etnografka Eva Babáková (provdaná Urbanová). (Podle
životopisné knihy Ivo Stolaříka „Život není fráze“, str. 162, vydané nakladatelstvím Tilia
v roce 2002 v Šenově.)
Na Hrčavě byly v tomto roce uspořádány dožínky, jak o tom svědčí i foto ve fotokronice obce.
Národopisný soubor také vystupoval v ostravském rozhlase.
Ve fotokronice obce je také snímek s muzikanty souboru: Haratykem (č. p. 31), Krenželokem (č.p. 34), Zogatou ze Zachraščí a učitelem Kulišťákem.
V originále díla Hrčava (strojopisný text a další dokumentační materiál) Ivo Stolařík
uvádí, že Hrčava měla k 1. 8. 1950 271 obyvatel. Počet domů byl 51 (kostel a hasičské skladiště bylo bez čísla) a rozloha obce činila 288 ha 36 a 15 m2.
Jak došlo k tomu, že Ivo Stolařík se rozhodl zajímat se o Hrčavu? Jak vzpomínal, vlastně náhodou. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dostal za úkol zpracovat
etnografickou disertaci. Rozhodl se pro návrh prof. Václavíka, že zpracuje monografii vybrané obce. A ač o Hrčavě do té doby vlastně nic neslyšel, po prostudování podrobnější mapy se
rozhodl pro zastrčenou obec Hrčavu, kde předpokládal dostatek podnětů pro svou práci.
Za svého pobytu v Brně Ivo Stolařík denně i o nedělích, účinkoval v podvečerním zpravodajství brněnské rozhlasové stanice nazvané Hlas Moravy. V té době Moravské muzeum
v Brně pořádalo cyklus nazvaný Národopisné pondělky. Ivo Stolařík byl jím požádán o program Slezského večera na 4. prosinec 1950. A tak Ivo Stolařík přivezl do Brna do brněnského Domu osvěty na Roosveltově 13 staré muzikanty, zpěváky a tanečníky z Hrčavy (zpěváka,
dudáka a tanečníka Pavla Zogatu (* 1907), houslistu-kontráše Pavla Krenželoka (*1895)).
Neobvyklostí syrového podání vzbudili Hrčavané velkou pozornost. Známý brněnský umělecký fotograf K. O. Hrubý na tomto večeru pořídil několik desítek zajímavých a dodnes velmi cenných dokumentárních záběrů. O tomto večeru byla také v Lidové obrodě 9. prosince
dlouhá recenze značky -lk- pod názvem „Živý pramen lidového umění.“ (Podle životopisné

Karel Karpecki: Historie obce Hrčava

29

knihy Ivo Stolaříka „Život není fráze“, str. 161, vydané nakladatelstvím Tilia v roce 2002 v
Šenově.)
1. prosince 1950 na hrčavskou školu nastoupil učitel Josef Krupař, který se s Hrčavou
po dobu svého působení natolik sžil, že i mnohem později, když se stal vedoucím školského
úřadu při ONV ve Frýdku – Místku, poskytoval Hrčavě cenné služby a projevoval ji svou
přízeň.
Pro potřeby stavby kulturního domu byl dovezen nalámaný kámen, štěrk a písek.
Na podzim se Hrčava dovídá, že stavba kulturního domu nebude v dohledné době
povolena, ale že se stavbou začnou požárníci pod názvem hasičský dům.
Od února 1948 se často měnilo zastoupení v národním výboru v obci. Toto bylo
doplňováno, vyměňováno atp. Jedna z největších reorganizací MNV nastala v roce 1950, kdy
z rozhodnutí Národní fronty se členy národního výboru stali zástupci všech jejich složek
v obci.
Ke dni 1. 8. 1950 měla Hrčava 271 obyvatel (122 mužů – průměrný věk 30,02 let, 149
žen – průměrný věk 29,94 let). Počet domů v obci byl 51 (kostel a hasičské skladiště neměly
popisná čísla. V jedné chalupě bydlí průměrně 5,31 obyvatel. 17 chalup mělo jen jednu
obytnou místnost. (1 – str. 15) 50 domu mělo kamennou podezdívku. 45 chalup mělo stěny
dřevěné, cihlových chalup bylo 6. (1-str. 24)
K výše uvedenému datu bylo na Hrčavě ještě pět dřevěných zámků (klodek), z toho
byly funkční 3 (1-str.28)
Z 271 obyvatel se vyskytuje nejčastěji příjmení Haratyk 47 krát,
Vavřač 32 krát, Jalovičor a Malyjurek 16 krát, Gořalka 13 krát. (1-str. 189)
K 1. 8. 1950 byla zaměstnanost: 22 lesních dělníků, 13 průmyslových dělníků
(zaměstnaných v Čadci, Třinci, Ostravě), tkalců 6, povozníků 3, živnostníků 2, učitelů 2,
hajný 1. Kromě toho měl jeden občan prodejnu tabáku, jeden byl kostelníkem a jeden
proslulým „napravjačem“ (Jan Gazur). (1-str. 16) a ( 1-str. 208). Hostinský v té době byl
jediným majitelem motocyklu, občané vlastnili ještě dvě kola. Motocykl byl k dispozici těm
obyvatelům, kteří uměli jezdit na motorových vozidlech. (1-str. 17)
V tomto roce byl obcí zakoupen druhý secí stroj pro všeobecnou potřebu. Šlo ho však
použít jen na malé výměře obdělávané půdy (asi 4 ha). (1-str. 213)
Na podzim se na Hrčavě ustavila národopisná skupina ČSM (Československého svazu
mládeže), jejíž členové si ze subvence ministerstva informaci a osvěty pořídili z nových
materiálu původní staré hrčavské kroje, rekonstruované podle jednotlivých dochovaných
součástek a podle konfrontovaných výpovědí starších obyvatel. (1-str. 218).

1951
Ve fotokronice obce je foto budovy MNV po dokončení v roce 1951.
V roce 1951 se rozestavěl „hasičský dům“ podle plánů architekta ONV Křehňáče.
Podle stavu k 1. 8. 1951 měla obec 247 obyvatel a 52 čísel. (1-str.214).

1952
Rokem 1952 do té doby soukromý obchod na Hrčavě u Sikory přešel pod Spotřební
družstvo Jednota.
Od 8. ledna až do 20. února 1952 hrčavská škola osiřela. Všichni žáci školy odjeli do
dětské ozdravovny v Lázních Bělehrad.
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Volby do MNV v roce 1952 (16. 5.) byly již plně v režii KSČ. Voleb se zúčastnili
všichni občané. Všichni kandidáti Národní fronty byli zvoleni, zastupitelstvo se skládalo
celkem z 9 členů, předsedou MNV byl dne 23. 5. zvolen Koždoň Jan.
Jak uváděl časopis Červený květ z roku 1957 na Hrčavě bylo v roku 1952 celkem
10 bateriových rozhlasových přijímačů.
Ve dnech 1. a 2. července jely děti na školní výlet do Brna a Moravského krasu.
V novém školním roce 1952 – 53 bylo zapsáno celkem 36 dětí, 18 chlapců a stejný
počet děvčat. V tomto roce se rozšířila školní výuka o 8 hodin týdně.
V roce 1952 byla na staré hasičské zbrojnici obnovena střecha a zbrojnice se začala
používat jako sběrna odpadových surovin a skladiště strojených hnojiv. Do provozu byla
uvedená nová hasičská zbrojnice.

1953
5. března 1953 zemřel J. V. Stalin. Ve školní kronice se uvádí, že „všichni hrčavští
občané jsou nenahraditelnou ztrátou hluboce dojati“. Když brzy nato 14. března zemřel
prezident Klement Gottwald, „zármutek (na Hrčavě) byl nezměrný“. V den pohřbu (19.
března se před hospodou u Sikory shromáždili všichni žáci školy a asi 120 hrčavských
občanů, aby si poslechli přímý přenos z pohřbu.
V září 1953 byl z bývalé úřadovna MNV v domě u Michala Juroška přenesen telefon do
školní budovy. Ve škole byla zřízena veřejná telefonní hovorna.
Byl dostavěn hasičský dům (pak se říkalo budova MNV, dnes obecního úřadu), který
byl postaven bez stavebního povolení. Do budovy byla přenesena úřadovna MNV z domu od
Juroška, do kulturní místnosti budovy byla také přestěhována mateřská škola a do prostor
určených pro hasiče pochopitelně požární zbrojnice. Staré dřevěné hasičské skladiště z roku
1926 tak definitivně přestalo sloužit.
Místní jednota Československého svazu požární ochrany obdržela v roce 1953 novou
motorovou stříkačku PS 8 s příslušenstvím.
Na podzim téhož roku se také začalo s výstavbou obecního vodovodu ze zdrojů u
polské hranice. Vodovod měl být dokončen na jaře roku 1954, bohužel výstavba se opozdila a
tak voda byla puštěna až 13. prosince 1958, kdy se voda přestala nosit od Štučku a od
Vašučoka.

1954
V kronice obce se uvádí, že v létech 1950 až 1954 měla Hrčava svůj národopisný soubor, který tancem a zpěvem seznamoval široké okolí z původními hrčavskými lidovými tanci
a písněmi. Nedílnou součásti souboru byla i gajdošská kapela s později v širokém okolí známým Pavlem Zogatou z Bukovce.
O vysokoškolských prázdninách roku 1950 si Ivo Stolařík z Ostravy, studující tenkrát
na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a zároveň pracující jako programový
pracovník ostravské a brněnské rozhlasové stanice, zařídil delší volno a tuto „dovolenou“
trávil získáváním posledních podkladů pro svou disertační práci na Hrčavě. (Podle životopisné knihy Ivo Stolaříka „Život není fráze“, str. 181, vydané nakladatelstvím Tilia v roce 2002 v
Šenově.)Krásný letní týden na Hrčavě od 28. června do 4. července 1954 strávil Ivo Stolařík
spolu s malířem Ferdinandem Dušou. Malíř zde kreslil a maloval ilustrace pro Stolaříkovu
etnografickou monografii obce Hrčavy.
Ivo Stolařík v Knize Hrčavá uvádí, že Hrčavá k 1. říjnu 1954 měla 310 obyvatel (157
mužů a 153 žen), kteří bydleli v 55 domech, z nichž v 17 byla jen jediná obytná místnost.
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1955
V zápise obecního zastupitelstva z 24. 1. 1955 se uvádí, že ve 2. světové válce z Hrčavy
padlo 9 lidí. Zlikvidováno bylo také 9 koní, 21 ks hovězího dobytka, 4 ks vepřů a to vše bez
náhrady.
4. února 1955 přijela na Hrčavu výprava Československé Akademie věd spolu s hosty
z moskevské univerzity studovat hrčavský národopis.
O prázdninách se konala „Výstava Těšínska“ v Českém Těšíně. Svá díla zde
vystavovali i hrčavští řezbáři Ondřej Zogata, Karel Capek a Josef Haratyk. Vystavu jako
školní výlet navštívili i žáci místní školy.
Předzvěstí elektrifikace obce byly instalační práce ve školní budově, které začaly 30.
ledna 1955. Venkovní síť se začala stavět 15. března, aby pak první slavnostní rozsvícení
proběhlo 18. června 1955. Slavnost byla filmována. Hrčava zároveň obdržela promítací
přístroj a 24. 7. 1955 se promítal první film. Od tohoto dne každou neděli se ve škole promítaly filmy.
Zima 1955-56 byla velice tuhá zima. Sněhu bylo tolik, že ploty u jednotlivých domů
nebylo vůbec vidět (odhad 200 cm). Mrazy v obci byla až minus 31 stupňů Celsia. Školu nešlo vytopit. Po 3 hodinovém topení bylo ve třídě naměřeno plus 3 stupně Celsia. Proto se 14
dnů nevyučovalo, dalších několik dnů jen 3.-5. ročník.
V roce 1957 hrčavské Osvětové besedě byl darován televizor. Byl prvním na Hrčavě.
13. únor 1957 lze také považovat za význačný pro obec. Od tohoto dne byl povolen přejezd
autům se zbožím pro místní obchod z Bukovce přes Polsko. Již nebylo třeba dovážet zboží
z Čierného (při Čadci) koňskými povozy lesními a polními cestami. Nabídka zboží v místním
obchodě se tak zvětšila, zboží se začalo dovážet pravidelně.
Větrná smršť, která se přehnala přes kraj 14. srpna 1957, zpustošila zejména lesy, obci
zvlášť neublížila.
V tomto roce byl dokončen obecní vodovod s hlavní nádrží o obsahu 32 kubických metrů.
V roce 1958 se na Hrčavě konaly první samostatné oslavy 1. máje, předtím se chodilo
do Jablunkova. V prosinci roku 1958 vyšla kniha Hrčava, kterou napsal Dr. Stolařík o obci.
Kniha způsobila hodně rozruchu i trpkosti. Občané byli poměrně zklamáni, i když se na
tuto knihu těšili. Stolaříka většinou znali, protože o prázdninách pobýval v obci a sbíral
podkladový materiál, který mu občané rádi poskytovali. Byli zklamání především tím, že se o
nich ve statích o hygieně a rodinném životě psalo hodně kriticky a i tím, že v souvislosti
s obcí se psaly chvály jen o jedné místní rodině neznaje i její stinné stránky.
Vzhledem k tomu, že bývalá svážná cesta od Mostů u Jablunkova byla upravena a
dokončena až po Markov a ONV převzal tuto starou silnici do své správy a údržby, lidé žádali
prodloužit tuto až na Hrčavu. V to, že na Hrčavu povede řádná silnice začínali občané po
mnoha slibech věřit teprve v roce 1959, kdy se na Hrčavě zjevovaly různé komise. Začalo se i
s vyměřováním budoucí silnice ze směru od Mostů u Jablunkova a to až z Půlgrůně , přes
hřeben pod Bařinami na Hrčavu.
Při tom již před druhou světovou válkou byl zhotoven plán cesty, která měla vést
z Bukovce…
Postavila se požární nádrž před hasičskou zbrojnicí.
Na podzim si na Hrčavu udělala svůj výlet národopisná skupina „Slezská jizba“
z Frýdku, kterou vedl Vachala. Ta na Hrčavě předvedla i některé své tance a písně. Vachala
také hrčavským sdělil, že v archivech ve Frýdku a Českém Těšíně přišel asi na nejstarší písemné doklady o Hrčavě vztahující se k roku 1778. Ty měly být z archivu ve Frýdku a
z Těšína. Podle těchto měl Hrčavu založit nějaký Palica z Košařisk, který v roce 1778 dostal
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ze zámku v Těšíně povolení a v roce 1779 si zde postavil chalupu. Měl zde zastávat funkci
hajného.
V roce 1960 se konaly volby do všech stupňů zastupitelských sborů. Účast voličů
na Hrčavě – 100 %, hlasy pro kandidáty Národní fronty – 100 %!

1962
V roce 1962 se měla začít výstavba sálu kulturního domu.
Ve fotokronice obce z let 1955 – 1962 mezi fotografiemi je i fotografie poštovní
doručovatelky Haratykové Heleny z Hrčavy.
10. srpna 1962 hořel les, oheň se však brzy podařilo uhasit. Předseda hasičů navrhoval
z hasičských prostředků zakoupit pro obec mlátičku, kterou doposud v obci nikdo neměl.
Jak se od skončení druhé světové války změnil život lidí, svědčí zápis v kronice obce
z roku 1962: „Muži dojíždějí za práci do Třineckých železáren nebo pracují v lese. Pouze pět
rodin se živí zemědělstvím.“ Hrčavané kromě uvedených míst pracovali i v dalších
podnicích.

1963
Zima na přelomu roku 1962 a 1963 byla na Hrčavě krutá. Nejen že sníh ležel 6 měsíců,
ale byly i velké mrazy, v lednu 1963 až –33 stupňů!
Pololetní školní prázdniny roku 1963 byly prodlouženy o 14 dnů. V létě naproti tomu
bylo až +32 stupňů. Za to však byla mimořádná úroda borůvek, jahod a malin, která přilákala
do obce množství návštěvníků.
V souvislostí s 1100. výročím příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu
a v souvislostí s hrčavskou poutí konanou v den jejich státního svátku, kterou organizovali hasiči, se tito snažili, aby se oslav zúčastnilo čím jak nejvíc lidí v hrčavském lidovém
kroji.
Proto Jurošek dům od domu zjišťoval, kdo má ještě kroj. Bylo zjištěno, že na Hrčavě
jsou tyto součásti mužského kroje: 10 bruclíků, 12 nohavic, dvoje kopyca, 2 notkoučích, l
guňa. Gajdek Zogata z Bukovce pak měl: 2 bruclíky, 2 ks nohavic, dvoje kopyca, 2 notkoučích. Součásti kroje ženského: 3 kabátky, 5 fortušků (zástěrek), jedny nohavičky.
I následující zima 1963 – 1964 dala o sobě vědět mrazy až - 30 stupňů. V zimě (ještě
v roce 1963) ve škole řádily příušnice, onemocněli skoro všichni žáci.
V roce 1963, ač do obce nevedla silnice, byly postaveny tři zděné domy. Obec tak měla
63 popisných čísel. Naprostá většina domů je dřevěných, povětšinou jen z jednou obytnou
místnosti, ve které žijí i početné rodiny.
Oproti zimě bylo léto 1963 teplé, teploty dosahovaly až 30 stupňů.

1964
Na Hrčavě se 24. května 1964 konaly velkolepé oslavy 40-ti let od založení hasičského
sboru v obci. Slavilo se v prostorách dřevěných baráků stavbařů silnice, před hasičskou
zbrojnici, na školní zahradě. Soutěž požárních družstev se konala u nové cesty na Černém
potoku pod Gavlonkou. Sjelo se 15 hasičských sborů. Kromě hasičských sborů, které se
zúčastnily založení hasičského sborů na Hrčavě, byly pozvány i další sbory, především
z okolí. Byla uspořádána i soutěž požárních družstev, kterou vyhrálo družstvo z Lazů,
odměnou jim byl vyřezávaný dudák autora Zogaty Ondřeje. Jednotlivé sbory dojely na
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Hrčavu již po nové cestě ze směrů od Mostů u Jablunkova, která sice ještě nebyla dokončena,
ale s jistými problémy po ní autobusy a hasičská auta hostů projela.

1965
Někdy na přelomu roku 1964 a 65 hrčavští hasiči dostali přiděleno starší hasičské auto,
které jim členové hasičské závodního sboru Třineckých železáren v létě 1965 ve svých dílnách na své náklady opravili, takže navenek vypadalo jako nové.
Po vánočních prázdninách roku 1965 byla na Bařinách (Bukovec) zrušena jednotřídní
škola, děti začaly chodit (jezdit) do hrčavské školy (mladší), starší do ZŠ Mosty u Jablunkova.
Hrčavská škola se opět stala dvoutřídní, druhá třída byla umístěna v budově MNV
27. 6. 1965 byl pro obec výjimečný. Na Hrčavě se konaly školní radovánky pro 4 školy
najednou. A to pro ZŠ Hrčava, Svrčinovec a pro českou a polskou školu Bukovec. Školní děti
se společně veselily i soutěžily.
Nová silnice z Mostů
Výstavba silnice z Mostů u Jablunkova na Hrčavu byla zahájena v roce 1960, dokončení bylo plánováno na rok 1963. Bohužel silnice byla se značným zpožděním slavnostně uvedena do provozu teprve až 12. prosince 1965. Přijelo několik autobusů hostů, událost byla
filmována, přítomní byli novináři. O den později začala pravidelná autobusová doprava na
lince Hrčava – Třinec. Poprvé také starší žáci navštěvující osmiletku v Bukovci jeli do školy
v Mostech u Jablunkova. Ulevilo se především lidem, kteří jezdili do práce v TŽ vlakem
z Čierného při Čadci přes Čadci do Třince a kteří museli každý den za každého počasí chodit
pěšky k vlaku a zpět. V místním obchodě se také rozšířil sortiment dováženého zboží, pravidelná údržba silnice umožňovala jeho pravidelné dodávky.
Nová silnice s parametry okresní silnice byla postavena jen z Půlgruně na Hrčavu,
z Mostů u Jablunkova až na Půlgruň se jen stávající úzká lesní svažná cesta zpevnila a upravila pro potřeby pravidelného silničního provozu. Povrch nové silnice byl zpevněn jen dehtovým postřikem s následným posypem jemnou drtí a zaválcován. Povrch tedy byl bez asfaltového koberce.
Zpřístupnění Hrčavy po silnici zásadním způsobem změnilo ráz obce. Snadná možnost
dovozu stavebních materiálu po silnici až na Hrčavu, plná zaměstnanost a v neposlední řadě i
pracovitost místních občanů způsobila v následujících létech velkou výstavbu zděných rodinných domků. Vzhledem k tomu, že zájemci o staré dřevěnky z měst a průmyslových oblastí
nestačili na tuto skutečnost zaregistrovat, způsobilo, že převážná většina rázovitých horalských dřevených staveb po postavení zděných domků byla zbourána.
Ulevilo se především těm, kteří dříve chodili k autobusovým spojům do práce do Bukovce a Čierného pri Čadci. Autobusové spojení umožnilo dojíždět i dalším lidem za zaměstnáním, především do 35 km vzdálených Třineckých železáren. Hrčavané tak postupně přestávali být závislí na tom, co se jim urodí na jejich poličkách. Doma zůstávaly zpravidla jen ženy
s dětmi a jejich práce na polích byla zpravidla jen přilepšením k mužovu výdělku.
Před postavením cesty do obce byly problémy s rychlou zdravotní pomocí. Doktor se
musel sanitním autem zpravidla dopravit do místa nejblíže na Hrčavu a odtud musel do obce
pěšky. Když občané uznali (nebo po telefonické konzultaci s lékařem), že je nemocného třeba
neprodleně dopravit do nemocnice a nemocný nemohl jít, zpravidla jej hasiči donesli na nosítkách k místu, kde již čekala sanitka. Tak tomu bylo na příklad i v případě akutního zánětu
slepého střeva Jindřicha Vojkovského, jak si na to sám vzpomíná. Stalo se tak v roce 1952.
Ve školním roce 1965-66 se uvádí, že téměř všichni žáci byli postiženi příušnicemi.
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1966
Nová doba přinesla i nové pojmy. A tak Hrčava již neusilovala o postavení obecního
domu (ve kterém obvykle byl umístěn obecní úřad, sál pro pořádání vesnických sešlostí a případně hospoda), ale o postavení kulturního domu. Ten se v obci začal stavět v roce 1966
v rámci akce „Z“, což znamenalo, že materiál na stavbu platil MNV, zatímco práci poskytovali občané brigádnicky, tj. zadarmo.
V tomtéž roce se také postavila hospodářská budova při škole.
V kronice obce se také uvádí, že rok 1966 byl velice deštivý, jen s velikou námahou se
podařilo sklidit seno, ze stejného důvodu byla i úroda brambor velice špatná.

1967
Příští rok 1967 byl pravým opakem toho předcházejícího. V kronice se píše o dostatku
dobrého sena i o tom, že „úroda brambor byla neobyčejná“! Přesto se v uvedený rok považoval za suchý.
V tomto roce obec proslavovalo především požární družstvo, které na požárních soutěžích získalo dvě první a více dalších medailových umístění.
Blízkost hranice a rozdílnost cen na jednotlivé straně hranice vede vždy a všude občany
ke snahám na této skutečnosti vydělat. Nebylo tomu jinak ani na Hrčavě po první ani po druhé světové válce. Po druhé světové válce příslušníci SNB (Stráž národní bezpečnosti = policie) občas na Hrčavě podnikli razii, prohledávali domy a hledali pašované zboží. Protože však
zákroku musel vždy být přítomen předseda MNV, než byl tento příslušníky sehnán, zpravidla
jeho sousedé stačili zainteresované uvědomit a ti pašované zboží přemístit nebo ukryt tak, že
razie zpravidla končily nezdarem, nebo zabavením jen menšího množství zboží. První zmínka
a podobných raziích je v obecní kronice z roku 1967. Kronikář si tehdy ovšem dovolil na tehdejší poměry dost. Kritizoval porušování zákonů, a doslova napsal: „ … neobyčejně tvrdě
zasáhli příslušníci SNB, kteří bez povolení MNV a okresního prokurátora vykonávali domovní prohlídky, ba dokonce v rojnicích prohledávali pole a meze a nehleděli, že poškozují úrodu.“ Pašováním se přitom živilo několik rodin, v obci se o nich všeobecně vědělo. Pokud na
úřady došlo udání s největší pravděpodobností to bylo od konkurenčního pašeráckého rodinného klánu. Nic nepomáhalo ani to, že podél hranice byl udržován zoraný a povláčený pruh,
takže překročení hranice znamenalo zanechat po sobě viditelnou stopu.
Pašovalo se především v noci a pochopitelně nikdo se nechtěl nechat chytit, takže zpravidla pašeráci nereagovali na výzvy stůj, což v jednom případě mělo za následek smrtelné
postřelení pašující osoby v roce 1969 (polský státní příslušník).
Ivo Stolařík připravil pro ostravský rozhlas pořad „Na Hrčavě o Hrčavě“, při této příležitosti také byl v obci , jak sám říkal „na režijní obhlídce pořadu.
Pražské jaro 1968 nikterak nestačilo poznamenat politickou situaci v obci a proto nedošlo k žádným personálním změnám ve veřejných funkcích v obci. Došlo jen k založení strany
Československá strana socialistická, což ostatně byla oficiální strana fungující v rámci Národní fronty.
Jistě zajímavé jsou údaje z roku 1968, kdy je v obci uváděno 65 vlastníků půdy. Nad 5
ha byl v obci jeden vlastník, nad 4 ha také jeden, mezi 2 až 4 ha bylo 18 vlastníků, rozlohu
mezi 0,5 do 2 ha mělo 36 vlastníků, do 0,5 ha bylo 9 zemědělců. Zemědělská půda v obci
tehdy představovala 110 ha, orná 78 ha.
Zajímavý údaj je také stav zvířat chovaných v této době v obci: 95 ks skotu, z toho 71
krav, dále 10 koní, 103 prasat. Všichni majitelé zemědělské půdy měli také pochopitelně pře-
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depsány povinné dodávky – plánovaný výkup na veřejné zásobování obyvatelstva. Obec musela celkem odevzdat 110 q masa a 13 000 ks vajec.
Na konci roku 1968 má Hrčava již 30 zděných a 47 dřevěných domů, dva zděné domy
přibyly právě v tomto roce. Pro srovnání: v roce 1938 měla obec 46 dřevěných a 4 zděné
domy. Hrubá stavba kulturního domu je pod střechou. Hasiči zorganizovali zájezd do Brna a
na Macochu, asi první zájezd autobusem přímo z obce.
Hasičská zbrojnice u budovy MNV má rozměry 7x5 m, za ní je klubovna 5x4 m.
Hasičské vodní nádrže v obci jsou tyto: u domů č. 4, 13 a 26 každá o objemu 8 m kubických postavené do roku 1938. Po válce postaveny nádrže v centru obce u autobusové zastávky a před požární zbrojnicí, obě o objemu 12 m kubických, obě jsou napájeny z obecního
vodovodu, jehož hlavní nádrž má objem 20 m kubických.
Dalším pokrokem tohoto roku je skutečnost, že do obce jednou měsíčně dojíždí lékař do
dětské poradny. Lékař ordinoval v místnosti budovy MNV.
V roce 1968 byl Českou televizi Ostrava natočen na Hrčavě film „Poslední Gajdoš“ o
gajdošovi Pavlu Zogatovi. Buď ještě v tomtéž roce, nebo v následujícím, byl odvysílán
v televizi. Když se o něj Karpecki Karel v červnu 2004 zajímal, sdělila mu pracovnice ČT v
Ostravě Pröllová Zoja, že tento film byl při povodních v roce 1997 spolu s jinými cennými
dokumenty zničen.
Počet obyvatel dosáhl 337 osob.

1969
1969 - Při výstavbě silnice bydleli dělníci v provizorních dřevěných barácích na dnešním hřišti vedle hospody Pod akáty. Po skončení výstavby tyto získala do užívání obec. Byly
využívány ke společenským a kulturním akcím (schůze, plesy, svatební zábavy, různá kulturní vystoupení apod., po prázdninách roku 1970 jsou baráky zbourány). Přesto všechny klady
to však bylo jen provizorium, mezitím se dále pracovalo na výstavbě kulturního domu. Ten
byl dán do užívání veřejnosti 26. 12. 1969. Konečně měli občané Hrčavy stánek, kde se mohly v důstojném prostředí uskutečňovat kulturní i společenské akce.
Někdy v sedmdesátých létech byla v kostele provedena výměna oltáře dle nové liturgie.
Původní oltář z modřínového dřeva, který byl vyroben Státní dřevařskou školou ve Valašském Meziříčí je uložen v márnici a používá se jako poutní oltář, když se mše koná venku
vedle kostela. Původní oltářní koberce, dílo gobelinářské školy ve Valašském Meziříčí jsou
pověšeny na půdě kostela, nemají využití.
V roce 1969 byly postaveny další 4 zděné domy.
Pozemek pod již bývalými baráky je od Sikory (č. p. 6) obcí odkoupen, uvažuje se na
něm udělat sportovní hřiště. Kronika uvádí, že na bramborách je velký výskyt mandelinky
bramborové.
Hrčava se pyšní tím, že její škola byla zřízena v roce 1922 jako pátá česká škola na Těšínsku, ale učit česky se zde začalo již počátkem školního roku 1921/22. Hrčava jako jediná
obec na Těšínsku nemá polskou školu a nikdy žádný žák nechodil do polské školy.
Při sčítání lidu v roce 1970 měla obec 319 obyvatel.

1971
V roce 1971 proběhly na Hrčavě velké oslavy 50 let českého školství na Hrčavě za
účasti bývalých učitelů a za přítomností mnoha význačných hostů.
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V tomto roce se také začínají jednání s Lidovým spotřebním družstvem Jednota a odborem pro obchod ONV ohledně výstavby „obchodního střediska a pohostinství“, jak se uvádí
v kronice. Usiluje se také o to, aby jedenkrát týdně do obce dojížděl ordinovat lékař.
V srpnu vznikl v Polanách na katastru obce rozsáhlý lesní požár. Pohotovým zásahem
hrčavských požárníků i občanů byl brzy lokalizován a uhašen.

1972
A už je tu rok 1972. Dosavadní stav ve školství v obci, kdy jedna třída se učí mimo budovu školy (v budově MNV) se do budoucna jeví jako neúnosný stav. Uvažuje se o přístavbě
školy. Po dohodě s ONV – školským odborem dochází ke schválení postavení samostatné
budovy školy. Základy a první podlaží budou postaveny v akci „Z“, zbytek z montovaných
dřevěných panelů dodá a postaví Bučina Zvolen. Dohodnuto bylo také, že budova „staré“
školy bude sloužit jako mateřská škola.
Požárníci provedli úpravu prostranství před hasičskou zbrojnicí, MNV i ke kulturnímu
domu. Byly položeny panely, tzv. silničáky, na kterých původně stály dřevěné baráky stavbařů silnice.
Rozsáhlý lesní požár mladého smrkového lesa vznikl vinou zaměstnanců u turistické
chaty na Gírové dne 13. 3. 1972 odpoledne. V obci byl brzy zpozorován a tak se hrčavští požárníci jako první zúčastnili lokalizace požáru. Shořel celý západní svah vrcholu Gírové a část
severního svahu. Celkem asi 18 ha.
Počet obyvatel obce je 340.

1973
Projekční práce na budově školy se opozdily a tak v roce 1973 samotná stavba nezačala.
V okolních lesích se běžně vyskytuje jelení zvěř, což dříve nebývalo. Hojně je i srnčí
zvěře. V předjaří se také objevil medvěd brtník, který zpustošil dva včelíny. Byl prokázán
výskyt chráněných ptáků – jeřábků, je zde jeden pár křepelek, chřástal, divoké hrdličky i hrdličky balkánské. Ze škodné zvěře se vyskytuje liška, byla vybrána nora s mláďaty, byly zastřeleny tři dospělé kusy. Kuny občas navštíví místní kurníky.
Asi v roce 1973 proběhla renovace sochy panenky Marie z Lurdské jeskyně (nový nátěr), provedl Jurošek Rudolf z Hrčavy, dělal na Propagaci VŽKG (soška je vždy přes zimu
uložena v soukromém domě).
Obec měla ke konci roku 341 obyvatel.

1974
Rok 1974 – bylo započato s rekonstrukcí vodovodu na Gruni. Začaly práce na hřišti.
Nově postavený dům má již číslo 81. Postavila se dřevěná autobusová čekárna u konečné autobusu ve středu obce. Začala se stavět nová škola. Vichřice poškodila střechy několika domů.
Úroda tohoto roku velmi malá (především brambor a obilí) jako důsledek extrémně suchého
jara (byl velký nedostatek vody v rezervoárech), nadmíru mokrého a chladného léta. Hasiči za
účasti mnoha pozvaných sborů oslavují výročí 50 let od založení hasičského sboru v obci.
Vzpomíná se také zároveň 50. výročí postavení školy. Začíná se výstavba nové školy. Dne 26.
5. 1974 hasiči oslavovali 50 let od založení hasičského sboru na Hrčavě. Z pozvaných sborů
se dostavilo 30, požárnické soutěže družstev se uskutečnily u silnice překračující Černý potok. Požárnické auto dosloužilo. Uvažovalo se o koupi nového.
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V červnu se uskutečnil školní výlet do Malé Fatry do Vrátné doliny. Autobus byl hrazen
z prostředků patronátního závodů Třineckých železáren, oblasti 8, útvaru Zásobování. (Viz
také foto ve fotokronice obce.)
V roce 1974 byly započaty práce (první výkop) na stavbě nové budovy základní školy.
Od září se přemístila třída z budovy MNV do budovy dřevěné školy do místnosti bývalého bytu ředitele školy, protože ředitelka školy již na Hrčavě nebydlí.

1975
Rok 1975 – dokončena rekonstrukce vodovodu na Grůni. Obec má 82 čísel. Obec má
32 domů nově postavených (zděných) s novými popisnými čísly, mimo to 16 domů nově postavených zděných (na starých popisných číslech. U 9 starých domů byly přistavěny nové
bytové jednotky. V obci je 15 domů s ústředním topením. (Čp. 21, 30, 39, 57, 58, 62, 64, 65,
67, 68, 80, 82) Pokračuje se na stavbě školy, dělá se s hřištěm. V úseku Mosty u doliny až po
Půlgrůň obnoven živičný povrch silnice na Hrčavu. Občané Hrčavy vlastní 6 motocyklů,
3 osobní auta. Televizor vlastní téměř každá rodina. Ledničky má polovina domácností. Zemědělství v obci upadá následkem vysokého věku zemědělců a neochotou mladých a též očekáváním kolektivizace zemědělství. Stav dojnic poklesl z bývalého průměru 80 ks na 46, následkem toho je 3 krát v týdnu autobusem dováženo po 70 l mléka. K poslednímu dni roku
počet obyvatel poklesl k 31. 12. 75 na 323. „Normalizace“ situace po roce 1968 pokračuje i
na Hrčavě. Komunisté pevně třímají otěže ve všech organizacích. „Masírování“ obyvatelstva
v komunistickém duchu tvrdě pokračuje. Jen příklad: ve 21 bodech ze 45 bodů programu kulturní a osvětové činnosti MNV na rok 1975 je již v názvu uvedeno politické zaměření!
MNV v tomto roce koupil od závodu Tatra v Čadci opět starší auto s typizovanou požární karoserií. Byla provedena rekonstrukce výjezdových vrat požární zbrojnice – místo dřevěných byly osazeny ocelové zárubně včetně vrat, vybetonován vjezd.

1976
Ve volbách v roce 1976 se „umístila Hrčava v okresním měřítku jak ve stoprocentním
odvolení tak i v časovém pořadí na prvním místě“! Tak je to zaznamenáno v obecní kronice.
Dále se pokračuje na výstavbě školy i hřiště. Obě akce „Z“. Ve volbách 21. října byl
zvolen nový národní výbor. Od 14. 11. 76 novým předsedou MNV zvolen Hampl Miloslav.
Odstupující Koždoň Jan předsedal MNV na Hrčavě od prosince 1948, to je bez šesti
týdnů téměř 28 roků! Ve svých téměř 69 létech již odmítl funkci předsedy. MNV značně
omládl.
Nejstaršímu členovi bylo 49 let.
Byl ustanoven přípravný výbor pro založení JZD pod vedením předsedy MNV.
Na Gírové vznikl opět lesní požár. Byl brzy uhašen.
30. 6. 1976 hořelo v Černém Grůni na velmi nebezpečném místě na pasece uprostřed
smrkových houštin. Pohotovým zásahem hrčavských požárníků i několika občanů byl požár
poměrně rychle uhašen.
Zima se vyznačovala množstvím sněhu. Sníh ležel od vánoc do poloviny dubna, takže
uhynulo skoro 50 % srnčí zvěře. Druhým rokem se opět objevují koroptve. Těžba dříví
v polesí Gírová se přesunula na katastr Hrčavy. Bylo vytěženo 10 000 kubických metrů. Dříví
ze starých porostů je neobyčejně kvalitní, asi 30 % jsou cenné sortimenty. V tom je značný
podíl dříví resonančního.
Počet obyvatel klesl na 312 osob.
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1977
Rok 1977 – pokračovala stavba školy, o výstavbu které se staral dále bývalý předseda
MNV Koždoň Jan. Pro nedostatek odborných pracovníků nemohla být stavba v plánovaném
termínu dokončena.
V létě se uskutečnil se školní výlet do Vrátné doliny v Malé Fatře pod patronací TŽ oblasti 8.
Domy čp. 2, 27, 32 byly prodány chalupářům a slouží k rekreačním účelům.
V očekávání založení Jednotného zemědělského družstva poklesly dále stavy dojnic.
Hovězího dobytka bylo v obcí 58 ks, z toho 39 krav. Autobus dováží již 90 l mléka.
JZD na Hrčavě bylo založeno 7. 7. 1977 (jiný zdroj uvádí 1. 10. 1977) celkem bez většího
odporu zemědělců, až na osadu Grůň, kde lidé do JZD odmítli vstoupit. Pro malou výměru
zemědělské půdy bylo družstvo přičleněno k JZD Jablunkov. Dohodou o užívání získalo JZD
45,18 ha, 18 členů podepsalo členské přihlášky a vložilo 34,67 ha. Členové JZD dostali jako
záhumenek po 1 ha, ostatním byl ponechán pozemek o rozloze 20 až 30 arů.
Uvádí se, že ve zdejším revíru žije přibližně 5 jelenů, 40 ks srnčí zvěře, 8 lišek, kuny,vzácně jeřábek, sluka. Při tahu se občas objeví jeden pár krkavců, vyskytují se divočáci,
přecházejí jezevci. Ze škodlivého hmyzu se vyskytuje kůrovec a ploskohřbetka. Z chráněných
rostlin byl zjištěn výskyt lýkovce.
Obec má 82 čísel a 334 obyvatel.

1978
Rok 1978 – dne 6. května byla sice budova nové dvoutřídní základní školy v hodnotě
1 000 000 Kč slavnostně otevřena „na počest 30. výročí Vítězného února a 33. výročí osvobození vlasti Rudou armádou“, ale protože se ještě mnohé věci dodělávaly, škola byla dána
oficiálně do provozu až 1. září na začátek nového školního roku. Hrčavští občané v akci Z
(zadarmo) odpracovali na stavbě celkem 5700 hodin.
Od školního roku 1978 – 79 měla být škola na Hrčavě jen pro první čtyři ročníky. Aby i
stávající pátý ročník si ještě symbolicky užil nové školy, byly školní lavice na posledních 14
dnů z rozhodnutí ředitelky školy přemístěny do nové školy a poslední dny školního roku 1977
– 78 se tak učilo již v nové škole. Během prázdnin se ale situace změnila a tak nakonec hrčavská škola jako škola s 1.- 4. post. ročníkem zahajovala až školní rok 1980 –81. Starší ročníky
dojížděly do Mostů u Jablunkova.
Na slavnostní otevření školy byli pozvání všichni učitelé, kteří kdy na Hrčavě učili. Při
této příležitosti byl zvlášť oceněn iniciátor stavby školy, obětavý a neúnavný organizátor veškerého dění kolem stavby Koždoň Jan. Neocenitelnou pomoc především při zajišťování stavebnin a při jejich dovozu, zprostředkování provedení odborných prací poskytoval patronátní
závod – TŽ – 8. oblast – zásobování. Rovněž velkou pomoc poskytoval odbor školství při
ONV ve Frýdku – Místku, jehož vedoucím byl Josef Krupař, který v počátcích své pedagogické dráhy učil na Hrčavě!
Nová školní budova má 2 učebny, kabinet, ředitelnu, tělocvičnu, kuchyň, jídelnu, sklad
a sociální zařízení včetně sprchy. Budova se vytápí elektrickými akumulačními kamny.
V kuchyni byly plynové (na propanbutan) a elektrické sporáky. Škola byla z převážné části
zařízena novým nábytkem. V kuchyni se vaří pro žáky školy i školky – v tomto roce pro 54
strávníků.
Budova staré školy byla upravena pro potřeby mateřské školy, byt ředitele ve staré škole byl adaptován pro připravovanou lékařskou ambulanci, jejíž provoz se doposud neuskutečnil.
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Obecní knihovna byla přestěhována z budovy MNV do nové školy. V budově MNV
po přemístění mateřské školy se místnost upravila na zasedací síň MNV a agitační středisko.
Požárnické auto mělo v Návsí srážku, byla nutná oprava vozidla, byla opravena i požární stříkačka PS 8.
V červenci firma z Českého Těšína provedla výměnu střešní červené eternitové krytiny
za novou bílou. Červená eternitová krytina byla sundána i z věže a věž byla pokryta měděným
plechem, práci provedl klempíř Sloviaček z Jablunkova. Místní občané postavili lešení.
V obci přibyly nové domy s popisnými čísly 83 a 84. Cizí občané zakoupili
k rekreačním účelům domky č. p. 30 a 44.
Ještě 6 zemědělců s výměrou 11 ha zemědělské půdy odmítá vstoupit do JZD. V obci
bylo ještě u soukromníků 29 krav a 5 koní. Družstvo v obci přeoralo většinu pozemků a oselo
je travinami pro pastviny. Soukromé lesy převzalo od 1. 1. 1979 podle nového lesního zákona
JZD.
I když rok byl mimořádně chladný a deštivý, přesto úroda na soukromých pozemcích i
záhumencích byla dobrá. Žně se ale protáhly až do poloviny října! V okolních lesích je stále
vysoká těžba, holiny se následně opět zalesňují. Bylo vytěženo i 180 kubických metrů resonančního dřeva. Práce v lese poskytují zaměstnání lidem z obce. Ke konci roku má obec 85
popisných čísel a 312 obyvatel.

1979
V roce 1979 došlo k posílení jímání vody pro obecní vodovod položením děrovaných
kameninových rour podél hraniční cesty, ale to je kuriozita, na polském
území! Dělo se tak asi za tichého souhlasu polské strany, nebo vůbec bez jejího vědomí.
Ve staré škole, dnes školce byla zřízena odpočívárna pro děti, v nové škole byla zřízena
síň tradic – dnešní minimuzeum dokumentující hrčavskou historii. Občané darovali pro muzeum různé starožitné předměty. Zásluhou ředitelky školy Neumannové a za odborné asistence Dr. Stolaříka byla expozice otevřena 1. 6. 1979. Další poslední zbytky folkloru byly restaurovány a umístěny ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.
Byla také provedena rekonstrukce telefonního vedení z Bukovce na Hrčavu a síť byla
rozšířena o telefon v mateřské škole a o telefon v osadě na Grůni (v domě Kutové). JZD začalo s rekonstrukcí cesty z hlavní silnice přes Příhon ke kravínu JZD, které tento vystavělo pro
letní ustájení asi 150 jalovic.
Do sousední osady Markov na katastru obce Bukovec byla zavedena elektřina. Byla to
poslední neelektrifikována osada v širokém okolí.
Požární sbor slavil 3.6.1979 55. výročí založení za účasti 17 sborů. Pořádala se soutěž
požárních družstev. Bylo konstatováno, že za dobu trvání požárního sboru na Hrčavě se
v obci nevyskytl požár.
Ve školním roce 1979 – 80 byl pro žáky školy zvlášť významný, protože všichni žáci
školy absolvovali plavecký kurz v krytém bazénu základní školy v Jablunkově, kde získali
plavecké základy. V dalších školních rocích tyto kurzy pokračovaly.
Postavily se další dva rodinné domy. Obec má 88 čísel a 316 obyvatel.

1980
Rok 1980. Počasí nepřálo zemědělské činnosti. Jarní sucho trvalo do 10. června, pak bylo deštivé počasí až do října. Přesto byla nadměrná úroda brambor. Socializace vesnice má na
Hrčavě za následek snižování stavů chovaných hospodářských zvířat. Ke konci roku občané

Karel Karpecki: Historie obce Hrčava

40

v obci chovali jen 28 krav, 21 ovcí, 33 prasat. Soukromníci měli ještě 4 koně. Ve zvýšené
míře se začínají chovat slepice a králíci.
Počátkem tohoto roku pravděpodobně následkem prudké změny teploty z asi plus patnácti stupňů Celsia na minus patnáct stupňů v průběhu několika hodin a pravděpodobně i následkem vypuštění nějakých škodlivin došlo v okolních beskydských lesích asi od nadmořské
výšky 800 m k velkému poškození lesů, které si vyžádalo kalamitní těžbu.
Lékařskou ambulanci v obci se nepodařilo zřídit, proto rezervovanou místnou ve školce
dostala k používání školka. Ve školce byla zřízena ložnice, školka funguje do 14.00 hodin.
26. 2. - 1. 3. ostravská televize v obci dotáčí barevný národopisný film, který má ukázat
dřívější život zdejších horalů, jejich práci i chvíle radostí, pod názvem „Gajdoš“.
Po násilném slučování obcí na Jablunkovsku zůstávají jen 3 obce: Jablunkov, Mosty u
Jablunkova a Hrčava!
Využívání sálu kulturního domu pro svatby a jiné akce s pohoštěním silně bránila nemožnost přípravy jídel. Proto bylo v roce 1980 přikročeno k přístavbě kuchyně a jídelny.
Pán Koždoň Jan se v minulých létech několikrát pochlubil svému zeti Karpeckému
Karlovi z Jablunkova skutečností, že v jeho bývalém lesním revíru se nachází zajímavý
památník na posledního prokazatelně zastřeleného vlka v Beskydech. Několikrát jej k onomu
místu i dovedl. Karpeckému se ale nelíbilo, že kámen s nápisem VLK 1914 leží zanedbán
v močálovitém prostředí. A tak jednu sobotu v dubnu 1980 využil toho, že jeho manželka
Karpecká Alžběta jako třídní učitelka šla se svou 4. třídou na turistický výšlap, přesvědčil
děti, aby si k plánované trase Bukovec, Komorovský Grůň, Gírova Mosty u Jablunkova
přidali dalších několik kilometrů a zašli se podívat na onen památník. A když už byl s dětmi u
památníku, navrhl, aby se v močálu povalený kámen postavil a zajistil, aby ho mohli v celé
kráse obdivovat i další návštěvníci. O ochotné ruce nebyla nouze. Horší to již bylo s nářadím.
Ale v rozmoklé zemi jako rydla posloužily i silnější kusy větví i holé ruce. Snad metr od
kamene památníku ležel hraniční kámen se znakem TK (znak panství bývalé Těšínské
komory. Tento byl přitažen ke kameni památníku tak, že jeden podepíral druhý. Oba však
bylo třeba zaklínovat – zpevnit dalšími kameny. Ty se ale v nejbližším okolí nenacházely a
tak děti nakonec nanosily kameny s asi 150 m vzdáleného potoka. Žákyně Anička Czyžová
pečlivě dřívkem vyčistila nápis, ostatní děti v nejbližším okolí odstranily náletový porost, aby
kámen bylo vidět s větší vzdálenosti. Bylo jasno, že původní časový plán výšlapu se dodrží
jen ztěží a tak učitelka dala povel k odchodu, aby rodiče o děti neměli strach. Karpecki Karel
ale chtěl zaklínování a konečnou úpravu dodělat podle svých představ a tak se rozhodl, že
práci dokončí, i když ostatní odejdou. Přes protesty učitelky zůstal s ním jen největší pracant,
žák Martin Válek. Po důkladném zaklínování oba mazlavou zeminou a trsy trávy zakryli
podstavce obou kamenů. Takže nikdo z následujících návštěvníků by nepoznal, že ještě před
nedlouhou chvíli ležel památník nedůstojně v bahně. Teprve potom spěchali dohnat ostatní.
Když Karpecki Karel psal v tisku (Čs. sport) o tomto výletě žáků 4. třídy ZŠ Návsí,
zmiňoval se tam i o opětovném postavení památníku.
V dubnu nebo počátkem května byla z památníku před budovou ZŠ odstraněna bronzová pamětní deska s reliéfem T. G. Masaryka a Dr. Edvarda Beneše o rozměrech 49 x 40 cm.
V hlášení došlém na OV KSČ z VO KSČ na Hrčavě ze dne 12. 5. 1980 se píše: „Výbor VO
vzal na vědomí sundání plakety s pomníčku z areálu ZDŠ, která pro dnešní dobu je již nevhodná“. Na místo původní plakety tam „soudruzi“ později umístili plaketu s reliéfem Jana
Ámose Komenského (na výšku, rozměry 38 x 19 cm), ale tu umístili na původně zadní část
památníku přístupnému pouze z areálu původní Masarykovy školy, dnes mateřské školy !
Jak je vidět, za totality nebyl problém ze zadní části udělat přední, černé prohlásit za bílé. Odstraněna plaketa se nikdy nenašla, asi byla „soudruhy“ zničena. Doposud ani není známo, kdo dal bezprostřední popud k jejímu odstranění a kdo se na něm podílel. Nikdo dodnes
neinicioval její obnovení.
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Veřejná knihovna se přestěhovala z budovy MNV do nové školy.
Požárníci si postavili stožár na sušení hadic, v budově mateřské školy se zavedlo
ústřední topení. Požárníci se stali patrony místní ZŠ. Uskutečnili také dvou denní zájezd do
Bratislavy a Nitry.
Dokončením výstavby dalších dvou rodinných domků počet popisných čísel v obci dosáhl 90! Počet obyvatel 315.
Sčítání lidu ukázalo, že v obci je již téměř 2/3 domů postavených po roce 1945. Před
rokem 1900 byly postaveny 4 domky, 11 dalších do roku 1920. 11 domku mělo jen jednu
obytnou místnost, dalších 23 jen dvě. Vodovod využívalo 70 domácností, koupelnu nebo sprchovací jich mělo 39. Ve větší polovině domácnosti měli chladničky, pračky i televizory. Hrčavané vlastnili 10 osobních aut, pouze jedno nemělo garáž. Obec měla 316 obyvatel. Rok se
vyznačoval mírnou zimou, velmi opožděným jarem (třešně kvetly na přelomu května a června!), chladným létem. Proto také byla slabá úroda brambor. Podzim byl dlouhý a teplý.
JZD na Hrčavě páslo od 100 do 200 jalovic. Vážnou hygienickou hrozbou se jevila
vzteklina zjištěna u lišek nejen na Hrčavě, kde jich takto postižených bylo zabito pět, ale i
v okolí. Naštěstí se nákaza nepřenesla na jiné živočichy ani na lidi.
Těžba dřeva stále pokračuje.
Na katastru obce je evidováno 8 chráněných stromů. Z nich nejmohutnější je buk lesní
na pozemku Josefa Lacka, jehož obvod kmene v prsní výšce je 4,3 m při výšce asi 20 m.
Vzhledem k tomu, že tento strom stojí uprostřed orné půdy, soudí se o něm, že je to pozůstatek původního jedlobukového pralesa, protože nelze předpokládat, že by někdo buk vysazoval. Taktéž buk na Husarově Grůni stojí uprostřed pole osamocen. Váže se k němu pověst, že
je pod ním zakopán poklad.
Nejvyššími z těchto chráněných stromů jsou obě lípy velkolisté nad studni u Vašučoka,
které mají výšku asi 26 m. Stáří některých z těchto stromů je odhadováno na 250 roků. O lípě
velkolisté za bývalým požárním skladištěm (3,0 m – 22 m) se usuzuje, že byla vysázena jedněmi z prvních osadníků Hrčavy někdy kolem roku 1750. Strom musel být odněkud donesen,
protože lípy v okolních lesích nerostly. Stejně tak lze usuzovat o dubu zimním u Vašučoka,
jehož stáří je přibližně stejné jako u lípy velkolisté za bývalým hasičským skladištěm. I
v tomto případě musela být sazenice odněkud donesena, protože v okolí určitě duby nerostly a
aby se sem mohl dostat přirozenou cestou, je nepravděpodobné.

1981
Rok 1981 – byla dokončena přístavba kuchyně a jídelny kulturního domu. (Náklady 14
000 Kč, hodnota díla 80 000 Kč.) Hodně se tohoto roku udělalo na komunikacích. Provedla se
rekonstrukce (rozšíření, napřímení, vyrovnání) a vyasfaltování 600 m dlouhého úseku obecní
cesty od obchodu středem obce k místu zvaném Za cestou přes Vršček kolem školy na hlavní
cestu. Taktéž se vyasfaltovala obecní cesta z hlavní cesty přes Příhon ke kravínu JZD, od
transformátoru na Grůň a nájezdy k jednotlivým seskupením domů. Náklady 300 000 Kč.
Provedla se údržba a štěrkování cesty na Grůň a na Završček. Na Grůni byla postavena požární nádrž. Také byly vyspraveny trhliny ve dnu rezervoáru obecního vodovodu.
V srpnu byla v obci založena Základní organizace Českého zahradkařského svazu o 12
členech.
V důsledku poklesu žáků v místní škole pod stanovený počet pro dvoutřídní školu způsobil, že od školního roku 1981 – 82 se hrčavská škola stala školou jednotřídní pouze s 1. a 2.
postupným ročníkem (celkem s 24 žáky).
Vynikajících výsledků v běžeckých disciplinách dosahovala atletka Pavla Stojaspalová
startující za Spartak Jablunkov.
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Dne 20. 9. 1981 se v kategorii mladších dorostenek stala v Praze vítězkou Běhu Rudého
Práva!
5. a 6. června 1981 se konaly volby do všech stupňů zastupitelských orgánů. Komunisté
přišli s novým nápadem, který měl dokumentovat „oddanost lidu“ politice strany a vlády.
Tento nápad se jmenoval manifestační volby, kdy jednotlivé spolky, organizace a jiné skupiny
občanů přišly manifestačně hromadně do volební místnosti, zde dostaly hlasovací lístky a tyto
bez jakéhokoliv prohlížení nebo jiné manipulace vhodily do volebních uren. Takto se volilo
tehdy i na Hrčavě, kdy společně manifestačně přišly k volbám členky Československé svazu
žen (25 osob), členové Socialistického svazu mládež (19 osob), členové Svaz požární ochrany
(40 osob) a pracovníci Lesního závodů i JZD. Byly zabezpečeny osobní návštěvy přestárlých
a nemocných osob s volební urnou jen aby účast voličů byla stoprocentní! První den se volilo
od 12.00 hodin, druhý den krátce po otevření volební místnosti přesně v 8.05 odvolil poslední
občan zapsaný na Hrčavě ve volebním seznamu. Včasným „odvolením“, stoprocentní účastí
občanů ve volbách a stoprocentním odevzdáním hlasů pro kandidáty národní fronty se tak
Hrčava umístila na prvním místě v okrese! Kronikářka do obecní kroniky o tom napsala:
„Manifestační účast občanů svědčí o jednotě při plnění úkolů volebního programu, o důvěře
v kandidáty NF a o podpoře závěrů XIV. sjezdu KSČ. Průběh volebních dnů potvrdil, že
dobře připravena agitační práce a kladný poměr občanů k socialistickému zřízení přináší pozitivní výsledky.“
V obci se tehdy chovaly následující počty hospodářských zvířat:
Členové JZD

Krávy :
Prasata:
Ovce a berani:
Drůbež:

Soukromníci
nad 50 arů

9
18
9
156

14
13
2
99

Soukromníci
do 50 arů
1
20
16
254

Koní bylo v obci celkem 8, 4 vlastnili soukromníci, 2 JZD, 2 Lesní závod.
Jak je vidět evidence byla perfektní.
Zjara bylo na Hrčavu dopraveno 215 starších jalovic, které byly (jak se uvádí v obecní
kronice) „na místě inseminovány“. V osadě na Grůni jsou stále jen „samostatně hospodařící
zemědělci“ jak se říkalo nečlenům JZD.
Požárníci uspořádali dvoudenní zájezd do severních Čech.

1982
Rok 1982 – dosavadní zdroje vody obecního vodovodu nestačí mnohdy pokryt potřebu
vody. Ve státním lese na Hajdušonce jsou vykopány studny a položeny skruže, hledají se další
zdroje vody.
Pro zpevnění části cesty na Završček – úsek k tabuli (označení obce ze na chodníku ze
směru od Čierného) - bylo položeno 430 ks betonových pražců.
Stav krav oproti loňskému roku nižší o 3 ks, prasat o 13, ovcí o 3 ks. Zvýšil se jen stav
drůbeže.
Opět se uvažuje o postavení nové prodejny a pohostinství. Hlavně prodejna je malá má
malé skladovací prostory.
V tomto roce měla Základní organizace Českého zahrádkářského svazu již 26 členů.
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V důsledku poklesu počtu žáků pod stanovený limit 31 žáků ve škole, zrušil školský
odbor ONV ve F-M na Hrčavě dvoutřídní školu. Škola je od školního roku 1981/82 opět jednotřídní. V jedné třídě jsou žáci a žákyně 1.a 2. postupného ročník, starší jezdí do školy
v Mostech u Jablunkova.
V zimě napadlo poměrně velké množství sněhu, což s dalšími okolnostmi mělo za následek velký úhyn srnčí zvěře. Zajíci nadělali hodně škod ohryzením ovocných stromů.
Jaro a léto se vydařilo, v lesích byla velká úroda borůvek, v obci jablek. Byla i bohatá
úroda brambor. Konec léta i podzim byl neobyčejně teplý. Hodně těžkého sněhu napadlo
v druhé polovině prosince. V mladších smrkových porostech polámal mnoho stromů.
Obec má 91 popisných čísel. K 31. 12. 1982 má Hrčava 309 obyvatel.

1983
Rok 1983 – zajímavé údaje o obci. Celková výměra obce je 288 ha. Z toho je zemědělské půdy 104 ha, z toho orné půdy 23 ha. Soukromníci obhospodařují 19 ha orné půdy a 31 ha
zemědělské půdy (louky, pastviny, zahrady). 21 dalších držitelů zemědělské pudy vlastní 6 ha
zemědělské půdy.
Střecha mateřské školy byla pokryta novým eternitem.
Lesní závod užívá 171 ha, z toho jsou 4 ha zemědělské půdy a 2 ha orné půdy.
JZD obhospodařuje 60 ha, z toho 55 ha zemědělské půdy, 0,5 ha orné půdy. Na Hrčavě
je 17 členů JZD. V tomto roce JZD páslo na Hrčavě 204 jalovic. Pozemky na polanách – Jedyňočce a Gavlonce užívají majitelé, z důvodu nedostupnosti o ně ani JZD nemá zájem.
Majitelé pozemku – občané Javořinky z Polska užívají pozemky o rozloze 5 ha. Aby
pozemky mohli užívat, mají tak zvané zemědělské propustky, na které mohou od dubna do
konce října přecházet hranici přes tak zvaný zemědělský hraniční přechod na Hrčavě.
Občané Polska vlastní na našem území celkem 129 ha zemědělské půdy, naši občané
naopak v Polsku vlastní 97 ha. (Údaje se týkají pohraničního území na Těšínsku.) Hrčavané
mají pole také na Slovensku a Slováci u nás.
V období jarních prázdnin v týdnu od 21. do 26. 2. vypukla chřipková epidemie, která
postihla mnohé děti, takže do školy se nechodilo až do 20. března 1983.
Po několika hubených létech v tomto roce hojně rostly houby, dost bylo i lesních plodů.
Počet členů Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v obci dosáhl čísla 43.
Dovoz mléka a šlehačky je stále zajišťován tím způsobem, že třikrát týdně na autobusovém stanovišti v Jablunkově řidič ranního autobusového spoje (s dělníky z noční směny) naloží zboží a doveze je. Oba řidiči jezdící na lince z Hrčavy jsou z obce, takže nemají námitek
proti tomuto způsobu dopravy.
Doručování pošty do obce je zajišťováno tím způsobem, že pracovnice mostecké pošty
v 11.20 hodin uzamčenou brašnu doručí do hrčavského autobusu, kde ji uzamykatelným lankem připevní ke konstrukci autobusu vedle řidiče, který potvrdí převzetí. Na Hrčavě místní
doručovatelka si druhými klíči uvolní lanko brašny a tuto proti podpisu převezme. Na svém
doručovatelském místě si brašnu odemkne, obsah vyprázdní a brašnu naplní poštou odesílanou z Hrčavy. Tuto doručí do autobusu s odjezdem v 12.15 hodin. V Mostech u Jablunkova u
autobusů opět čeká pracovnice pošty, která lanko připevněné brašnu opět odemkne a převezme. Na poště brašnu odemknou, doručené zásilky orazítkují a vyřídí. Tato forma dopravy
pošty na Hrčavu a zpět je zajištěna smlouvou mezi poštou a ČSAD. Poštovní doručovatelka
pak v odpoledních hodinách poštu roznáší.
Na Hrčavě jsou tyto telefony: soukromý (Kutová – Gruň, pro potřeby této osady), dále
telefon má pohostinství, obchod, obě školy, MNV, hájenka.
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Mnohé domácnosti vaří na plynových sporácích (na propan-butan), do obce dojíždí nákladní auto s plnými ocelovými lahvemi s tímto plynem, zpátky bere prázdné.
V květnu byla uzavřena hospodářská smlouva na zhotovení projektu pro výstavbu budovy obchodu a pohostinství a po jeho dodání v druhé polovině roku se začaly první práce
v akci Z (Zadarmo).
Do konce roku byly provedeny výkopy, elektropřípojka na staveniště a pracovní bouda.
1. června navštívili Hrčavu členové národnostní komise Supková Adéla, MUDr. Urbánková Žofie, PhDr. Čepička Karel, CSc., náměstek ministra školství a Kluvat Josef, vedoucí
odboru školství ONV.
V srpnu se obec potýkala s kritickým nedostatkem pitné vody. Pod pokutou byl vydán
zákaz používání pitné vody z vodovodu při výstavbě, adaptacích a opravách rodinných domků, pro zalévání zahrádek a mytí aut.
Ve školním roce 1983 – 84 dostala škola pro potřeby hudební výuky minivarhanky.
V prosinci dokonce členové rady MNV chodili po domech a zjišťovali stav vodovodního řádu a těsnění vodovodních armatur.
V tomto roce dostavěny tři rodinné domy, dva mají stará čísla, třetí dostal popisné číslo
92.
Turisté navštěvující Hrčavu žehrají na to, že v pohostinství se nevyvařuje. Toto není na
vyvařování zařízeno.
V místnosti bývalého kabinetu v nové škole byla zřízena dětská poradna. Ordinuje se 1x
měsíčně. Jinač občané využívají služeb patřičných lékařů obvodního střediska v Mostech u
Jablunkova.
V místní lidové knihovně je občanům k dispozici 729 knih.
30. 7. 1983 v kulturním domě slavili manželé Koždoňovi – Jan a Barbora svou zlatou
svatbu.
Obec měla k poslednímu dni roku 1983 celkem 307 obyvatel.

1984
Od postavení nové školy byla škola také využívána k prázdninovým pobytům žactva
(táborům), kdy zde přebývalo kolem 50 osob. Od tohoto roku v důsledku přetrvávajícího nedostatku vody v obecním vodovodu okresní hygienik snížil počet na 30 osob.
Rok 1984 – stavba budovy prodejny a pohostinství pokročila, v tomto roce byla provedena kanalizace, základy, byl postaven i suterén včetně stropu. Byly dovezeny a uskladněny
silikátové tvárnice na celou stavbu. Na stavbě pracovali především občané Hrčavy, kteří částečně pracovali zdarma (socialistické závazky), povětšinou však měli práci zaplacenou.
Ve Zpravodaji města Jablunkova č. 3 z roku 1984 otiskl Ing. Jindřich Zogata třístránkový článek o svém otci gajdkovi Pavlu Zogatovi. Navíc na jedné celé straně je otištěna fotografie Pavla Zogaty od K. O. Hrubého. V doslovu se ale mylně uvádí, že Zogatovo vyprávění
se stalo podkladem knížky Hrčava (od Ivo Stolaříka).
Nejvýznamnější události tohoto roku byly oslavy 60. výročí postavení původní Masarykovy školy. Přípravami i vlastním uspořádáním oslav žila prakticky celá obec. Oslavy se
uskutečnily 2. 6. 1984 v kulturním domě i v budovách škol. Kromě kulturního programu a
dalších akcí proběhlo i setkání bývalých učitelů a žáků. Na setkání se dostavil i vedoucí odboru školství při ONV ve Frýdku – Místku Josef Krupař, který na Hrčavě kdysi učil. Přijeli i
další významní činitelé.
Další významní činitelé spojení s Hrčavou poslali omluvné listy a vysoko ocenili stav
školství v obci.
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V březnu pracovníci Československého rozhlasu v Ostravě s Dr. Ivo Stolaříkem navštívili školu, kde natočili hodinový pořad o Hrčavě, ve kterém děti zpívaly a recitovaly. Pořad
byl následně vysílán v relaci nazvané „Dveře dokořán“.
Taktéž požární sbor oslavoval své šedesátiny – dne 4. srpna 1984. Oslavám v kulturním
domě předcházela soutěž požárnických družstev z blízkého i dalekého okolí. Závěr tvořila
veselice v zahradě školy.
V červnu bylo abnormálně studené počasí. 13. června 1984 na příklad v několika lokalitách obce pomrzla bramborová nať, fazole atp.
V obci žilo na konci roku 313 obyvatel. Zajímavosti je, že od roku 1980, od kdy se
v kronice obce udávají údaje o počtu žijících mužů a žen, mají v těchto statistikách převahu
muži!
V obecní kronice se uvádí, že od roku 1921 se v obci nevyskytl požár.

1985
Rok 1985 – dokončila se hrubá stavba budovy obchodu a pohostinství, včetně střechy.
Podíl práce zadarmo na stavbě klesá na necelých 15 %.
V budově mateřské školy byla provedena rekonstrukce elektroinstalace včetně prací
s tím souvisejících.
Na ZŠ byly provedeny venkovní nátěry a natřela se i střecha.
Ve svahu pod cestou u polské hranice byla vybudována záchytná jímka zdroje vody
v tomto místě vyvěrajícího, vykopána a instalována vodovodní přípojka na hlavní nádrž, instalováno elektrohydraulické zařízení na přečerpávání vody do hlavní nádrže vodovodního
řádu. Předpokládalo se, že toto posílení by mělo vyřešit stávající nedostatek s plnou platností.
pitné vody. Jak se později ukázalo, nevyřešilo.
V tomto roce byl také penetrací (zaválcovaná hrubší drť stříknutá dehtem, na to jemná
drť) opraven povrch statní silnice II. třídy Mosty u Jablunkova – Hrčava. Při této opravě byla
také rozšířena autobusová točna na konečné autobusu ve středu obce.
V obecní kronice se uvádí, (podle časopisu Pobeskydí 1/1987), že podle vyhlášky
142/80 Sb. Zeleň na nelesní půdě – chráněné stromy, je v obci Hrčava evidována
zeleň I. Kategorie:
Poř. č.
/uživatel/

Evid.čís.

Druh a počet Obvod cm/
dřevin

1
2
3
4
5
6
7

131
132
607
608
609
610
611

8 612
9 2640
10 2641
11 2642

lípa malolistá
buk lesní
lípa velkolistá
javor mléč
dub letní
buk lesní
lípa velkolistá
Dvojice
buk lesní
soubor stromů
10 jilmů, lípy
6 jilmů a 1 jeřáb
stromořadí bříz
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výška m

Umístění Majitel

parc. čís.
Vojkovská T., č. 6
Vojkovská T., č. 6
Vojkovská T., č. 6
Jalovičor V., č. 41

295/25
385/22
315/22
240/16
290/19
430/20
270/
320/26
280/17
70/16

u zbrojnice
u zbrojnice
1154/161
1154/132
1154/
1154/121
1192
1192
1175/2
u kostela

Lacek J., č. 7
Kajzar M., č. 26
Kajzar M., č. 26
Husar M., č. 21
Farní úřad Jabl.

35-74/15
32/15

u hřbitova
u škol. zahr.

MNV Hrčava
MNV Hrčava
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Stavy chovaných zvířat v obci klesají. Krav už je jen 16, prasat 44, koně jsou jen 3, ubylo i slepic. Na pastvinách JZD v obci bylo 204 jalovic.
Velkou pozornost vzbudilo zastřelení statného divočáka o váze asi 150 kg místním lidovým myslivcem Karlem Capkem dne 31. ledna v katastru obce. Jeho husté osrstění umocňovalo ještě více dojem o jeho mohutnosti. U místního hostince, před kterým se shromáždilo
mnoho občanů i školní mládež, skončila nebývalá podívaná.
V dubnu byl na budově MNV proveden nový barevný nástřik omítky.
Děti hrčavské mateřské školy a žáci základní školy s velkým úspěchem vystoupili
s kulturním programem na celonárodní poradě pedagogických pracovníků, která proběhla
v Havířově 28. 5. - 30. 5. 1985.
V tomto roce se hodně o Hrčavě psalo v denním tisku.
Také ostravské televizní studio v pořadu Písně domova v rozhovoru s doktorem Jaroslavem Štikou, ředitelem Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm, s autorem knihy o
Hrčavě Ph.Dr.Ivo Stolaříkem, CSc. a herečkou Národního divadla Janou Hlaváčovou představilo Hrčavu v dobrém světle. Zvlášť působivě o svých prázdninových pobytech na Hrčavě
se svou babičkou Annou mluvila Jana Hlaváčová.
S Hrčavou je spojeno i jméno známého „gajdka“ – dudáka Pavla Zogaty z Bukovce,
člena hrčavského národopisného soubor v z let 1950 – 54, který po zániku tohoto národopisného souboru dál šířil hrčavský folklor. Často vystupoval v rozhlase i televizi i na různých
folklorních slavnostech. Narodil se v roce 1907 na Javořince, v mládí sloužil na Hrčavě. Zemřel v roce 1985. Bylo mu splněno jeho přání – je pochován na Hrčavě.
Obec měla koncem roku 315 obyvatel.

1986
1986 – volby do zastupitelských sborů dne 23. a 25. května nepřinesly žádné překvapení. Obešly se bez pompézností, nevolilo se již manifestačně. Již ve včasných ranních hodinách
druhého dne voleb odvolilo 100 % těch co byli zapsání ve volebních seznamech, 100 % hlasů
dali kandidátům národní fronty, což bylo celorepublikové prvenství !
Stavba budovy prodejny potravin a pohostinství dále pokračuje. Na budově MNV se
provedly nátěry střechy, venkovních oken a dveří. Stejně tak i u kulturního domu. Pro pořádání společenských akcí venku bylo zhotoveno 20 ks přenosných stolů, 40 lavic a dřevěné
taneční podium.
Na hrčavskou pouť chodívá v posledních létech od 3000 do 5000 návštěvníků, záleží
hodně na počasí. Již tradičně si organizaci světských aktivit poutě berou na svá bedra požárnici. Ti jsou i nejaktivnější společenskou organizací v obci. Profesně (prováděním pravidelných preventivních prohlídek) mají zásluhu na tom, že větší požár v obci již nebyl několik
desetiletí. Jsou dlouhodobými patrony místní ZŠ.
Obec se začíná potýkat s problémem černých skladek na kraji lesa.
Knihovna byla přestěhována z místnosti kabinetu do již několik roků uvolněné třídy.
Poprvé počet knih v obecní knihovně přesáhl číslo tisíc! Přesně 1017.
28. října 1986 se uskutečnilo setkání 45 žáků hrčavské školy, ročníky 1922 až 1933.
Přišli i tehdejší učitelé manžele Zamazalovi a Jaromír Žižka, kteří působili na zdejší škole
létech 1928 až 1938.
V roce 1986 (nebo snad v roce 1987) byl starý dřevěný kříž mezi kostelem a hřbitovem
nahrazen novým, dřevo věnoval pan Šoloný, cestař z Bařin.
Stav chovaných hospodářských zvířat dále klesá.
Obec má koncem roku 304 obyvatel.
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1987
Rok 1987 – o prázdninách využili slovenští filmaři interiéru hrčavské hospody pro natáčení scén k filmu „Balada o mrtvých očích“. Kompars tvořili hrčavští občané.
Budova prodejny a pohostinství Pod javorem byla dána do provozu 3. 11. 1987, když
kolaudace proběhla 30. 10. 1987. Hodnota díla byla vyčíslena na 2 232 000 Kč. Občané odpracovali celkem 6 809 brigádnických hodin zdarma, dalších 41 886 brigádnických hodin
bylo placených.
Byla provedena izolace budovy školy a obložení dřevem, takže viditelnému rozpadu
dřevěných panelů bylo zabráněno a budova byla doslova zachráněna. Venkovní dřevěné obložení bylo natřeno luxolem, kovové části barvou. Hlavní vchod do budovy byl zastřešen.
Zlepšil se tak estetický vzhled budovy, která teď lépe zapadá do zdejšího horského prostředí.
Bylo obnoveno oplocení zahrady mateřské školy, byl vydlážděn prostor před hlavním
vchodem do budovy a chodník přes celou zahradu.
19. - 21. 2. 1987 byla v Praze celostátní konference Československé strany socialistické.
Nejmladší účastnící konference byla občanka Hrčavy Ludmila Bestvinová delegována OV
ČSS ve F-M. Měla 22 let.
Hrčavský autobus jedoucí s dělníky z noční směny a cestujícími na Hrčavu v 7 hodin
sjel v Mostech u Jablunkova v zatáčce do příkopu a položil se na pravý bok na sněhovou barieru. Lidé z blízkého domu odházeli sníh od prostředních dveří, které pak šlo otevřít, a cestující se dostali ven. Nehodu zavinil řidič nákladního auta, kterému se uvolnila vlečka. Díky
duchapřítomnosti hrčavského řidiče Stojaspala Ladislava, který možnou srážku předvídal,
nebyl nikdo zraněn. Autobus po opravě a revizi dál jezdil na hrčavské lince.
V tomto roce byla budova školy z dřevěných panelů zaizolována a obložena dřevem,
takže je lépe tepelně izolována, taktéž lépe zapadá do zdejšího horského prostředí. Zastřešen
byl také hlavní vchod do školy.
Počátkem srpna 1987 končí s ředitelování na zdejší škole Emilie Sikorová a novou ředitelkou se stává Karpecká Alžběta.
Na Hrčavě se chová už jen pouhá desítka krav!
Počet obyvatel obce po dlouhé době klesl pod 300 na 297 obyvatel.

1988
Rok 1988 – občané jsou velmi spokojeni s novou prodejnou, kde je široký sortiment
zboží. Mléko se již nedováží autobusem, ale mlékárenským autem jako do všech obchodů
v okolních obcích. Pohostinství má název Pod javorem. V provozu zůstává i stará hospoda.
Po roce 1945 do koce roku 1988 získalo vysokoškolské vzdělání 8 občanů z Hrčavy,
dalších 23 středoškolské.
V mateřské škole se začalo s rekonstrukcí půdních prostor na obytné místnosti, kde je
plánována odpočívárna, ředitelna, sklad materiálu a sociální zařízení.
Do budovy ZŠ již několik let v zimním období zatéká, řešení zatím není známo.
Obec měla 281 obyvatel.

1989
Rok 1989 – rekonstrukce mateřské školy, kromě nouzového schodiště, je dokončena.
V srpnu roku 1989 zajistil Farní v Jablunkově na své náklady generální opravu Lurdské
jeskyně na Hrčavě. Od pondělka do pátku čtyřčlenná zednická parta z části rozebrala vrchní
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část, provedla stropní izolaci výklenku pro sochu panenky Marie, nadstropní kameny uložila
zpět a zaspárovala je. Provedla i novou dlažbu před jeskyni i po jejich bocích. O rozsahu prací
svědčil fakt, že se spotřebovala vlečka štěrku a 22 pytlů cementu po 50 kg.
Koncem prázdnin došlo ve sklepě mateřské školy k samovznícení briket. Zásahem
místních požárníků i požárních sborů z okolí byl požár včas zlikvidován. Přímých škod
z ohně nebylo (uhlí pouze doutnalo), ale kouř a saze pronikly všude. Pracovnice mateřské
školky za pomoci rodičů děti vynaložili mnoho úsilí, aby školku včas zprovoznily.
Ve velkém se upravovalo prostranství kolem školy. Byly opraveny venkovní schody,
dlaždicemi na betonovém podkladě bylo prodlouženo prostranství před vchodem do školy.
Byly zřízeny květinové záhonky před školou, po bocích před vchodem byly dány truhlíky s květinami. Dále byly opraveny svody a upevnění hromosvodů, okapové roury a odtoky.
Zároveň byla obrubníky zpevněna dlažba směrem k mateřské škole, navezla se hlína na školní
pozemek na záhonky pro práci děti na pozemku, bylo postaveno doskočiště na skok daleký na
školním hřišti, bohužel nepostavilo se rozběžiště.
Žáci školy se zúčastňují různých soutěží v rámci Jablunkovska, kde v obrovské konkurenci získávali i medailová umístění. I když školu navštěvalo pouze 10 žáků, přesto ve výtvarné soutěži „Malování na chodníku“ v Jablunkově hrčavšké děti získaly dvě první a jedno
třetí místo. Největší úspěchy však dosahovali v atletice, kde v okrskovém kole Běhu Ozvěn
v kategorii malotřídek byli první, v jednotlivcích pak získali první, druhé a čtvrté místo.
V okresním finále pak hrčavská škola získala druhé místo mezi všemi malotřídkami okresu, to
znamená i mezi školami s třetími a čtvrtými ročníky! A to vše dosáhlo pouhých deset hrčavských dětí!
Především o škole, ale i o obci, často v různých novinách psal Karpecki Karel
z Jablunkova.
Nedílnou součástí blížícího se konce školního roku byly vždy půldenní až celodenní
školní výlety. V tomto roce ředitelka ZŠ Karpecká Alžběta spolu se svým manželem kromě
školního výletu zajistila pro žáky školy dvoudenní pobyt v turistickém středisku v Návsí Jasení, které patřilo Domu pionýru a mládeže Jablunkov. Dva dny her, soutěží a jiných činností, byly zpestřeny i výšlapem na Kozubovou.
Hrčava bývá častým cílem autobusových zájezdů (především důchodců) z blízkého i dalekého okolí, objevují se žáci na školních výletech. Všem je umožněna prohlídka školy, muzea. Všichni obdivují estetickou i funkční výzdobu školy a její útulnost.
Asi 100 osob se zúčastnilo „Setkání rodáků“ v kulturním domě. Byli to Hrčavané narození v létech 1936 až 1944 a jejich partneři. Na setkání se podílely školy, organizace i obec.
Hrčavské ženy na podzim uspořádaly v obci snad první výstavku ručních prací a cukrářských výrobků.
Krajské kulturní středisko v Ostravě uspořádalo na Hrčavě „Setkání gajdošů“ i
s programem pro místní obyvatelé.
Těsně před vánocemi bylo uspořádáno „Setkání generací u vánočního stromku“. Děti
obou škol vystoupily s pásmem vánočních říkadel, písní i koled. Děti zhotovily i drobné dárečky pro všechny přítomné.
V prosinci 1988 dostala Osvětová beseda na Hrčavě promítací přístroj. V tělocvičně se
zhotovilo zatemnění. A tak v roce 1989 každé úterý se ve škole promítaly filmy pro mládež.
V tomto roce byla opět provedena renovace sochy panenky Marie z Lurdské jeskyně.
Nový nátěr provedl Rylko Josef z Jablunkova.
Obec na konci roku měla 276 obyvatel.
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1990
Rok 1990 – sametová revoluce z loňského listopadu dává o sobě znát i v obci. Vzniká
Občanské Forum, ale jeho vliv na dění v obci není velký. Po víc jak 40 letech „masírování“
komunistickým režimem lidé jakoby nevěřili, že totalitní režim padl, že nastoupená cesta
k demokracii je nezvratná. Komunisté i zde sice ztrácejí své pozice, ale ve volbách do 9 členného obecního zastupitelstva přesto komunisté získávají 4 mandáty, Československá strana
socialistická 5 mandátů. Starostou je zvolen komunista Hampl Miloslav – do té doby předseda
MNV.
V červnu dochází na Hrčavě k otevření prvního soukromého podniku po mnoha létech,
kterým se stává stará hospoda „U Sikory“ kterou vlastní rodina starosty.
Ředitelka školy prostřednictvím svého manžela zajistila v TŽ projekt i vlastní provedení
ohřívání okapových žlabů v zimě, což vyřešilo zatékání do školy.
U budovy mateřské školy dokončeno havarijní schodiště, zhotovena stříška nad vchodem.
Kulturní dům v majetku obce chátrá. Peníze na opravy jsou, ale není nikoho, kdo by se
o vše postaral, přesto se v něm s úspěchem konají různé akce.
Děti z místní ZŠ na různých soutěžích i v okrese dosahují na medailové stupně, zvlášť
vynikají šachisté. Hrčava se díky jim stává známá i mezi žactvem a mládeží.
28. dubna 1990 se na Hrčavě poprvé slavil Den Země. Při této příležitosti zástupci ekologických organizací z Frýdku-Místku, Katovic a Čadce zasadili u Trojmezí (blízko bodu, kde
se stýkají hranice Polska, Slovenska a České republiky, ale na českém území) Lípu přátelství
na důkaz přátelství těchto národů. Součásti kulturního programu v rámci těchto oslav byla
vystoupení národopisných souboru Jacků z Jablunkova, Javorového z Třince, gajdoše Vladka
Zogaty z Třince (syn gajdka)a dětí hrčavské ZŠ. V prostorách školy se pro zájemce promítaly
diapozitivy a filmy o ochraně přírody, vystavovaly se kresby žáků k témuž tématu. Pro déšť
se později oslavy ze školní zahrady přesunuly do kulturního domu. Přítomná byla i Československá televize Ostrava, která zde točila. Do přípravy se zapojilo mnoho obyvatel obce, aby
tak dobře představili svou obec.
Ve škole se každé úterý promítají filmy.
V květnu začal ve škole fungovat videoklub pod vedením Hermana Zachara. Okresní
filmový podnik dodal veškeré moderní technické zařízení. Bohužel po půl roce pro nezájem
jak dospělých tak i dětských diváků byl videoklub zrušen a veškeré zařízení pracně pro obec
získáno odvezeno zpět.
Tradiční hrčavská pouť se tento rok vydařila. Odhadována účast patřila k největším, přišlo asi 5000 lidí.
Ve školním roce 1990 – 91 bylo ve škole zapsáno pouze 8 dětí, nejmenší počet v historií
hrčavské školy! V tomto roce byla velká nemocnost dětí. Měly zarděnky i plané neštovice.
Ředitelka školy s dětmi připravila pořad hrčavských písní, s kterým děti vystupují při
různých příležitostech, předvádějí jej i skupinovým návštěvám školy. Jsou velice bezprostřední, neostýchavé.
JZD Jablunkov na Hrčavě začalo s chovem ovcí.
Proslýchalo se, že půda i lesy budou navrceny původním majitelům.
Již se nevedou podrobné statistiky o chovu hospodářských zvířat.
Počet obyvatel poklesl na 269 na konci roku.
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1991
Rok 1991 – ekonomická reforma, přechod na tržní hospodářství, privatizace, navrácení
majetku bývalým majitelům, tím pádem důraz na rentabilitu a tím i produktivitu práce, důraz
na kvalitu, navíc zpřetrhání odbytu na východ v důsledku politických a hospodářských změn
bývalého Sovětského svazu, to všechno byly vlivy, které nabývaly konkrétní podobu. Jejím
důsledkem bylo slovo, které jsme zatím jen slýchávali – nezaměstnanost. V tomto roce se i
v obci objevili první nezaměstnání.
V mateřské škole je stále málo žáků. Školský úřad chce provoz mateřské školky přesunout do budovy školy, budovu mateřské školy odprodat. Obec je proti a tak se situace nemění.
Během roku byla další jednání o budoucnosti provozu mateřské školky. Jako nejschůdnější se
jeví v již upravených půdních prostorách zřídit mateřskou školu v přírodě pro děti z oblastí
postiženými exhalacemi a dole nechat místní mateřskou školu. Vše se mělo realizovat
v následujícím roce.
Ve škole se stále promítají celovečerní filmy, ale už jenom příležitostně, cena zapůjčení
filmu se ztrojnásobila.
Základní škola dostala nový barevný televizor.
Jednotřídní ZŠ má pouhých 10 žáků. Přesto žáci školy na různých soutěžích si vedou
stále zdatně. Např. z okrskového kola Jarního běhu (bývalý Běh Ozvěn) v Jablunkově si přivezli dvě první a jedno čtvrté místo, v okresním finále získali jedno první a jedno druhé místo
a v soutěži málotřídních škol tak získali celkově 3. místo !
Šachový kroužek získává na popularitě, téměř všichni žáci školy umí hrát šachy.
I v tomto roce hrčavské děti prožily díky ředitelce školy, tentokrát třídenní, víkend
v turistickém středisku v Návsí - Jasení.
V obci ubylo kulturních akcí. Již nikdo nikoho do ničeho nenutí a obětavců ochotných
udělat něco i pro druhé je málo.
Opět se slaví Den matek.
Druhému ročníku oslav Dne Země dne 28. dubna opět nepřálo počasí. Dokonce napadlo
hodně sněhu a tak se oslavy konaly v kulturním domě, kde hrála i krojovaná dechová hudba.
Pro obecní účely byl zakoupen elektrický mangl, je umístěn v bývalé kuchyni kulturního domu.
V obci přibyla druhá soukromá hospoda. Hospodu Pod javorem si vzala do pronájmu od
Jednoty Anna Benková (bývala vedoucí této hospody), která zde zaměstnala svou rodinu.
U obchodu byla instalována telefonní budka s veřejným telefonním automatem. Telefonní vedení je zastaralé a proto často poruchové.
JZD se rozpadá, část polí již JZD vrátilo původním majitelům. K obdělávání polí se využívají koně, někteří vlastní i traktory.
V knize Zeměpisný lexikon České republiky „Obce a sídla A – M“ stav k polovině 80.
let vydané nakladatelstvím ACADEMIA PRAHA v roce 1991 se o obci na str. 310 uvádí:
Hrčava: Všeobecné údaje: 22 km od Třince, okres Frýdek-Místek, list mapy v knize - 15, první písemná zmínka o obci 1920, 594 m n. m., rozloha obce 288 ha, počet obyvatel (k 1. 12. 1869), 268 (k 1. 3. 1950), 319 (k 1. 12. 1970), 315 obyvatel (k 1. 11.1980),
PSČ 739 98.
Fyzickogeografická charakteristika: Jablunkovská vrchovina., chladná oblast 7 (počet
letních dní 10 – 30, počet dnů průměrnou teplotou 10 stupňů C a více 120 – 140, počet mrazových dnů 140 -160, počet ledových dnů 50 – 60, průměrná teplota v lednu – 3 až – 4, průměrná teplota v červenci 15 – 16, průměrná teplota v dubnu 4 – 6, průměrná teplota v říjnu 6
– 7, průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 – 130, srážkový úhrn ve vegetačním
období v mm 500 – 600, srážkový úhrn v zimním období 350 – 400, počet dnů se sněhovou
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pokrývkou 100 – 120, počet dnů zamračených 150 – 160, počet dnů jasných 40 – 50). (Klimatické charakteristiky byly zpracovány dle mapy klimatických oblastí E. Quitta (1975)).
Viz 26 – 28 knihy.
Socioekonomická charakteristika: Hospodářská funkce obce: obec smíšené funkce
(průmysl) – to znamená, že podíl více než 20 % ekonomicky aktivních obyvatel je spjat se
zemědělstvím, podíl více než 20 % ekonomicky aktivních obyvatel je spjat s průmyslem a
stavebnictvím a podíl více než 20 % ekonomicky aktivních obyvatel je spjat s ostatními odvětvími (službami). Viz str. 29 knihy.
Obec je v zemědělsko přírodní oblasti zařatena do oblasti vrchovinné 3, což podle tab.
5 na str. 33 znamená oblast s průměrnou roční teplotou 6 – 7 st. C, s průměrem ročních srážek 800 – 1 000 mm a s nadmořskou výškou nad 550 m n.m., kde jsou půdy oglejené hnědé,
glejové, podzolové nebo písčitohlinité, jílovohlinité a kde se daří hlavně ovocnářství, pšenici,
ječmeni, bramborám, lnu, jeteli, kukuřici (na siláž), v živočišné výrobě pak chovu hovězího
dobytka (maso, mléko). Předpokládá se zde výnosnost nízká. (Viz tab. 5 na str. 33 knih).
Dle zemědělských výrobních typů (viz tab. 6 na str. 34, mapka na str. 35 je Hrčava zařazena do horského typu 2, což je je krajina s kopcovitým reliéfem zpravidla s nadmořskou
výškou nad 800 m, průměrnou roční teplotou pod 6 st. C, s průměrnými ročními srážkami
nad 700 mm, kde jsou půdy oglejené hnědé, podzolované, nebo jílovitohlinité , zamokřené,
kde se předpokládá pěstování brambor, ječmene, jetele, pícnin.
Dle dílčího stupně ochrany zemědělského půdního fondu (ZMF) (viz tab. 7 na str. 36
knihy) je Hrčavě přisouzen stupeň ochrany C1 – velmi nízký, kde vhodnost pro zemědělskou
produkci je průměrně vhodná, kde jsou možnosti pro pěstování lnu, brambor, pro lukaření,
kde je nutno podstatně omezit pěstování náročnějších plodin. Předpokládá se u tohoto typu
ochrany odvodňování. V kolonce tabulky „Vynětí ze ZPF, poznámky“ se uvádí – žádoucí
umísťovat investiční výstavbu.
Železniční stanice Čierné při Čadci (trať 325), Mosty u Jablunkova (trať 320),
V občanské vybavenosti se v obci uvádí mateřská škola, dětská poradna, potraviny.
Jako historické a kulturní zvláštnosti se u hesla Hrčava v knize uvádí lidové zvyky a
tradice.
Závěrem roku žilo v obci 282 obyvatel.
Hrčavá má již 97 popisných čísel.

1992
Rok 1992 - v obci je první soukromý podnikatel – dřevovýroba Nieslaník Václav.
Pohostinství Pod javorem i obchod změnily nájemce. Stal se jim další hrčavský občan
Vavřač Josef. V pohostinství se vyvařuje – a dobře, turisté se zde s oblibou stavují.
Lidé dostávají zpět své polnosti, tím je jim umožněno opět chovat krávy, čímž se jejich
stav v obci zvyšuje. Soukromé lesy jsou vráceny původním majitelům.
Budova mateřské školy a školní jídelna v budově Základní školy byly pronajaty ŠÚ ve
F-M. Byly provedeny nezbytné úpravy v budově mateřské škol a tak k místní Mateřské škole
přibyla i Mateřská škola v přírodě, kterou zřídil ŠÚ F-M. V pravidelných čtrnáctidenních turnusech se na Hrčavě střídá asi 20 dětí. Školu v přírodě řídí ředitelka místní MŠ. Školní jídelna
byla vybavena novými stroji a zařízením.
Mateřská škola oslavila 60 let založení mateřské školy v obci.
Od školního roku 1992/93 je místní ZŠ opět dvoutřídní, i když v v první třídě s 1. a 2.
postupným ročníkem je jen 11 dětí a ve druhé třídě s 3. a 4. postupným ročníkem pouze 8
dětí. Bylo tak konečně vyslyšeno přání rodičů prezentovanými Obecním úřadem.
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Druhou třídu začala učit maturantka Ivana Robenková z Hrčavy, která již dříve jako
studentka třineckého gymnázia vedla na škole tělovýchovný kroužek a pomáhala při organizaci různých kulturních akcí školy. I jako učitelka vedla dále tělovýchovný kroužek, navíc
začala vést i kroužek angličtiny – žáci se tak začali seznamovat se základy tohoto světového
jazyka.
Obecní knihovna se přestěhovala zpět do kabinetu. Prostory knihovny i nadále slouží
pro potřeby dojíždějícího lékaře, který zde ordinuje v dětské poradně. Ve škole je zřízen
kroužek anglického jazyka. Ředitelka školy se mohla pochlubit ojedinělým úspěchem –
v šachové soutěži se přes okrskové kolo v Jablunkově její svěřenci v počtu 11 (Škola měla
celkem 19 žáků!) probojovali do okresního finále, kde se také výborně osvědčili. Úspěchy,
jako obvykle, slavili i v jiných soutěžích.
Do školy i tento rok přicházelo hodně různých návštěv.
V Písku u Jablunkova je zřízena Celní správa, je posílena pohraniční stráž? Tito se objevují i na Hrčavě.
Hlavní akci tohoto roku bylo posílení obecního vodovodu.
V parlamentních volbách na Hrčavě nejvíce hlasů získala Občanská demokratická strana, bylo to dokonce procentuálně nejvíce ze všech 75 obcí a měst okresu F-M !
Občané s nelibostí přijali rozhodnutí, že od 1. 1. 1993 se Slovensko stane samostatným
státem.
Většina spolků a organizací v obci se rozpadla. Jejich majetek jakoby se rozplynul. Činnost vyvíjí pouze Sbor dobrovolných hasičů a Sdružení rodičů a přátel školy.
Hrčavský občan Joukl Václav byl hráčem klubu GKS Třinec, který se stal přeborníkem
republiky v malé kopané. S klubem jezdil na turnaje i do zahraničí.
Koncem roku žilo na Hrčavě 284 obyvatel.

1993
Rok 1993 – od l. ledna se Československo rozdělilo na dva samostatné státy: Českou
republiku a Slovenskou republiku. Tužba snad většiny Slováků na samostatný stát tak došla
naplnění. Na Hrčavě byla tato skutečnost přijímána se smíšenými pocity. Smíšená československá manželství a jejich příbuzenstvo najednou na Hrčavě i na Slovensku dělila hranice.
Hrčava se tak stala obcí vklíněnou mezi Polskou republiku a Slovensko, stala se najednou i nejvýchodnější obcí České republiky. Mohla je snad potěšit jen skutečnost, že z oken
svých domů se mohou dívat najednou do dvou států.
Po zřízení celnice na česko-slovenském hraničním přechodu v Mostech u Jablunkova
najednou nastal kuriózní stav – Hrčavané přijíždějící z tohoto směru museli projet celnicí,
protože odbočka z hlavní silnice na Hrčavu byla až za celnicí. Hrčava se tak stala jedinou obcí
v České republice, do které se muselo přes celnici !
Hrčava najednou vstoupila do povědomí značného počtu občanů ČR. A snad i do povědomí prvního prezidenta ČR Václava Havla, který se rozhodl obec navštívit 15. 6. 1993.
Ač původně měl prezident kromě obce navštívit i Trojmezí, v důsledku časové tísně toto musel vypustit a tak po přivítání před budovou nového obchodu navštívil Mateřskou školu,
pak šel do Základní školy, kde jej děti přivítaly kytičkami polního kvítí a kde se podepsal do
pamětních knih, dále si prohlédl kostelík, hřbitov odkud si šel prohlédnout starou hospodu. I
když návštěva proběhla v dopoledních hodinách, na Hrčavu se dostavilo i mnoho přespolních.
Prezidentova návštěva obce značně pomohla popularizovat naší obec, mnohé obce tuto návštěvu Hrčavě záviděly.
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Polská diverze v literatuře historika
V roce 1993 vyšla v polských Katowicích kniha polského historika Edwarda Dlugajczyka nazvaná Tajny front na granicy cieszynskiej s podtitulkem Wywiad i dywersja w latach
1919 – 1939, popisující polskou protičeskou diverzantskou činnost proti Československé republice na území českého Těšínska. Kniha vzbudila obrovskou nevoli občanů polské národnosti žijících na Těšínsku, protože v knize se nejen popisovaly tehdejší ozbrojené akce vůči
Československé republice prováděné i místními občany polské národnosti, ale jsou zde uváděna i jména těchto osob, z nichž někteří ještě žili. Navíc v seznamu osob jsou jména těchto
uváděna i s datem a místem narození. V knize je několikrát uváděna i Hrčava. Na straně 151 a
152 je popisováno proniknutí ozbrojené diverzní skupiny do republiky v prostoru Hrčavy dne
26. září 1938.
Ti, kterým se dostala kniha do rukou si tak mohli ověřit polské protičeské praktiky za
první republiky. Jedna z teroristických akcí je spojena i s Hrčavou. V knize se o ní na straně
151 a 152 píše: …“Útok na Jablunkov se opakoval, tentokrát přes vybranou skupinu čety P.
Mitregi – „Pawelka“, která se vydala na cestu z (polského) Těšína 25.září (1938). Byl vybrán
přechod z Istebné-Javořinky. Následující den, hned po překročení hranice vpadl oddíl do pasti
na Hrčavě. V boji byl zabit Witold Reger, syn známého socialistického činovníka, Tadeusze
Regera z (polského) Těšína. Těžce raněn byl Antoni Pieczka, elektrotechnik z (polského) Těšína. Ve skupině, ve které se nacházelo také několik bojovníků, kteří předtím podnikli útok na
Český Těšín – Svibici, byli navíc Franciszek Bal, Franciszek Bayer – velitel skupiny, Adolf
Ćwieczek, Jan Gill, Karol Dona, Wilhelm Hilarowicz, Jan Kohut, Karol Kowalczyk, Michal
Kurdziel, Jan Michalik, Frederyk Ryś, Aloizy Rzymank, Augustyn Sitarz, Franciszek Slomka,
Jerzy Waliczek, Leopold Widenka, Edward Wieja, Pawel Zawadzki, i Jozef Zychowski. Roli
průvodce (znalce terénu) měl Pawel Zogala (špatný přepis rukou psaného textu, správně Pawel Zogata) z Jaworzynki. Skupina dále nepokračovala, vrátila se na území Polska. Jeden
z bojovníků, F. Bal, zůstal odříznut od ostatních. Ukrývajíc se v průběhu dne také on se vrátil
s celou vojenskou výzbroji. Po válce zapsané zápisy do pamětní knihy bývalé četnické stanice
v Jablunkově nezaznamenávají smrt Regera, uvádějí oproti tomu jiné události, mezi jinými
těch, které se týkaly rozmístění sil SOS v okolí.
V seznamu osob na str. 260 se píše: Zogala Pawel. Rolník, hajný z Jaworzynki, narozen
tamtéž 23. 1. 1907. Syn Jirzygo a Jadwigi rozené Matyjuszek (asi špatný přepis rukou psaného textu, správně asi Malyjurek). V době povstalecké akce v roce 1938 byl hraniční stráži
zapojen do výzvědné činnosti. 25 až 26 září 1938 byl průvodcem čety „Pawelka“ v útoku na
Jablunkov. Účastník potyčky pod Hrčavou. Byl vyznamenán (polskou) Madaili nezávislosti.“
Pawel Zogala ? se prý při boji pod Durajkou skryl pod můstek na Černém potoku (z pod
Bocka vedl tehdy chodník kolem hájenky Na Durajce na Hrčavu), kterému se později říkalo
můstek „u posraného Zogaty.“
Po zkušenostech s počasím byl čtvrtý ročník oslav Dne Země přesunut na pozdější dobu
a byl přejmenován na Mezinárodní setkání ochránců přírody z České republiky, Polska a Slovenska. Tentokrát se setkání konalo 6. června 1993.
Kulturní dům se konečně dočkal – byla provedena oprava elektroinstalace, sál byl vymalován a provedly se i další opravy menšího významu. Opravovala se i budova OÚ. Provedla se výměna podlah, opravil se balkon.
Velkým přínosem pro občany bylo i přivedení vody na hřbitov.
ZŠ si také snad poprvé troufla uspořádat i akci celojablunkovského významu – na Hrčavě se konal žákovský Vánoční šachový turnaj. Žáci z Hrčavy i v tomto roce v různých soutěžích v rámci Jablunkovska dobře reprezentovali Hrčavu – v Jarním běhu v okrskovém kole
v Jablunkově získali první, třetí a čtvrté místo, v atletické všestrannosti pak první a třetí místo.
Největších úspěchu dosáhli v šachu, kde na prvních třech místech v různých kategoriích se
umístilo 8 žáků z Hrčavy a postoupili tak do okresního finále ve Frýdku-Místku, kde obsadili
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dvě čtvrtá a jedno páté místo. K úspěchům jistě patřilo i druhé místo v pěvecké soutěži
v Jablunkově.
K pozoruhodnému zjištění došla knihovnice – téměř 40 % občanů Hrčavy navštěvuje
knihovnu!
Na konci roku žilo v obci 268 obyvatel. Obec měla 99 popisných čísel. V tomto roce
přibyly dva rodinné domy.

1994
Obecní úřad získal faxový přístroj, jeho číslo je stejné jako číslo telefonu Obecního úřadu: 0659 / 33 10 20
Rok 1994 – počátkem roku režisér Fero Fenič natáčel pro českou televizi pro pořad
„Oko“ reportáže o nejsevernější, nejzápadnější, nejjižnější a nejvýchodnější obci České republiky. Odvysílaný pořad velice pobouřil občany Hrčavy, záběry totiž byly jen z kostela,
staré hospody a kuchyně staré paní Škavranové, která jako jediná v obci žije doma
v prostředí, které snad bylo na Hrčavě počátkem století a to snad jen v některých domech,
pokud vůbec. Kamera se jakoby záměrně vyhýbala těm nejkrásnějším pohledům na výstavnou
obec.
To, že se Hrčava stala oficiální hraniční obci se Slovenskem, se nijak neprojevilo. Snad
jen tím, že obcí projíždějí terénní auta pohraničníků. Občané obou států mohou zelenou hranicí překračovat jen na občanský průkaz v kterémkoliv místě. Hojně toho využívají Slováci,
kteří na Hrčavu chodí nakupovat do obchodu a do hospody. Rozdíly v životní úrovni mezi
oběma státy se zvyšují - ve prospěch České republiky. Přes hranici občas přecházejí na další
cestě do Německa i běženci z různých států. Občané Hrčavy tak ztrácí pocit bezpečí, který
měli dříve.
Žáci školy kromě vyučování navštěvovali několik zájmových kroužků. Zúčastňovali se
s velkým úspěchem různých soutěží. Největším úspěchem bylo umístění hrčavských šachistů
( i těch, kteří již navštěvovali ZŠ Mosty u Jablunkova), když jich do okresního finále ve Frýdku – Místku postoupilo z jablunkovského okrskového kola celkem 24! Odnesli si první, třetí a
čtvrté místo! V Jarním běhu v okrskovém kole v Jablunkově obsadili dvě první a jedno třetí
místo. V okrskovém kole pěvecké soutěže pak ještě získali jedno třetí místo. Je třeba si uvědomit, že se tak vždy stalo v soutěži i s žáky velkých škol na Jablunkovsku, po případě
v okrese!
Na škole se za úplatu mohou žáci učit hře na klavír, elektrofonický klávesový nástroj,
housle a na harmoniku. ZŠ zůstává centrem kulturního dění v obci. Škola je vysoko hodnocena nadřízenými složkami i návštěvníky. Potvrzuje se skutečnost, že kvalita výuky na málotřídních školách bývá větší než na velkých školách a děti navíc jsou daleko samostatnější.
Starší ZŠ absolvovaly plavecký výcvik v Jablunkově, který jim platili rodiče. Do ZŠ i do MŠ
dojíždějí i děti z Mostů u Jablunkova a osad na trase silnice na Hrčavu. Je to výhoda zejména
pro maminky dětí z MŠ, protože dojíždějící učitelky děti u autobusu převezmou a zase je
maminkám v určenou dobu přivezou zpět.
K plné spokojenosti všech slouží Mateřská škola v přírodě pro děti exhalacemi postižených oblastí okresu F-M. V roce 1994 se na Hrčavě vystřídalo 23 turnusů se 451 dětmi.
Staří lidé si mohli koupit obědy ve školní jídelně, které pak děti bezplatně roznášely.
Během školního roku sužovala školní děti velká nemocnost – epidemie chřipky a příušnic.
V obci přibyli další soukromí podnikatelé.
Letos v červnu se v obci konal již 5. ročník Mezinárodního setkání ochránců přírody.
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V doprovodném programu vystoupili žáci obou tříd hrčavské ZŠ, předvedl se i soubor
Domu dětí a mládeže z Jablunkova Malí Jackové. Jako i při předcházejících ročnících hlavní
organizátorská tíha ležela na ředitelce školy.
Zatím co za totality se hrčavská pouť konala vždy v nedělí nejbližší termínu svátku
Cyrila a Metoděje, v tomto roce se pouť konala opět v tradičním termínu 6. července.
Karpecki uskutečnil svůj nápad, sepsal svá zjištění o obci, o jejích atraktivitách, na své
náklady je nechal přeložit do němčiny a angličtiny a vlepil je do Návštěvní knihy, kterou věnoval obci. Tato byla dána k používání ve staré hospodě.
Karpecki Karel s Vojkovským Jindřichem dohodli s vedoucím tiskárny v TŽ o vytištění
Osvědčení o návštěvě nejvýchodnější obce ČR Hrčavy jako sponzorského daru obci. Autorem
nápadu i návrhu vlastního provedení Osvědčení je Karpecki Karel. Toto Osvědčení se začalo
prodávat turistům, výtěžek měl jít na konto OÚ pro další rozvoj turistiky.
V září 1994 strávil víkend v domě u Koždoňů na Hrčavě akademický malíř Zahel Jaromír (nar. 7. 4. 1922, zemřel 3. 9. 1995), aby zde pořídil barevné skice, které se staly podkladem k pěti obrazům z Hrčavy, které pak namaloval ve svém atelieru v Městě Albrechticích.
Všech pět obrazů pak odkoupil Ing. Koždoň Jan, taktéž trvale usídlen v Městě Albrechticích.
Stále více turistů navštěvuje obec. 7. 10. 1994 se dokonce Hrčava stala místem Krajského srazu invalidů. Tito byli oficiálně i kulturním programem děti ZŠ přivítání v sále kulturního domu a dle svých možností si pak prohlédli, školu, kostel a další atraktivity obce.
Prezident Václav Havel nezapomněl na svou návštěvu na Hrčavě v minulém roce, když
na setkání starostů vybraných obcí ČR dne 4. 11. 1994 na Pražském hradě pozval i starostu
Hrčavy Hampla.
K 31. 12. 1994 ukončil Obecní úřad smlouvu s městskou knihovnou v Jablunkově o
provozování její pobočky na Hrčavě a převzal zařízení knihovny a její knižní fond do správy
obce.
Obecní zastupitelstvo přijalo v tomto roce roce projekt Zatraktivnění obce pro turisty,
který vypracoval manžel ředitelky ZŠ Karel Karpecki z Jablunkova. Jedním z bodů projektu
bylo i zhotovení pamětní desky na návštěvu presidenta Václava Havla na Hrčavě. Karpecki
navrhl pamětní desku. O její zhotovení jako sponzorský dar požádal Karpecki spolu
s Vojkovským Jindřichem přímo generálního ředitele TŽ, a.s. ing. Hojdyše. Projednali také
možnost pomoci škole při koupí klavíru, když důchodce - bývalý ředitel Lidové školy umění
v Jablunkově se nabídl, že bude na Hrčavu dojíždět vyučovat hru na hudební nástroje.
Karpecki Karel navrhl pamětní desku a vše až do jejího zhotovení konzultoval
s dřevomodelárnou a slévárnami. Po zhotovení pamětní desky se generální ředitel rozhodl
tuto osobně předat na Hrčavě, což se stalo dne 6. 12. 1994. Při této příležitosti si ředitelka ZŠ
posteskla generálnímu řediteli, že nemůže sehnat peníze na zakoupení staršího klavíru pro
výuku hry na hudební nástroje, , pro níž konečně získala vyučujícího - důchodce, bývalého
ředitele Lidové školy umění v Jablunkově Ježoviče Antonína. Odpovědí jí byl příslib, že se to
dá zařídit. A v příštích dnech TŽ a.s. předaly obcí na potřeby školství 50 000 Kč! Praktick
peníze na nový klavír! Z nepochopitelných důvodů pak obec tyto peníze rozdělila takto: Mateřská škola 30 000 Kč, Základní škola 20 000 Kč, ač ZŠ tyto peníze potřebovala rozhodně
víc a i proto, že se ředitelka (respektivě její manžel) o tyto peníze bezprostředně zasloužila.
Základní škola za tyto peníze koupila klavír – na Hrčavě se začalo vyučovat hře na hudební
nástroje.
Bronzová pamětní deska byla umístěna na budovu ZŠ. Je na ní text: „Obec Hrčavu a tuto školu navštívil dne 15. 6. 1993 první prezident České republiky Václav Havel.“ Jak později
vyšlo najevo je to první pamětní deska Václava Havla v České republice!
Matice slezská v osobě ing. Škandery Gustava měla velkou snahu založit v obci Odbor
Matice slezské, jejíž součástí by byl i hrčavský dětský folklorní soubor. Přes velkou propagaci, kterou tomuto ředitelka ZŠ Karpecká věnovala, se na přípravnou schůzku s představiteli
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Oblastního výboru Matice slezské nedostavil z Hrčavy nikdo! Při tom do druhé světové války
hrčavský odbor Matice slezské byl jedním z nejagilnějších v širokém okolí, byl nositelem těch
nejlepších kulturních tradic, na které může být obec pyšná. Matice slezská se na Hrčavě také
postarala o výstavbu první školy, financovala výstavbu kostelíku.
I lurdská jeskyně byla postavena jejím přičiněním a na její náklady. Ale paměť lidská je
asi krátká.
V tomto roce byly obecní volby, nejvíce hlasu získal Sikora Miroslav, z pracovních důvodů odmítl kandidovat na funkci starosty, tímto se opět stal Hampl Miloslav.
O vánocích se v ZŠ konal II. ročník vánočního žákovského turnaje na Hrčavě za účasti
47 šachistů! Většinu medailových pozic získali hráči z Hrčavy!
Na sklonku roku žilo na Hrčavě 267 obyvatel.

1995
Rok 1995 - Jedním z bodu projektu Zatraktivnění obce bylo i vytvoření a získání obecních symbolů – znaku a praporu obce. Tyto ideově navrhl i graficky provedl Karpecki Karel
z Jablunkova, který vyhotovil i veškeré dokumenty i potřebnou korespondenci. Obecní zastupitelstvo na svém zasedání 27. 1. 1995 návrhy schválilo a požádalo parlament České republiky o schválení a udělení. Dne 12. dubna 1995 pak zástupci obce starosta Hampl a jeho zástupce Robenek na půdě parlamentu z rukou předsedy sněmovny Uhdeho převzali dokumenty
stvrzující udělení znaku a praporu obce v podobě, jak byly navrženy. Obec Hrčava tak byla
první obcí na Jablunkovsku i v širokém okolí, která tyto atributy suverenity obce získala. První znak a prapor pak sponzorovala Matice slezská a její představitel ing. Škandera jej předal
škole při příležitosti 6. Mezinárodního setkání ochránců přírody, kteréžto setkání si vzal pod
patronát taktéž Oblastní výbor Matice Slezské, která pozvala soubory a finančně zajistila celou akci. Jako obvykle slavnost probíhala na školní zahradě, a bohužel jako obvykle byly tyto
oslavy ignorovány místním obyvatelstvem. První znak i prapor obce byl pak umístěn ve vestibulu ZŠ. Převážná tíha oslav ležela na pracovnících školy. Byli přítomní novináři i ostravská
televize.
V obci přibyl další soukromý obchod, který si ve svém rodinném domku otevřela
Nieslaniková S. Na poutači umístěném přes křižovatku naproti autobusové zastávce na Hrčavě zvoucí k návštěvě obchodu doslova uváděl „Kdykoliv nás navštívíte, rádi vás obsloužíme“.
A nelhal. Pokud jste přišli nakoupit po oficiální prodejní době a zazvonili jste, byli jste mile
obslouženi. Přesvědčilo se o tom nemálo zákazníků! Asi po dvou létech obchod ale přešel na
prodej jen v normální pracovní době a poutač zmizel.
V místní části obce Na Vrščku byla provedena rekonstrukce vodovodu. Správně asi
stavba nového vodovodu, protože staré poruchové potrubí se nechalo svému osudu a byly
provedeny nové výkopy včetně položení nového potrubí. Kromě rodinných domků byly na
nové vedení napojeny i budovy OÚ i ZŠ.
Firma Telekom zřídila na Hrčavě novou telefonní ústřednu, která je schopna s bohatou
rezervou uspokojit všechny zájemce o telefonní přípojku. Telefonů na Hrčavě přibývá.
V červenci proběhlo v obci setkání starostů Sdružení obcí Jablunkovska. Byla vydána
mapa regionu Slezské Beskydy, na zadní straně je možno se dočíst i o Hrčavě text dodal Karpecki Karel. Obec Hrčava a její stručná historie se stala i součásti učebnice vlastivědy 4. a 5.
roč. „Severní Morava“.
Milým překvapením bylo jistě i zahájení folklorních slavností „Slezské dny“ v Dolní
Lomné písněmi a tancemi z Hrčavy.
Obec Hrčava je vklíněna mezi Polsko a Slovensko. Společný bod nikoho a zároveň
všech tři států, bod, kde se stýkají hranice České republiky, Polské republiky a Slovenské re-
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publiky je tedy i na území Hrčavy. Česko – slovenská rozhraničovací komise vymezením
trojmezního bodu a jeho označením ukončila svou práci právě na Hrčavě. Trojmezní bod neoznačuje, jak by se dalo předpokládat, jediný hraniční kámen. Protože tento trojmezní bod se
nachází ve strži koryta potoka, nebylo jej možno osadit jediným hraničním kamenem, takže
tento trojmezní bod je určen pouze geometricky. Je to střed kružnice opsané vrcholům rovnoramenného trojúhelníka, jež tvoří tři trojboké jehlanovité monolity z leštěné žuly, vysoké asi
215 cm. Jednotlivé monolity jsou opatřené státními znaky jednotlivých států a jejich názvy ve
zlatém barvě jako reliéfy (zapuštěné). Jednotlivé monolity se pak nachází na území České
republiky, Polské republiky a Slovenské republiky. Jsou osazeny tak, že jsou státními znaky
natočeny k trojmeznímu bodu, kde se stýkají hranice České, Slovenské a Polské republiky.
Základnu trojúhelníku tvoří spojnice českého a polského monolitu. Do válcových otvorů podstavců jednotlivých monolitů byly pak ve válcových kovových pouzdrech uloženy pamětní
dokumenty – různé listiny, tehdejší noviny a mince.
Žulové monolity dopravil do prostranství trojmezí vrtulník a tyto pak byly vztyčeny
22. 6. 1995.
Slavnostního aktu instalace Trojmezí se zúčastnily delegace z Prahy, Bratislavy a Varšavy, rovněž štáby české a slovenské televize. O Hrčavě se tímto aktem znovu dozvěděly miliony lidí.
V roce 1994 byl podobným způsobem označen trojmezní bod pod vrcholem Plechý na
Šumavě, kde se stýkají hranice České republiky, Rakouska a Německa. Tam byl ale osazen
jen jeden trojboký žulový monolit.
To, že k vymezení jediného trojmezního bodu bylo třeba tří obelisků je určitě pozoruhodnost hodná shlédnutí.
Dva ze tří trojmezních monolitů (český a polský) jsou ve vzdušné vzdálenosti
asi 1150 m viditelné i z prostoru kousek za starou dřevěnou hospodou u Sikory, ale
pouze pro lidi s ostřížím zrakem, ostatní by měli použít dalekohled.
Zvídaví turisté při návštěvě trojmezí si zpravidla chtějí prohlédnout všechny tři trojmezní monolity. Ale hraniční režim platí i v tomto prostoru (neplatí jen pro občany Česka a
Slovenska, kteří s doklady mohou překračovat státní hranici česko-slovenskou na kterémkoliv
místě zelené hranice) a pokud překročí polskou hranici mimo hraniční přechod dopouští se
nedovoleného přechodu hranice se všemi důsledky ! Hraniční policie České i Polské republiky toto překročení hranice sice může tolerovat, ale také nemusí.
V tomto roce začala také jednání o zřízení turistického hraničního přechodu v místě nynějšího zemědělského přechodu na česko – polské hranici.
V tomto roce v srpnu připravil člen zastupitelstva Szkandera Josef pod záštitou OÚ 1.
ročník závodů horských kol pod názvem Cross country Hrčava 95.
V listopadu zajistil Karpecki Karel vystoupení souboru „Babky“ z Havířova pro občany
v tělocvičně Základní školy. Členky souboru pojaly své vystoupení jako dar Hrčavě, vystupovaly i dojely bez nároků na náhradu. Přítomným se soubor velice líbil, bohužel zájem hrčavské veřejnosti byl velmi malý, i když se nevybíralo vstupné.
V listopadových volbách do Senátu v obcí suverénně zvítězil z pěti kandidátů kandidát
KDU-ČSL s 64,65 % hlasů, což byl jeho nejlepší výsledek ze všech obcí okresu.
Škola dostala od školského úřadu pro své potřeby video. Pro školu byl zakoupen
i kazetový magnetofon, takže v hodinách vyučování se začaly využívat i tyto technické
prostředky stejně jako na jiných školách.
Ve čtvrtém postupném ročníku se začal vyučovat nový předmět – angličtina, tři hodiny
týdně. Kroužek angličtiny skončil tak svou činnost. Žáci jako každoročně absolvovali plavecký výcvik v Jablunkově, shlédli divadelní představení ve Společenském domě v Třinci, dvakrát byli na pravidelné preventivní kontrole u zubního lékaře v Mostech u Jabl. Patnáct dětí se
učilo hře na hudební nástroje, výuku plně hradili rodiče. Soutěže – opět úspěchy.
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Z okrskového kola v šachu v Jablunkově si na okresní finále do F-M vybojovalo účast celkem
25 dětí, z toho 11 z Hrčavy! A v okresním kole šachistů získali po jednom prvním, druhém a
třetím místě !
Více jak osmdesátiletá předsedkyně Klubu esperantistů v Třinci paní Milatová věnovala
pro potřeby školy stovky diapozitivů ze svých cest po Evropě i jiný světadílech.
Školní výlet se uskutečnil do ZOO v Ostravě.
Mateřská škola v přírodě – za rok 1995: ve 24 turnusech 447 dětí.
3. ročník vánočního šachového turnaje musel být pro chřipkovou epidemii odvolán,
školy měly celostátně týdenní chřipkové prázdniny od 17. 12. 1995 uzavřeny, takže do školy
se šlo až po novém roce. Hrčava ale nebyla chřipkovou epidemii zasažena.
Škola pečlivě připravila vánoční besídku pro hrčavskou veřejnost, ale kvůli chřipce ji
nemohla uskutečnit.
Kromě dětské lékařky, která do obce zajíždí jednou měsíčně do poradny pro matky a
děti, ve škole každých 14 dnů ordinuje i lékařka pro dospělé.
V obci nevyvíjí činnost žádná politická strana, z organizaci jen Sbor dobrovolných hasičů a Sdružení rodičů a přátel školy.
Státní sociální zabezpečení rodin i jednotlivců je na takové úrovni, že někteří občané ani
nestojí příliš o zaměstnání (vstávat ráno po 3.00 hodin, dát na jízdné do Třince autobusem 800
Kč). To raději volí alternativu klidného života s menším příjmem.
Rok se vyznačoval velkým suchem, byl zaznamenán zvýšený výskyt mandelinky bramborové, byla značná neúroda.
Ke konci roku měla Hrčava 268 obyvatel.

1996
Rok 1996 – nový rok přivítaly tuhé mrazy. V lednu a únoru klesaly teploty i pod – 20
stupňů Celsia. Mrazy by tak nevadily, ale protože bylo málo sněhu, způsobily lidem velké
potíže. Vodovodní potrubí zamrzalo, v mnoha domech došlo k jeho popraskání. I v dubnu
ještě byly mrazy až – 7 stupňů, dvakrát ještě napadlo po 40 až 50 cm sněhu. Silné mrazy přispěly k většímu poničení povrchu silnice z Mostu u Jablunkova na Hrčavu. Okres uvolnil
peníze a tak o prázdninách od 20. 7. do 22. 8. 1996 po předchozím hrubém zarovnání a vyspravení silnice byl poprvé v historii této silnice položen na ní kvalitní asfaltový koberec. Tato oprava stála 8 milionů Kč. Prováděla ji firma z Ostravy. Její dělníci byli ubytování na Hrčavě. Možnost přivydělat si využili i někteří studenti z Hrčavy.
Byla vyměněna dlažba a obložení schodiště hlavního vchodu do školy, dodělala se
omítka vnější stěny suterénu. Rodiče brigádnicky upravili okolí školy po výkopech při rekonstrukci vodovodního potrubí a pokládání telefonního vedení. Na cestu k hraničnímu přechodu
byla navezena a zaválcovaná drť, která byla následně stříknuta dehtem a posypaná jemnou
drtí.
Na Hrčavě měli své výjezdní zasedání členové Okresního úřadu z Frýdku-Místku, rovněž zde měl své zasedání Okresní výbor Českého svazu zahrádkářů. Otevřený turistický hraniční přechod do Javořinky zvýšil návštěvnost hlavně rekreantů z polské strany.
V parlamentních volbách koncem května 1996 Hrčava dala o sobě opět vědět. Celostátně vítězná Občanská demokratická strana zde získala 49,68 % hlasů, nejvíce ze všech 75 obcí
okresu.
Žáci hrčavské školy sklízeli opět úspěchy v různých soutěžích. K nejvýznačnějším patřily úspěchy šachistů. V okresním kole ve Frýdku Místku získali ve svých kategoriích tato
umístění: M. Verčimáková – 1. místo, L. Przepiora 2. místo, M. Rušová 3. místo!
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V okrskovém kole v Jablunkově se jako obvykle dařilo šachistům, S. Verčimáková byla první
ve výtvarné soutěži (R. Šušková druhá), v okrskovém kole zvítězili také mladí zdravotníci!
Koncem června se konalo již 7. Mezinárodní setkání ochránců přírody. Záštitu nad setkáním měl Oblastní výbor Matice slezské. V programu vystoupil folklorní soubor Z Čierného
(Slovensko), dětský taneční soubor z Javořinky (Polsko), soubor Mionší z Dolní
Lomné a žáci místní školy s pásmem hrčavských písní.
Karpecki Karel upozornil Klub výtvarníků okresu Frýdek-Místek na možnost prezentovat svou tvorbu v překrásném prostředí na hrčavské školní zahrady. Nabídka byla přijata, a
tak počátkem července 1996 se na Hrčavě uskutečnil nultý ročník galerie v přírodě, výtvarníky nazvané Hrčavské trojmezí. Výstavu provázelo vystoupení gajdoše Zogaty Vladka
s houslistou Adamíkem, kteří návštěvníkům přiblížili hrčavský folklor. Vystavovaly se obrazy, keramika, řezbářské práce, sochařská díla z kovu, dřeva i betonu. Jako obyčejně, bezplatnou výstavu provázel nezájem místních obyvatel, poměrně dost lidí přišlo z blízkého i vzdáleného okolí. Umělci instalovali výstavu na vlastní náklady.
Ředitelka školy přivezla na Hrčavu paní Milatovou, (která škole v loňském roce darovala stovky barevných diapozitivů). Prohlédla si školu, kostel a hřbitov.
Na Hrčavě ve staré hospodě také poprvé představil svou novou knihu, „Dědictví ztracených píšťal“, jejíž děj se odehrává na Javořince, na Hrčavě i na Slovensku. Bukovecký rodák,
spisovatel a básník Jindřich Zogata trvale žije v Brně, celá jeho tvorba je věnována životu zde
na pomezí a jeho lidem. Jeho otcem je již zesnulý gajdek Zogata Pavel pochovaný na hrčavském hřbitůvku, v otcových stopách jde i jeho bratr Zogata Vladek, který dále udržuje tradici
hrčavských lidových písní doprovázených na gajdy, na které nejen hraje, ale je i vyrábí.
Na hrčavskou pouť přišlo méně lidí, než bývá obvykle, snad proto, že termín poutě vyšel na den uprostřed týdne, počasí při tom přálo.
V srpnu se jel druhý ročník cyklistického závodu horských kol.
V listopadových volbách do Senátu v obcí suverénně zvítězil v prvním kole voleb z pěti
kandidátů kandidát KDU-ČSL s 64,65 % hlasů, což byl jeho nejlepší výsledek ze všech obcí
okresu. V druhém kole si procentuální výsledek v obci udržel. Vzhledem k tomu, že před necelými pěti měsíci v parlamentních volbách zde zvítězila ODS, to byl pořádný volební kotrmelec!
30. listopadu byl celý jeden den rozhlasového vysílání Českého rozhlasu 1 – stanice
Radiožurnál věnován Třinecko-Jablunkovsku. Vysílání se připravovalo několik dní předem.
Reportéři se dostavili i na Hrčavu, kde je doprovázel Karpecki Karel, který je i posluchače
seznámil také s pamětihodnostmi a atraktivitami obce.
Před vánocemi zaslal OÚ blahopřání k vánocům, dárek a přání brzkého uzdravení po
těžké nemoci prezidentu Václavu Havlovi.
Před vánocemi připravily učitelky ZŠ s dětmi pro občany Hrčavy „Vánoční besídku“
v tělocvičně školy. Účast byla velká, za krásný zážitek děkovali především ti nejstarší občané.
Po loňském odvolaném 3. ročníků šachového vánočního turnaje se jeho opakovaný ročník v tomto roce uskutečnil za účasti 47 šachistů.
Ve školním roce 1996-97 se povinná docházka na Základní školu mění z osmi let na
devět let. Proto se změnilo i členění školy. První stupeň tvoří 1 - 5. post. ročník, druhý stupeň
pak 6 – 9. post. ročník. Proto žáci 5. ročníku již nejezdí do školy v Mostech u Jabl. , ale učí se
na Hrčavě. Výsledky s okrskových soutěží dokazovaly, ze při patřičné péči o žáky, se malá
málotřídní škola může měřit se školami velkými. 13 žáků se učilo v ZŠ hrát na hudební nástroje.
Žáci absolvovali v krytém bazénu ZŠ v Jablunkově plavecký výcvik.
Aby se zachovala autobusová obslužnost obce ve stávajícím rozsahu, požadovala firma
ČSAD a.s. dotace. Část dotací poskytla samotná obec, zbytek Okresní úřad ve F-M.
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Z dotace Okresního úřadu na Obecním úřadě přibyla kopírka. Je využívána jak ObÚ tak
základní školou, Mateřskou školou a i jednotlivými občany.

1997
19. ledna 1997 Karpecki Karel napsal dopis na Ministerstvo pro místní rozvoj, regionální pracoviště v Ostravě se svými návrhy týkajícími se řešení konceptu Územního plánu
velkého územního celku Beskydy. Hlavním návrhem Karpeckého bylo, aby do ÚP VÚCB
byla zahrnuta i výstavba okresní silnice z Hrčavy do Bukovce. Potvrzení o obdržení dopisu
obdržel Karpecki nejprve telefonicky a pak i kor. lístkem z 10. 2. 1997. (Podepsána ing Rozhonová). To proto, že telefonickým dotazem na OÚ na Hrčavě a v Bukovci se dozvěděl, že
tyto obce neposlaly k onomu územnímu plánu žádnou připomínku.
Zima 1996 – 97 se vyznačovala nepříjemným až extremním počasím. Zima sice nebyla
krutá, ale velmi dlouhá. V dubnu od 4. do 15. přišly mrazy až – 8 stupňů v noci, foukal silný
vítr a sněžilo. Silnice se stala nesjízdnou (vyvrácené stromy přes cestu, zledovatělý povrch
vozovky), takže autobus nějakou dobu nejezdil, několik aut havarovalo. Náhle změny počasí
byly nepříjemné. Studené deštivé dny střídala vedra a sucho a naopak. Rozdíly teplot během
dvou dnů byly až 21 stupňů! Byla neúrody, pouze sena bylo dostatek.
Zásluhu na tom, že veřejná prostranství jsou čistá a upravená má především občan Vojkovský Jindřich, pravý hrčavský vlastenec, který spolu s manželkou převzal péči o kulturní
dům i úklid na OÚ, rovněž pečují o „lurdskou jeskyni“. O Lurdskou jeskyni se Vojkovská
Štěpánka stará již od roku 1972.
V květnu provedli úpravu prostranství před obecní budovou (doplňující výsadba květin,
vyrovnání obrubníků), v kanceláři a zasedací místnosti budovy OÚ natřeli okna.
Zásluhou manželů Vojkovských byl v kulturním domě proveden generální úklid. Důkladně se vyčistily parkety, opona i závěs na jeviště, byla provedena vyzdívka kámen šamotovými cihlami jak v sále, v jídelně i na chodbě.
Od dubna, v důsledku toho, že obec neměla peníze na dotování autobusové dopravy,
začal na Hrčavu jezdit malý autobus místo velkého. Cestující v něm vyloženě trpěli. Býval
přeplněný, nevětraný (okna neotvíratelná), sedadla byla tvrdá což navíc umocňoval i malá
kola autobusu, takže cestující cítili každou nerovnost silnice. Všichni byli přesvědčeni, že
v zimních podmínkách neobstojí a bude muset být nahrazen velkým autobusem. Což se také
brzy stalo.
V květnu se jednalo o opětném rozměření pozemku po bývalém JZD, aby tak skuteční
vlastníci opět dostali svůj kousek pole z JZD sceleného pozemku.
31. 5. 1997 se konalo v nové hospodě setkání členů hrčavského národopisného souboru
z šedesátých let. Zahrát přišel i dudák Zogata Vladek a tak se zpívalo jako v dobách největší
slávy tohoto souboru.
Začátkem června se konal již 8. ročník Mezinárodního setkání ochránců přírody na Hrčavě. Organizovala jej ZŠ, s kulturním programem vystoupili žáci ZŠ.
30. 6. 1997 na Hrčavu přijeli opět výtvarníci a na zahradě školy opět vystavovali svá díla v galerii v přírodě nazvané I. ročník hrčavského trojmezí. Hlavním organizátorem byl opět
třinecký výtvarník Štafa, předseda klubu výtvarníku Frýdecko-Místecka. Počasí výstavě přálo, návštěvníků přišlo hodně.
Na hrčavskou pouť přišlo méně lidí, než se očekávalo, navíc odpoledne lidí rozehnal
prudký déšť.
V srpnu Spotřební družstvo Jednota odprodává budovu obchodu a pohostinství Pod javorem hrčavskému občanovi Oldřichu Hamplovi, synovi starosty.
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V létě 1997 pracovník urbanistického střediska Ostrava (ing. arch. Petr Gajdůšek rodem
z Horní Lomné) sbíral na Hrčavě podklady pro vypracování Územního plánu obce. Spojil se i
s Karpeckým Karlem. Ten mu následně dodal své návrhy. Byly to
1. Náměstí - náves - centrum za stávající hospodou směrem ke slovenské
hranici
2. Za náměstím - návsí: minimálně jeden hotel, kapacita alespoň 50 lůžek
restaurace, bufet
muzeum
obchod se smíšeným zbožím
prodejna pohlednic, suvenýrů, map
kašna, lavičky, ukazovatelé
3. Za náměstím směrem na východ na svahu lyžařský vlek a sjezdovka
4. Parkoviště: autobusů 10 stání
osobních automobilů asi 50 stání
5. Výstavba silnice do Bukovce kolem přechodu do Polska
6. Výstavba silnice na Slovensko do Čierného pri Čadci
7. Krytý bazén
8. Čističky
9. Procházkové trasy k Trojmezí, k Vlkovi, k hranicí pomoří, na Šance
10. Na Černém potoce malá přehrada
11. Vlek od Šanců směrem svahem k Černému potoku
12. Vlek a sjezdovka od Panenky ke kotě 505 do Černého potoka
Po dvaceti létech péče o kostelík oznamuje 1. 9. 1997 kostelnice Čmielová Terezie, že
kvůli zdravotnímu stavu končí s péčí o kostel. Hledá se náhrada.
Na ZŠ jako jiná léta mají žáci možnost vyžít se v různých kroužcích. Šachista Michal
Husar z 5. tř. přivezl z okrskového kola v Jablunkově 3. místo.
S ředitelováním na ZŠ končí v červnu Karpecká Alžběta (od 1. 1. 98 jde do důchodu).
K 1. 8. 1997 školu přebírá nová ředitelka školy 31 – letá (nar. 1966) Legierská Hana
z Jablunkova.
Největšího úspěchu pro hrčavskou školu však dosáhl žák Tomáš Verčimák ze 3. tř., který byl první v okresním kole v recitaci a v krajském kole obsadil 3. místo !
Opět probíhá výuka hry na hudební nástroje pro zájemce, kteří si pochopitelně výuku
platí.
Hrčavská veřejná knihovna se osamostatnila. Veškeré vybavení včetně knižního fondu
v tomto roce bylo převedeno pod správu obce. Hrčavská knihovna předtím patřila pod Městskou knihovnu v Jablunkově.
5. července v den hrčavské pouti začalo odpoledne pršet a pršelo vytrvale celý týden,
sluníčko se neukázalo. Podobné počasí bylo i v jiných částech republiky. Občané z hrůzou
sledovali zprávy o řádění stoleté vody v Krkonoších, ve východních Čechách, Jeseníku i ve
velkých městech jako Krnově, Ostravě, Bohumíně, Olomouci i dalších oblastech Moravy.
Takovéto řádění přírodních živlu nepamatoval nikdo. Prudkými dešti byly poškozeny i některé cesty na Hrčavě (Za Vrščkem).
29. srpna se konal pod záštitou Obecního úřadu třetí ročník cyklistických závodů na
horských kolech o pohár starosty. Trasa závodu vedla z hřiště Za Vršček – Trojmezí, na Komorovský grůň, k chatě Gírová, na Bařiny a od autobusové zastávky Markov zpět na hřiště.
Ač pořadatelé zajistili hodnotné ceny, vlivem špatného počasí se na start dostavilo pouze 6
můžů a 4 děti.
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V Mostech u Jablunkova se rozbíhají práce na stavbě přeložek silnice v souvislosti
s postavením nové celnice a v souvislostí s přípravnými pracemi na silničním obchvatu Mostů
u Jablunkova. Část pracovníků je ubytována v rodinných domcích na Hrčavě.
24. 10. 1997 se na Hrčavu poprvé nejelo přes celnici v Mostech u Jablunkova, protože
v rámci výstavby nové celnice (ta byla částečně zprovozněna 17. 6. 1998, v polovině října
1998 byla výstavba celnice dokončena) a obchvatu Mostu u Jablunkova byla vybudována
odbočka na Hrčavu, z hlavní silnice na Hrčavu se odbočuje před celnicí. Hrčava tak přišla o
jednu kuriozitu.
Polská republika postavila na turistickém hraničním přechodu novou skromnou celnici.
Pro občany trvalé žijící v pohraničním pásu 20 km od hranic mohou hranici překračovat
na občanský průkaz, ostatní občané na pas. I cizinci (kromě občanů zemí bývalého Sovětského svazu a některých dalších. Hraniční přechod je určen pro pěší, cyklisty a jednostopá motorová vozidla. Silnice je upravená natolik, že se na Hrčavě objevují i polští vozíčkáři, kteří se
rekreují v Javořince.
Mnozí občané z blízkého i vzdálenějšího okolí považují Hrčavu za natolik pozoruhodnou, že se v obci objevují se svými příbuznými a známými ze zahraničí. Na neoficiálních návštěvách se v obci objevují i poslanci a senátoři, jak se o tom ostatně lze dočíst v návštěvní
knize obce ve staré hospodě.
Turisté přicházejí Hrčavě „na chuť“. Někteří z nich jsou doslova turističtí labužníci.
Tak na přiklad se v obci objevila skupinka lidí, kteří se rozhodli každým rokem o dovolené navštívit jednu z obcí, která je v ČR nejvýchodnější, nejzápadnější, nejjižnější a nejsevernější.
Na Hrčavě mívají také svá setkání katoličtí knězi, v tomto roce dokonce při této příležitost sloužil mši biskup Lobkovicz, který kdysi působil v Jablunkově.
10. března navštívil obec za doprovodu předsedy Regionální rozvojové agentura HRAT
v Třinci Václava Laštůvky redaktor týdeníku vlády ČR Zbyněk Hutar z Prahy.
Při příležitosti účasti na Slezských dnech v Dolní Lomné zavítal na Hrčavu dne
14. 9. 1997 i ministr kultury Jaromír Talíř.
Některé nezaměstnané zaměstnává i obec, ti pak pracují na údržbě veřejného majetku.
V roce 1997 vychází první díl dlouho připravované pětidílné monografické řady nazvané Těšínsko s podtitulky: Přírodní prostředí, Dějiny, Obyvatelstvo, Nářečí, Zaměstnání. Tuto
výpravnou knihu vydalo nakladatelství Tilia v Šenově pro Muzeum Těšínska a Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihu uspořádali Ivo Stolařík, Jaroslav Štika a
Věra Tomolová. O tom jak významné místo zaujímá Hrčava v národopisném badání svědčí
skutečnost, že Hrčava je zmíňována na 40 stránkách knihy, což je po Jablunkovu nejvíce zmiňována obec v regionu.

1998
Počet obyvatel Hrčavy k 31. 12. 1997 je 275, z toho je 140 mužů a 135 žen.
1. 1. 1998 péči o kostel přebírá oficiálně Štěpánka Vojkovská. Veškeré údržbářské práce provádí její manžel Jindřich, který současně jí dělá zvoníka.
V létě byl z vyřazených silničních betonových panelů a struskové drtě jako podkladového materiálu (drť dostala obec bezplatně i s dovozem od Třineckých železáren, které se tak
snažily pomoc obcím Třinecka odstranit vzniklé škody na komunikacích) zpevněna cesta
v osadě Za Vrščkem . Stejným způsobem byla zhotoven nový povrch cesty od odbočky Na
Durajce směrem na Džolek. Prudké stoupání této cesty nad starou celní budkou bylo odstraněno seříznutím kopce a v tomto úseku byla cesta zpevněna vyřazenými betonovými pražci.
Na jiných úsecích obecních cest bylo provedeno zpevnění drtí.
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Počátkem února 1998 navštívili obec redaktoři Třineckého hutníka Česlav Gamrot a
Pavla Toračová. Výsledkem byl článek v TH otištěn 11. září 1998 po názvem „Obec na Trojmezí.“
V květnu škola uspořádala akademii, na které bylo spolu s hrčavskou veřejností vzpomenuto 20. výročí postavení nové školní budovy. Od prosince do dubna žáci absolvovali plavecký výcvik v Jablunkově.
Učitelka ZŠ Ivana Robenková ukončením studia na Pedagogické fakultě v Ostravě
a po obhajobě diplomové práce získala titul Magistra (Mgr.).
7. června proběhlo na Hrčavě mezinárodní setkání ochránců přírody. Trasa hvězdicového pochodu turistů vedla z Mostů u Jabl., Bukovce, Javořinky, Čierného pri Čadci.
V odpoledním kulturním programu se představily děti ze ZŠ Hrčava, soubor Malí
Jackové z Jablunkova, dětský soubor z Javořinky-Čadečky a cimbálové muzika ze Skalitého.
V sobotu 27. 6. pořádal Klub výtvarníků Frýdecko-Místecka v areálu ZŠ Galerii
v přírodě – prodejní výstavu výtvarných prací svých členů. V souvislosti s touto akcí pořádala
škola v přírodě Den otevřených dveří a výstavu prací výtvarných kroužků dětí Mateřské školy
na Hrčavě a Mateřské školy v Karviné-Ráji.
Cyrilometodějská pouť dne 5. 7., ač datum vyšlo na neděli, měla v důsledku nepříznivého počasí menší účast.
22. 7. proběhla v zasedací síni OÚ mimořádná veřejná schůze, kde byly zástupci
Urbanistického střediska Ostrava (ing. architekt Gajdůšek původem z Lomné) prezentovány návrhy Územního plánu obce. Přítomní dále byli Anna Vašicová za Referát regionálního rozvoje Okr. Úřadu ve F-M, ing. Oldřich Horský za Ministerstvo vnitra, oddělení státních hranic.
Přítomni dále byli starostové z Bukovce a Mostů u Jablunkova. Z hrčavských občanů
kromě starosty a místostarosty se zúčastnilo pouze 6 osob.
18. 8. navštívil obec politik, diplomat, publicista, významná osobnost Pražského Jara
1968 a kandidát na prezidenta PhDr. Čestmír Císař z Prahy. Doprovázel ho MUDr. Španiur
z Jablunkova.
26. 8. ve 13.30 sloužil ve zdejším kostelíku mši Monsiňor David Bottrill – generální víkař dieceze Menevia ve Welsu ve Velké Británii. Sídlí ve Fort Talbot. Doprovázel ho Mgr.
Zdeněk Kolařík, klinický psycholog Fakultní nemocnice v Olomouci, který zároveň dělal
překladatele.
Ve školním roce 1998 – 99 byla oficiálně zřízena při ZŠ Školní družina pro žáky, kteří
pod (placeným) pedagogickým dozorem si mohou psát domácí úkoly nebo se věnovat svým
osobním zálibám, především však pro ty, kteří na hrčavskou školu dojíždějí a musí čekat na
autobus. Školní družina byla v provozu dvakrát týdně od 11.30 hodin do 15.30 hodin, v další
dny od 11.30 do 14.00. do školní družiny bylo přihlášeno 25 žáků, 2 další navštěvovali družinu ojedinělé. Od 12.00 do 14.00 byla družina v místnosti budovy OÚ, ale jen mimo zimní
období, protože se v budově netopilo. Neoficiálně školní družina v tomtéž rozsahu fungovala
již i za ředitelování Karpecké Alžběty, avšak pedagogický dozor nebyl placen. Žáci i v tomto
školním roce absolvovali plavecký výcvik v krytém školním bazénu v Jablunkově.
9. 11. zavítal na Hrčavu i Petr Pithart, předseda senátu parlamentu ČR.
V podzimních volbách do obecního zastupitelstva soupeřily kandidátky dvou nezávislých seskupení a jeden obyvatel kandidující na kandidátce ODS. Starostou se stal Szkandera
Josef mladší (ročník 1965), jeho zástupcem Hampl Miloslav. Do zastupitelstva obce byl zvolen i jediný kandidát za ODS.
V Horizontu č. 46/VI v listopadu 1998 byla otištěna kratičká zprávička, že přes Kubánkovský potok se staví dřevěný most.
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1999
V roce 1998 v obci nikdo nezemřel.
Počet obyvatel obce k 31. 12. 1998 – 279 osob, z toho 143 mužů a 136 žen.
Obecní úřad vydal 19. 2. 1999 vyhlášku o nakládání s komunálním odpadem
a občané obce tak na základě zákona 125/97 Sb. musí zneškodňovat odpad jen předepsaným způsobem.
V létě 1999 byla místními občany položena zámková dlažba před kostelem
a na chodník na hřbitov. Dlažba stála asi 50 000 Kč, věřící se složili částkou 25 000 Kč,
zbytek poskytl Farní úřad Jablunkov. V tomtéž roce bylo provedeno i ozvučení vnitřku kostela mikrofonem, zesilovačem a reproduktory vše v hodnotě asi 25 000 Kč, což také platil Farní
úřad Jablunkov. Dle mínění některých lidí ovšem ozvučení kostela byl zbytečný luxus, vždyť
vzhledem k velikosti kostela je zde slyšet i „špendlík“ spadnout. Rozhodně by více prospělo,
kdyby místo toho byly tyto prostředky použity na zhotovení nového bronzového zvonu místo
toho, který visí ve zvonici (ocelolitinový, děravý, křaplavý zvuk). Navíc ozvučení bylo provedeno pouze uvnitř kostela. Větší smysl by mělo i ozvučení před kostelem, kde při větší návštěvnosti věřící venku neslyší a jsou mimo dění v kostele.
Na podzim roku 1999 (uzávěrka vydání 10. 9. 1999) vydala Společnost teritoriální filatelie Svazu českých filatelistů, KPTP jako sv. 71 Edice filatelistické příručky STF SČF
v nakladatelství V. Schodelbauer, Fráni Šrámka 26 v Praze 5 v prvním vydání (vytiskla tiskárna Faster, Vinohradská 28, Praha 2 nákladem 350 výtisků) brožuru o 80 stránkách Autora
Oldřicha Tovačovského, Jana Sikory a Vladimíra Schodelbauera pod názvem „Historie poštoven na Těšínsku“. Hrčava se mezi popisovanými poštovnami nenachází, ale na str. 71 pod
názvem „Závěr“ se můžeme dočíst:
„Po seznámení se s příběhy uvedených poštoven si uvědomíme, jak namáhavé bylo
v minulosti doručování poštovních zásilek, kolik času si vyžadovalo, a to i v obcích, kde byla
alespoň poštovna. Tam, kde ani tuto úřadovnu neměli, bylo ještě horší. Poučí nás o tom příběh, který se stal v malé podhorské obci na Jablunkovsku v souvislosti s poselskou službou.
Obec se jmenovala Hrčava.
Spojení do této obce se světem bylo velmi obtížné. A ještě v roce 1926 se provádělo
prostřednictvím poštovního úřadu tímto způsobem: ten, kdo napsal dopis a chtěl ho poslat
poštou, odevzdal ho v hostinci pana Vojkovského, ten ho dal za okno a kdokoliv z občanů,
který měl cestu do Jablunkova, vzal dopis na poštu. Opačným způsobem zase přinesl z pošty
případné dopisy, dal je do hostince a kolemjdoucí občané mohli zjistit v okně, komu dopis
náleží a adresát si ho mohl vyzvednout. Situace se změnila až v třicátých létech, kdy začal
docházet na Hrčavu třikrát týdně listonoš Jan Sikora z Písku, který zprostředkovával poštovní
spojení s Jablunkovem. Služba to byla náročná, přes 20 km tam a zpět a navíc ještě doručování v místě. O obtížnosti cesty svědčí případ, který se stal v zimě roku 1928. Starší lidé si asi
ještě pamatují na tehdejší krutou zimu. Poštovní úřad v Jablunkově potřeboval vyslat v tomto
roce někoho s telegramem do české školy na Hrčavě. Doručení slíbil chudý ševcovský mistr
František Cantala (cienciala ?), živitel osmi dět, neboť odměna za odevzdání telegramu činila
5 Kč. V té době to byla značná odměna, protože tuto částku si nevydělal ševcováním někdy
ani za celý den. Telegram odeslala z Prahy společnost s názvem „Stolní společnost Hrčava“,
která také zajišťovala pro chudé děti ve škole dárky, a tyto byly při nadílce rozděleny. Členové společnosti si naplánovali cestu do školy na Hrčavě na určitý termín, který potom museli
změnit o jeden den dříve, což oznamovali telegramem. Když však přijeli a dostavili se na školu, byli překvapeni, že telegram nebyl doručen a nikdo je neočekával. Zahájilo se tedy pátrání
a ještě téhož dne byl nalezen doručovatel zmrzlý, v blízkosti obce. Nešťastného našli místní
kluci při lyžování. Ke zmrznutí došlo tím, že se doručovatel vypravil na cestu odpoledne, při
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husté mlze na horách zabloudil a vysílen celonoční cestou dorazil k ránu do těsné blízkosti
chalup, ale neměl již dost sil dosáhnout cíle. Byl zavát sněhem, z něhož vyčnívala jen vztyčená ruka volající o pomoc. Tuto událost vyprávěl panu Sikorovi řídící učitel Jaromír Žižka,
důchodce, který tehdy učil na škole v Hrčavě a potvrdil také syn tragicky zahynulého.
V září 1999 vydala dcera Anděla lidové básnířky a spisovatelky Olgy Kufové z Mostů u
Jablunkova výběr z prací pod názvem „Olga Kufová – Svému kraji.“ Výběr vyšel v nákladu
500 ks. Autorka psala především v nářečí v jakém se mluví v Mostech u Jablunkova, některé
psané i česky. Na straně 29 však najdeme i báseň psanou česky
pod názvem
Já jsem děvče z Hrčavého
Já jsem děvče z Hrčavého
nepovím vám jména svého !
Mám já jméno po mamince
když mne nosila v peřince.
Vdávat se mi ještě nechce
vždyť je ze mne mladé děvče
až budu mít výbavičku
našetřím i na kravičku.
Děvče jsem já z Hrčavého
nepřeji nikomu zlého
vyšívaný mám kabátek
pěknější ten je pro svátek
větrám jej hen u vrátek.
Mamka mi jej vyšívali
k muzice mi jej nedali
ke svatbě ten bude krásný
kéž náš život bude šťastný !

Na Cyrila-Metoděje
chrám se zpěvem celý chvěje
velká slavnost se tu děje.
Když se sejdem u kapličky
Ze všech stran přijdou lidičky.
Pán Bůh zachovej úrodu,
Máme kostel i hospodu !
Naše skromné chalupečky,
Dřevěné jsou a pěkné všecky !
Na straně 59 devadesáti šesti stránkové publikace se pak nachází báseň psaná
v mosteckém nářečí
Jo je džyvče z Hrčavego
Jo je džyvče z Hrčavego
něpovjym vům mjana svego !
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Mům jo po mamulce mjano,
Co byl u nas, je mu Jano.
Vydač še mi ješče něchce,
pravjům, žech je mlode ješče,
ješče pyňyz přišporujym,
bedym měč šrutův na furym.
Půnbůg opatruj urodym !
Můmy koščůl i gospodym,
naše skrůmne dřevjůnečki,
sům tak mile, pěkne všecki !
Džyvče jo je z Hrčavego,
něžičim žodnego zlego,
kabotek mům vyšivany,
při muzyce bylach s Janym !
Vyšivali go mamulka,
niti vyšlo calo špůlka !
Ku šlubu, to tyn be krasny,
Něch tyn život naš je ščasny !

V říjnu 1999 z dotace Okresního úřadu ve F-M byl zakoupen pro potřeby Obecního
úřadu úplně nový počítač. V listopadu byla dodána k počítači i tiskárna. V důsledku nějaké
závady nešlo zapojit internet, to se stalo až v srpnu 2000.
Zima 1999 – 2000 byla bohatá na sníh.
V prosinci 1999 se dosavadní ředitelka Legierská z Jablunkova vzdává funkce, funkci je
do konce školního roku pověřena učitelka hrčavské školy Robenkova Ivanka z Hrčavy.
Od ledna do konce školního roku do června 2000 vyučovala na hrčavské škole opět
Karpecká Alžběta, bývalá ředitelka. Někdy v jarních měsících byl ZŠ na Hrčavě školským
odborem OÚ přidělen starší kdesi vyřazený počítač.

2000
Obyvatelstvo k 31. 12. 1999 – celkem 286 osob, z toho 148 mužů a 138 žen.
Dnem 1. 1. 2000 byla do funkce ředitelky školy jmenována Mgr. Robenková Ivana, bývalá ředitelka Legierská Hana jde učit na ZŠ v Návsí.
Dne 1. 1. 2000 byla v budově obecního úřadu zřízen samostatný poštovní úřad Hrčava,
poštmistryni se stala Eva Jochymková, která je zároveň doručovatelkou. Pošta je otevřena pro
veřejnost denně od 9.00 – 10.00 hodin.
Počátkem roku 2000 vznikly internetové stránky česko-polského informačního systému
Inforeg 2000, který umožňuje prostřednictvím internetu získávat informace o euroregionu
Těšínské Slezsko. V každé obci byl zřízen informační bod, o který se stará kontaktní osoba,
která je spoluzodpovědná za obsah internetové schránky pokud se týká informací o obci.
Pro Hrčavu byla (kým?) jmenována kontaktní osobou zastupující ředitelka ZŠ Mgr.
Robenková Ivanka.
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Občan Vojkovský Jindřich prakticky od roku 1997 začal uvažovat o možnostech zhotovení nového zvonu pro Hrčavu. Spojil se s Karpeckým Karlem z Jablunkova, který v tisku
zjistil, že Dr. Jaroslav Studený z římskokatolické farnosti Olomouc – Klášterní Hradisko už
několik let shání v západní Evropě peníze na stavby a opravy tuzemských kostelů. Poslali mu
dopis s prosbou, zdá by se nenašly peníze i na nový hrčavský zvon. Odpovědí bylo doporučení pořídit zvon prostřednictvím sponzorů. Ale to uvedení věděli také.
Aby se vědělo, kolik by nový zvon stál, Vojkovský Jindřich proměřil stávající zvon a
zhotovil jeho rozměrový náčrt. Karpecki napsal sponzorské i další dopisy, zjistil adresy. Dopisy společně s náčrty byly poslány na zvonařskou dílnu Tkadlec v Halenkově a na zvonařskou dílnu Tomášková – Dytrichová v Brodku u Přerova. Cena pořízení bronzového zvonů
v cenových relacích roku 1998 se u obou firem pohybuje od 30 do 35 000 Kč. Další příslušenství (závěs, srdce, oběžné kolo zvonu, elektrický pohon a elektrický rozváděč včetně montáže a dopravy by pak vyšly na dvakrát tolik, celkem tedy kolem 70 000 Kč). Najít nějakou
firmu nebo soukromou osobu, která by zhotovení nového zvonu zaplatila, se zatím bohužel
nepodařilo, ač již bylo jednáno s více subjekty.
Karpecki Karel na základě odlitého nápisu na stávajícím zvonu v podnikovém archivu
Vítkovických železáren zjistil, že zvon si objednal a zaplatil farní úřad Bukovec. Ale protože
žádný takový úřad v Bukovci v době objednání a dodání zvonu na jaře roku 1918 neexistoval,
se stoprocentní jistotou lze prohlásit, že došlo k omylu v zápisu a že zvon objednal Farní úřad
Jablunkov pro obec Bukovec. Tím se potvrdilo, že nároky Bukovce na nynější hrčavský zvon
jsou bezpředmětné, protože tento je majetkem Farního úřadu Jablunkov, ať už zvonil do roku
1938 v Bukovci na zvoničce polské školy (v tomto roce byl v Bukovci postaven kostel), nebo
od přesunutí na Hrčavu po zabavení původního hrčavského zvonu Němci pro válečné účely
někdy v roce 1942 až 1943.
Karpecki dále zjistil, že v Hamburku je „Hřbitov zvonů“, které nebyly ve válečné době
roztaveny. Korespondencí s ředitelkou muzea v Mariánském Týnci (PSČ 331 41), která o
uvedeném hřbitovu zvonů psala v denním tisku se Karpecki dostal až do Germaniches National Muzeum do Deutsches Glockenarchiv v Norimberku, odkud mu sdělili, že o uvedeném
hrčavském zvonu nemají žádné doklady a že tudíž se má vycházet z toho, že zvon byl okamžitě po odebrání roztaven.
Začátek léta roku 2000 byl spíše chladnější konec abnormálně teplý, stejně jako podzim
až do vánoc, kdy teprve na Štěpána se objevil i na horách první sněhový poprašek. Více sněhu
napadlo teprve den před Silvestrem.
Ve dnech 12.-14. února na Hrčavě proběhly již podruhé „Dny zimní turistiky.“ Pořádala
je Sekce lyžařské turistiky Klubu českých turistů oblastí Beskyd a Slezska. Zájemci mohli
strávit noc buď ve stanu nebo ve vlastnoručně vyrobené sněhové stavbě. Stanové městečko na
polanach mělo 30 stanů.
Potvrdilo se, že přes zelenou slovensko-českou hranici převáděčské gangy „pašují“ lidí
z východních zemích do České republiky s konečným cílem dostat se do Německa. V březnu
2000 byl v Hranicích na Moravě dopaden taxikář z Českého Těšína s čtyřmi indickými běženci v autě. Cizinci s dalšími dvěma převaděči překročili načerno státní hranici u Hrčavy.
5. dubna 2001 dopoledne navštívil obec a školu hejtman Moravskoslezského kraj ing.
Evžen Tošenovský. Hrčavské děti mu předvedly program hrčavských písní.
Ve stejný den odpoledne navštívili obec ředitele Středních odborných učilišť a středních
zemědělských škol i s ministrem zemědělství. Taktéž i jim zazpívaly hrčavské děti.
Na úřadu práce ve Frýdku-Místku se obnovovalo počítačové vybavení. Jeden z jejich
vyřazených počítačů spolu s tiskárnou získala i ZŠ Hrčava (2.5.) Bohužel tiskárna se ukázala
nefunkční, další dodaná tiskárna (4. 12.) rovněž!
14. května roku 2000 k hrčavským lidovým písním přibyla nová skladba – valčík Hrčava, který na slova Karpeckého Karla složil Kufa Emil (oba z Jablunkova) a a na veřejném
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koncertě u příležitosti Dne matek v sále jablunkovské radnice jej poprvé hrála dechovka
Jablunkovanka z Jablunkova. Zpíval Bohuslav Martynek a Cieslarová. Na Hrčavě poprve ze
záznamu skladba zahrána u příležitosti školních radovánek dne 24. 6. 2000.
4. června se v obci konalo tradiční setkání ochránců přírody u příležitosti Dne ochrany
životního prostředí.
Ve staré hospodě se dne 29. června u příležitosti vydání turistické mapy česko-polskoslovenského příhraničí – Beskydomapy – (mapy) Beskydy bez hranic konal slavnostní „křest“
a představení této mapy v rámci tiskové konference za účasti novinářů, představitelů Sdružení
obcí Jablunkovska, zhotovitele i dalších osobností. Před tiskovou konferenci zúčastnění navštívili i Trojmezí.
Žáci hrčavské ZŠ měli bohaté možnosti vyžití i po školním vyučování, když ve škole
mohli navštěvovat různé zájmové kroužky, učit se hrát na hudební nástroje. Zúčastňovali se
také různých soutěží i mimo obec a dosahovali výborných výsledků.
Do konkurzního řízení na ředitele hrčavské ZŠ se přihlašuje pouze Mgr. Robenková
Ivanka.
Po pohovoru před konkurzní komisi na školském úřadě ve F-M je potvrzena a jako ředitelka se ujímá funkce začátkem školního roku v září 2000.
V srpnu tohoto roku byl počítač na Obecním úřadě připojen na internet, ObÚ má i svou
e-mail adresu: hrcava@trz.cz
Nejčtenější celostátní deník Mladá fronta DNES každoročně již několik let začátkem
podzimu otiskuje soutěžní hru Motynka, kde čtenáři odpovídají na různé otázky. Mezi otázkami také jedna zněla: „Jak se jmenuje obec, která leží nejvýchodněji v ČR ?“ Na odpověď
byly tři možnosti: A) Klíčava B) Hůčava C) Hrčava. Vzhledem k množství soutěžících to byla
jedna z nejúčinnějších forem propagace Hrčavy.
V roce 2000 měly premiéru tzv. turistické známky, které začalo vydávat Ústředí Klubu
českých Jsou to vlastně dřevěná kolečka s ouškem na zavěšení. Na kolečku je vypálen
obrázek turisticky atraktivního místa, jmenné označení onoho místa a přidělené pořadové
číslo onoho místa. Turistickou známku nelze koupit jinde než na onom místě. Známka stojí 20
Kč a je vlastně potvrzením toho, že turista navštívil ono místo. S turistickými známkami se
hraje zajímavá hra. Například je vydávána tzv. putovní známka, která je vždy jeden rok na
jednom známkovém místě. Důležité jsou také papírové kupónky, které žádné známce
nechybí. Za získání každých deset po sobě jdoucích číslech známek je možno získat známku
prémiovou, existuje i známka – žolík. Perličkou je, že jsou vydávány i známky slovenských
turistických míst, které je možno získat za stejných podmínek. Nejpodstatnější pro obec je, že
i Hrčava má svou turistickou známku s pořadovým číslem 95 (s obrázkem hospody U
Sikory). Známka se začala prodávat v červenci 2001 a i tímto způsobem je obec propagována
v široké turistické veřejnosti.
Na Hrčavě si postavil obytný domek (a byl mu zkolaudován) občan MUDr. Kavka
z Karviné. Přináleželo se mu popisné číslo 100. Protože toto popisné číslo se ale líbilo bývalému hrčavskému občanovi, který si rovněž v obci staví dům, ale dům pravděpodobně dokončí a bude mu zkolaudován až v roce 2001, dostal číslo popisné 100 on, na občana z Karviné
tak „zbylo“ číslo 101!
Koncem listopadu se v lese na hrčavském katastru vyskytla vzteklina. Dva hrčavští dřevorubci se dostali do styku s nakaženou srnou. Výsledkem byla hospitalizace spojena
s očkováním proti vzteklině.
Na podzim se v Českém Těšíně konal festival pěveckých sboru. Sbormistr pěveckého
sboru Slezan v Českém Těšíně a asistent na katedře hudební výchovy ostravské univerzity
Petr Tučník v rozhovoru s Karpeckým se zmínil o tom, že hledá lidové písně, které by chtěl
upravit pro sborový zpěv. Karpecki mu doporučil pro tento účel hrčavské lidové písně a jejich
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kopie z knihy Hrčava mu zaslal. Takže je docela možné, že hrčavské lidové písně v úpravě
pro sborový zpěv budou také šířit věhlas Hrčavy.
V tomto roce také vyšel druhý díl pětidílné monografie nazvané Těšínsko s podtitulky:
Obydlí a Oděv. Tuto výpravnou knihu stejně jako předcházející první díl vydaly společně
Muzeum Těšínska, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a šenovské nakladatelství Tilia. Knihu uspořádali Věra Tomolová, Jaromír Štika a Ivo Stolařík. Hrčava je zde
zmíňována na 29 stránkách knihy.
V roce 2000 byli na Hrčavě tři občané, kteří před svými domky pěstovali vinnou révu
(jen po několika hlavách). V tomto roce, který byl pro vinaře jedním z nejlepších, se i na Hrčavě tito pěstitelé dočkali dobré úrody dobrých dozrálých hroznů. Vinnou révu pěstují: Herman Luboš (druhý domek na cestě od Koždoňů k autobusové konečné zastávce), dále "u
Hermana" (dnes chalupa mne neznámého majitele) hned první dům vlevo na křižovatce cesty
od Koždoňů k autobusové zastávce a cesty na Čierné pri Čadci, jako třetí pěstuje vinnou révu
Jalovičor Miroslav (čp. 56 nebo 58?)
V Mladé frontě Dnes z 21. 10. 2000 myslivec Josef Turek z Jablunkova tvrdil, že zhruba před šesti týdny spatřil jako první v místech Gírová u Hrčavy na nejvýchodnějším místě
země dva mladé medvědy. Od této chvíle je prý pozoroval čtyřikrát. Na jiném místě v MFD
z téhož dne se píše, že „V oblasti Hrčavy se pravděpodobně zdržují dva medvědi.“ I když
v minulých létech výskyt mědvěda byl v Beskydech zaznamenán, nikdy se neuvádělo, že by
to bylo v okolí Hrčavy. Stejně tak se uvádí výskyt vlka v Beskydech, ale zatím se spíše zdá,
že se jedná o zatoulané vlčáky, jak se prokázalo v minulých létech po prozkoumání uhynulých kusů.
V listopadových volbách do nově vzniklého krajského zastupitelstva v obci volilo
z celkem 203 oprávněných voličů pouze 74. Nejvíce hlasů získala občanská demokratická strana 33, což je 44,6 procent ze všech hlasů. Česká strana sociálně demokratická získala
10 hlasů, Sdružení nezávislých kandidátů 9 hlasů.
Bezpříkladný čin byl spáchán v noci z 27. na 28. 12. 2000. Zloděj(i) vykradl(i)
hrčavský kostelík. Vloupal(i) se vypáčením bočních dveří kostela do sakristie, kde ukradl(i)
reproduktorovou soustavu v hodnotě 21 000 Kč. V onu noc poprchávalo, takže po zloději(ích)
přivolaná policie z Jablunkova nenašla žádné stopy.

2001
1. ledna 2001 začalo oficiálně nové třetí tisíciletí.
K 1. 1. 2001 měla obec celkem 279 obyvatel, z toho 142 mužů a 137 žen. Počet přidělených popisných čísel budov poprvé v historii obce překročil číslo 100, když obec měla k 1. 1.
2001 celkem 101 čísel! Zatímco v České republice nejčastějšími příjmeními obyvatel jsou
Novák, za ním následuje Svoboda a Novotný. Na Hrčavě je to úplně jinak. Nejčastější příjmení je Haratyk – Haratyková (32- krát = 11,47 %), Benko - Benková (17- krát = 6,1 %) a
Husar – Husarova (16 - krát = 5,7 %). Tři nejčastěji se vyskytující příjmení tak nosí 23,3 %
obyvatel. Pro zajímavost: povinnost mít i příjmení platí v našich zemích od roku 1780.
První den nového roku byl také významný tím, že z vysunuté přepážky pošty Mosty u
Jablunkova na Hrčavě se stal samostatný poštovní úřad - pošta Hrčava a dosavadní pracovnice Hrčavanka paní Jochymková se stala první poštmistrovou na Hrčavské poště. Poště Hrčava bylo přiřazeno PSČ 739 99 k témuž datu a taktéž razítko pošty s názvem Hrčava používá
hrčavská pošta od tohoto data.
V lednu 2001 byla opět provedena renovace sochy panenky Marie z Lurdské jeskyně.
Nový nátěr provedl Rylko Josef z Jablunkova.
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Dle telefonního seznamu na internetu měla obec k 27. 1. 2001 celkem 42 bytových telefonních stanic (čísel), 6 telefonních stanic (čísel) organizací a jednu veřejnou telefonní stanici. Počet mobilních telefonů nejde zjistit, ale je jich v obci podle odhadu asi 10. Tato fakta
řadí obec k těm, které mají nejrozšířenější telekomunikační síť.
Vzhledem k tomu, že vyhláška 142/80 o chráněné zeleni přestala v důsledku přijetí nového zákona čís. 144/1992 platit, na Hrčavě chráněné stromy I. kategorie přestaly požívat
oficiální ochrany státu a úplně se ztratily z jakékoliv státní evidence. Zjistil to Karpecki Karel
z Jablunkova. Proto koncem ledna 2001 na odboru životního prostředí při MěÚ v Jablunkově
podal žádost se zdůvodněním, aby alespoň některé stromy z původního seznamu (podle vyhlášky 142/80) byly vyhlášeny za památné stromy a tím opět získaly oficiální ochranu státu.
Dne 10. dubna proto doprovázel paní Bojkovou z odboru životního prostředí při MěÚ
v Jablunkově a ing. Mračanskou z Agentury ochrany přírody a krajiny v Ostravě na Hrčavu,
kde dotyčné pracovnice prováděly šetření k záměru vyhlášení památných stromů na území
obce dle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších právních
předpisů. Bylo navrženo celkem 8 stromů, (skupina 3 stromů, jedna dvojice, ostatní stromy
samostatně). Uvažuje se o tom, že by jako památný strom byla vyhlášena i Lípa přátelství u
Trojmezí.
Celostátní epidemie chřipky, tentokrát postihující především mládež školního věku Hrčavu zasáhla s asi dvou až třítýdenním zpožděním, takže týdenní chřipkové prázdniny na hrčavské základní a mateřské škole byly vyhlášeny od 12. 2. (po nich následovaly jarní týdenní
prázdniny od 19.2.) , když v pátek 9.2. z personálu základní a mateřské školy zůstaly chřipkou
nepostiženy pouze obě ředitelky a v obou zařízeních pouze po třech dětech!
Obecní úřad žádal o dotaci na opravu střechy školy. Žádal 800 000 Kč, dostal jen
115 000 Kč. Takže se dělala o prázdninách dělala jen oprava střešní krytiny a okapů.
Firma Sony vyhlásila v tomto školním roce výtvarnou soutěž pro děti pod názvem
Walkman snů. Soutěže se zúčastnily i děti ze ZŠ Hrčava. Organizátoři obdrželi, dostali celkem 5 500 kreseb ve třech kategoriích. 1. března organizátoři oznámili, že mezi 15 oceněnými
kresbami byla v kategorii 6-9 let je i kresba žákyně první třídy Kristýny Romanové, která
získala walkmana a škola radiomagnetofon s CD přehrávačem.
Žák 5. třídy ZŠ Aleš Ganderák zvítězil v okrskovém kole pěvecké soutěže v Jablunkově
a postoupil do okresního kola.
K zápisu do 1. třídy bylo zapsáno 8 dětí (4 kluci a 4 děvčata).
Přítel Karla Karpeckého a velký příznivec Hrčavy Miroslav Filipec z Bystřice nad Olší
(učitel matematiky na gymnáziu v Třinci) se Karpeckému nabídl, že dle jeho materiálů o Hrčavě udělá ve svém volném čase bezplatně na internetu www stránky o obci. S pracemi se
začalo v únoru a přesně 19. března 2000 v 18.13 hodin bylo již možno najít na internetu rozsáhlé informace o obci na adrese: http://www.volny.cz/obec.hrcava.
Ještě téhož dne rozeslal Karpecki e – mailem zprávy o této skutečnosti asi 25 adresátům, především redakcím novin. Požádal o uvedení odkazu na internetové stránky o Hrčavě
také na jiných internetových adresách majících vztah k našemu regionu.
V průběhu měsíce dubna Miroslav Filipec nechal umístit tuto adresu na největší servery
v ČR, takže na těchto serverech stačí zadat heslo „Hrčava“ a „najít“ a objeví se adresa www
stránek Hrčavy.
Internetové stránky o Hrčavě budou postupně výše uvedenými autory doplňovány o fotografie obce a o nově zjištěné skutečnosti, případně bude vylepšována grafika.
Kdyby tyto www stránky dělala firma, cena jen grafiky by byla asi 5000 Kč. Vzhledem
k tomu, že internetová adresa je doména druhého řádu, nemusí se koupit a ani se neplatí udržovací poplatky. Povinnosti držitele domény ovšem je, provést na stránkách jednou měsíčně
zásah.
Obecní zastupitelstvo Hrčavy schválilo rozpočet (vyrovnaný) ve výši 1,7 milionu Kč.
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Největšími výdaji budou opravy střech školy a budovy obecního úřadu. Obec chce postavit i nový vodojem o objemu 70 metrů kubických, aby se tak využilo dostatečného přítoku
ze zdroje pod Gírovou. Opravovat se bude i veřejné osvětlení.
4. dubna 2001 navštívil Hrčavu služebně hejtman Ostravského kraje (zastupitelstvo kraje koncem března rozhodlo, že se kraj bude jmenovat Moravskoslezský, ale to bude platit až
po schválení parlamentem ČR). Zajímal se především o rozpočet obce, jeho strukturu
z hlediska vazeb na okresní úřady, které končí činnost. Zajímal se také o otázku cest II. a III.
Třídy, které přecházejí do správy krajů, o problematiku školství a vodohospodářských sítí,
především kanalizací. Informoval se také o fungování vazeb na integrovaný záchranný systém
a ekologické problémy. Tentýž den po Hrčavě ještě navštívil Mosty u Jablunkova, Jablunkov
a Třinec.
V dubnu také vydal obecní úřad další číslo nepravidelného Zpravodaje obce Hrčava na
čtyřech stránkách A5 ve které seznamuje občany s řešením různých problémů obce.
9. května 2001 týdeník Třinecký hutník otisk báseň „Houbař“ nejmenovaného autora o
tom jak potkal na Hrčavě originálního houbaře.
V polovině května se na Hrčavě v kostele a v terénu za starou hospodou natáčely záběry
pro televizní dokument - Šumné město – Těšín. Režie Radovan Lipus, průvodce architekt
David Vávra. Dokument bude vysílán ČT v roce 2002.
13. června uveřejnila v Třineckém hutníku ředitelka třineckého muzea PhDr Stanislava
Hauerová v cyklu článků Putování za dřevěnými kostely článek o hrčavském kostele, ve kterém vlastně přetiskla informace, které o kostele napsal a uveřejnil již dříve Karpecki Karel,
mimo jiné i na internetových stránkách o obci. Článek byl akorát doplněn třemi fotografiemi.
16. června uspořádalo Sdružení obcí Jablunkovska akci Gorolií na kole. Občané devítí obcí
regionu projeli na kolech trasu od svých obecních úřadů do Návsí, pak přes Bocanovice do
Dolní Lomné a nakonec do Jablunkova. Z Hrčavy přijel jen starosta Szkandera Josef. Celou
trať z Hrčavy a zpět absolvoval v sedle kola, což je velice slušný výkon !
16. června také navštívila Hrčavu delegace ředitelů škol a zástupců školských institucí
z polského okresu Krapkowice. Navštívili kostelík, starou hospodu i hrčavskou školu, kde jim
děti zazpívaly hrčavské lidové písně. Cílem návštěvy delegace na Těšínsku bylo navázat bližší spolupráci s našimi školami. Příštím rokem se mají uskutečnit společné polsko-české sportovní hry spřátelených škol, o které projevila zájem i hrčavská škola. Delegaci doprovázela
zastupitelka Moravskoslezského kraje Dagmar Adamová (ředitelka ZŠ Písek u Jabl.).
V červnu také vychází v nakladatelství Tilia 3. díl monografie Těšínsko s podtituly
Rodina a obec, Obyčeje a Lidové léčitelství. Třetí díl připravili Jaroslav Štika a Ivo Stolařík. O Hrčavě je zmínka nebo se o ní píše na celkem 39 stránkách, stejně jako o Bukovci,
což je nejvíce ze všech obcí Jablunkovska.
19. června připravily Třinecké železárny ve spolupráci s městem Třinec v budově Domu
dětí a mládeže v Třinci hudební a výtvarnou soutěž Sedm divů Slezska. V hudební části soutěže slavil velký úspěch žák 5. ročníku ZŠ Hrčava Aleš Ganderák, který se dostal z 83 soutěžících do 14-ti členného finále. To bylo rozděleno na dvě skupiny po sedmi, a v jedné z těchto
sedmičlenných skupin byl první. Kromě diplomu si domu přivezl i pozvání do ostravského
rozhlasu, kde o prázdninách bude s dalšími, kteří se umístili na prvních třech místech a
s absolutní vítězkou soutěže, zpívat a nahrávat na CD. To bude mít premiéru na strojírenském
veletrhu v září v Brně v expozici Třineckých železáren a Moravie Steel. Aleš zpíval za doprovodu cymbalové muziky lidového souboru Javorový jejich píseň „Jak žech jo byl synek mlody“. Cílem soutěže bylo připomenout kulturní hodnoty Těšínského Slezska a poukázat na
spojitost tradic těšínského kraje a třinecké huti. Mezi slezské divy pořadatele zařadili dřevěný
kostel v Gutech, keramiku z Těšínska, lidové kroje a stříbrné šperky, založení Třineckých
železáren, lidovou architekturu, řemeslo dřevo-kov a lidový tanec.

Karel Karpecki: Historie obce Hrčava

72

V sobotu 23. června 2001 deník Moravskoslezský den článek „Výšlap přes Gírovou
k trojmezí“ i s fotografii českého a polského obelisku určujících trojmezní bod. Jeden odstavec je také věnován Hrčavě.
24. června se na Hrčavě konalo 12. setkání ochránců přírody z ČR ( ZO Kunčice pod
Ondřejníkem – přijel plný autobus ), SR ( RKV Čadca ), Polské republiky (Liga Ochrony
przyrody, Beskidski okreg Bielsko-Biala ). Protože bylo nepříznivé počasí kulturní program
se konal v sále kulturního domu, kde se prezentovalo 110 účastníků setkání. Vystoupili žáci
místní ZŠ, soubor Jackové z Jablunkova a hudební soubor lidových písní z Čadce. Hlavní
náplní setkání bylo představení mapy „Beskydských studánek“, kterýžto projekt byl financován z prostředků Evropské unie, včetně úpravy a zastřešení studánek. Bohužel tento projekt
šel mimo Hrčavu, takže žádné hrčavské lesní studánky do něj nebyly zahrnuty. Pracovní setkání v užším kruhu se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu na Hrčavě.
Již při loňském setkání ochránců přírody na Hrčavě přišli slovenští zástupci Sdružení
obcí Kysuc s nápadem přemostit lávkou nebo můstkem přes strž na trojmezí, aby se turisté
Po případě i cykloturisté mohli pohodlně dostat k jednotlivým trojmezním obeliskům na
hranici tří států a nemuseli tak pracně překonávat asi 8 m hlubokou strž mezi českým a polským obeliskem na jedné straně a slovenským na straně druhé. Letos přišli s konkrétnější
představou. Měl by se postavit buď 20-ti metrový můstek, ke kterému by ale příchozí museli
sejít, nebo 34 metrů dlouhou lávku, přes kterou by mohli projet i cyklisté. Vzhledem k tomu,
že lávka by stála na území Slovenska a Polska, musela by u lávky stát celnice, což činí téměř
nemožným postavení lávky.
Stále více se prosazuje hrčavský rodák dřevořezbář Malyjurek Vlastimil, který již několik let povýšil svůj zájem na profesi. Bydlí v Jablunkově.
Vyšel třetí díl pětidílné monografické řady nazvané Těšínsko s podtitulky: Rodina a
obec, Obyčeje a Lidové léčitelství. Tuto výpravnou knihu stejně jako předcházející dva díly
vydaly společně Muzeum Těšínska, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a
šenovské nakladatelství Tilia. Knihu uspořádali Jaromír Štika a Ivo Stolařík. O tom jak významné místo zaujímá Hrčava v národopisném badání svědčí skutečnost, že Hrčava je zmíňována na 39 stránkách knihy, což je po Komorní Lhotce nejvíce zmiňována obec v regionu.
V sobotu 30. června 2001 byl v deníku Moravskoslezský den uveřejněn článek „Obec
na rozhraní tří států“ se čtyřmi ilustračními fotografiemi z Hrčavy. Je znát, že článek čerpal
zhrčavských internetových stránek Karla Karpeckého.
I ve školním roce 2000 – 2001 žáci 1., 2. a 3. ročníků absolvovali plavecký výcvik ve
školním krytém bazénu v Jablunkově. Absolvovali celkem deset 90-ti minutových lekcí.
Žáci ZŠ i s rodiči na konec školního roku jeli na výlet do Hrabyně, do Hradce nad Moravicí, do arboreta Nové Dvory u Opavy a do Opavy.
1. července 2001 bylo na Hrčavě zprovozněno již čtvrté (!) pohostinské zařízení MINIBAR Husarová Taťana, Hrčava 95, u cesty z obce k česko-polskému hraničnímu přechodu.
Zařízení má 24 míst u stolu a zahrádku. Čepuje se zde slovenské pivo hurbanovský "Zlatý
bažant". (V nové a staré hospodě Radegast, V DENY BARU Budvar.) Otevírací doba je každodenní od 10.00 do 22.00 hodin, v sobotu prodloužena do 23.00 hodin. Tel. 322683, mobil
0723 6. Majitelé v jedné podkrovní místnosti se střešními okny provozují ubytování.
K dispozici je 6 lůžek, cena jednoho lůžka na noc je 100 Kč, nutno je mít obsazeny minimálně 3 lůžka. Součásti ubytování je sociální zařízení a kuchyňka.
Tradiční cyrilo-metodějská pouť dne 5. července na Hrčavě se vydařila. Bohoslužby
v kostelíku byla v polštině a češtině. Bylo hezké počasí, jen odpoledne spadlo pár kapek.
Stánkařů bylo hodně, ale bylo vidět, že o jejich zboží nebyl až příliš velký zájem. Aby se autobus nemusel na konečnou „prodírat“ mezi stánky, v den poutě měl konečnou asi 200 m před
obcí, kde na rozšířeném prostranství po zavezené divoké skládce se mohl otočit. Návštěvnost,
dalo by se říci, byla průměrná. Přispěl k tomu dopravce (ČSAD), který zajistil jen jeden autoKarel Karpecki: Historie obce Hrčava
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bus mimo jízdní řád s odjezdem v 7.05 hodin z Jablunkova. Podle vedení jablunkovského
závodu ČSAD obec posílení autobusových spojů neobjednala. ( V případě objednávky by ale
případné nevytížení autobusů třebas z důvodů špatného počasí musela obec hradit ČSAD
vzniklé ztráty, (ale o zisky by se ‚ ČSAD nedělilo!) Takže většina lidí přijela vlastními vozidly, přijela na kolech, nebo si udělala turistický výšlap z Bukovce, Mostů u Jablunkova nebo
z Jablunkova. Tradičními návštěvníky byli Poláci přišedší z Javořinky a Slováci, kteří přišli
z Čierného při Čadci.
V časopise Chatař a chalupař č. 7/2001 byl otištěn článek o Hrčavě dle vyprávění Hrčavana Jindřicha Vojkovského.
Vojkovský Jindřich sdělil Karpeckému Karlovi, že vevnitř studny u staré hospody, asi
jedem metr pod úrovni země je na jednom kameni vytesán nápis R 1877. Je to asi nejstarší
dochovaný vytesaný letopočet v obci.
V létě roku 2000 prováděl na Jablunkovsku týden socio-etnologické výzkumy Ondřej
Klípa. Terenní sondáž se uskutečnila i na Hrčavě.
Koncem července a počátkem srpna postihly některá místa v republice větrné smrště
doprovázené deštěm a kroupami. I když v našem regionu se vcelku nic zlého nedělo, přesto
na Hrčavě silný vítr a blesk poškodil jednu z lip U Ščurčku, která byla navržena jako památný
strom, takže na poškozený strom se musela na místo přijet podívat ing. Mračanská z Agentury
ochrany přírody a krajiny z Ostravy spolu s p. Bojkovou z odboru životního prostředí při
MěÚ Jablunkov. Ing. Mračanská posoudila její stav a rozhodla o tom, že pro vzniklé poškození jedné z lip nesplňují tyto podmínky státní ochrany jako skupina památných stromů, a i po
odstranění jedné z nich by to nebylo možné, protože nepoškozená lípa má špatně vyvinutou
korunu.
Ačkoliv do kategorie památné stromy je v nejvýchodnější obcí České republiky na Hrčavě s podnětu Karpeckého Karla z Jablunkova bylo navrženo celkem 8 stromů, jako první
památný strom byl odborem výstavby a územního plánování - úsekem životního prostředí
MÚ v Jablunkově na Hrčavě vyhlášen dne 30. 7. 2001 první památný strom - dub letní. Tento
zdravý mohutný strom byl pravděpodobně vysázen prvními osadníky Hrčavy, jeho stáří se
odhaduje na 300 let. Obvod kmene v prsní výšce (1,3 m) je 325 cm, výška stromu je 26 m,
výška koruny 24 m, šířka koruny 18 m. Stojí osamoceně na pozemku Kajzara Josefa v místě
zvaném pod Ščurčkem, asi 250 m od konečné autobusu v obci.
Jako ochrana proti zlodějům (viz vykradení kostela o vánocích 2000) bylo 29. 8.
v hrčavském kostelíku instalováno elektronické zabezpečovací zařízení reagující na pohyb,
takže po jeho zapnutí by osoba vniknuvší do kostela spustila alarm. Zařízení není závislé na
krátkodobém přerušení dodávky elektrického proudu. Tuto odbornou práci provedl Petr Žabka, zaměstnanec firmy JP Electric s.r.o. z Českého Těšína. Náklady činily 19 951,70 Kč a
hradila je Římskokatolická farnost Jablunkov. 5. 9. pak bylo v hrčavském kostelíku nainstalováno automatické zvonění. Elektromagnetické rozhoupávání zvonu je řízeno spínacími hodinami, které jsou řízeny radiovým signálem, který zaručuje začátek zvonění s přesnosti plus
minus jednu sekundu. Práce provedla firma Impuls – B s.r.o. z Ostravy. Náklady činily 32
424 Kč a hradila je opět Římskokatolická farnost Jablunkov. V souvislosti s nainstalováním
automatického zvonění rozhodl správce jablunkovské farnosti farář Evžen Kalisch, že bude
obnovena tradice zvonění z dávnějších dob. A tak se na Hrčavě začalo pravidelně zvonit
v 6.00 hodin ráno, v poledne ve 12.00 hodin a večer v 19.00 hodin. Kromě toho se pravidelně
zvoní i v pátek v 15.00 hodin a v neděli v 10.00 hodin.
11. 9. 2001 se stala vedoucí hrčavské pošty paní Jarmila Sikorová.
Protože při instalaci automatického zvonění se přišlo na to, že je třeba vyměnit zvonovou osu, dodatečně namontovat kuličková ložiska a zpevnit věž. Proto firma
Impuls – B provedla dne 20. 9. i tyto práce celkovým nákladem 12 174 Kč, které opět
hradila Římskokatolická farnost Jablunkov.
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Do pokladnice pamětihodností obce přibyly z rozhodnutí odboru výstavby a územního
plánování - úseku životního prostředí MÚ v Jablunkově další památné stromy. Ve skupině
stromů za bývalým požárním skladištěm z roku 1926 (doposud stojí, takže si lze si udělat
představu, za jakých podmínek hrčavští hasiči začínali) jsou celkem tři památné stromy v
tomto pořadí: lípa malolistá (obvod kmene v prsní výšce 350 cm, výška stromu 25 m, šířka
koruny 18 m), buk lesní (320 cm, 25 m, 17 m) a javor klen (317 cm, 16 m, 16 m). Tyto vitální
stromy rostou ve volné krajině u polní cesty a tvoří krásnou krajinnou dominantu obce.
Vzhledem k tomu, že první strom se nachází jen 50 m až 80 m od hospody U Sikory, což je
zároveň konečná autobusu, mají návštěvníci obce možnost bezprostředně pokochat se krásou
těchto stromů a posoudit tak oprávněnost jejich zařazení mezi památné stromy.
Navíc při odskočení k památným stromům lze po levé straně ve vzdálenosti 1100 m vidět dva obelisky ze tři, které vytyčují trojmezí. Ale to je pohled jen pro lidí s ostřížím zrakem,
ostatní by měli použít dalekohled.
Nejkrásnější pohled na onu skupinu stromů se však naskýtá návštěvníkům jdoucím k
trojmezního bodu, když uvedené stromy se majestátně tyčí na obzoru.
Protože v řízení na prohlášení za památné na Hrčavě jsou ještě další stromy, budou u
jednotlivých stromů patřičné tabulky s označením nainstalovány až po skončení řízení.
Trojmezí - zvídaví turisté při návštěvě trojmezí si zpravidla prohlédnou všechny tři trojmezní monolity. Hraniční režim ale platí i v tomto prostoru (neplatí jen pro občany Česka a
Slovenska, kteří s doklady mohou překračovat státní hranici česko-slovenskou na kterémkoliv
místě zelené hranice) takže pokud kdokoli překročí polskou-českou hranici mimo hraniční
přechod, dopouští se nedovoleného přechodu státní hranice.
Ale netřeba se bát, pokud si půjdete prohlédnout jen polský hraniční monolit na
polském území nebo pokud si Polák půjde prohlédnout český hraniční monolit a ani jeden z
vás nebude mít snahu pokračovat dál do hloubí území sousedního státu, můžete tak učinit i
před zraky hraniční policie České i Polské republiky a tato toto překročení hranice vám bude
hraniční policie tolerovat. Potvrdil to Karlu Karpeckému z Jablunkova nedávno velitel
pohraniční policie v Písku pán Hudeček, když tuto okolnost předtím prodebatoval i se svým
kolegou s pohraniční policie Polské republiky na protější straně hranice.
Až za několik let budou všechny tři státy členy Evropské Unie a o hraničních režimech
na česko-slovensko-polských hranicích se nám bude jen zdát.
Ale přesto lze oba velitele pochválit za to, že předběhli dobu minimálně právě o těch
několik let, než oba státy budou v Evropské unii. Ač místostarosta Hrčavy tvrdil nedávno v
tisku, že pohyb v prostoru trojmezí (volný pohyb osob kolem trojmezních monolitů) je
ošetřen mezinárodní smlouvou, není to pravda. Proto lze jen oba velitele pochválit za to, že
hnidopišský netrvají na předpisech, že jejich podřízení nikde nečekají "skrytí za bukem" a
houfně za překročení státní hranice nepostihují zvídavé turisty.
20.10.2001 se na trojmezí sešli na nultém turistickém výšlapu občané a starostové obcí
Čierné při Čadci, Svrčinovec, Skalité, obcí ze Sdružení obcí Jablunkovska a obcí Jawořinky,
Koniakova a Istebného, aby navázali na tradici slovensko-česko-polské vzájemnosti. Setkání
navázalo na projekt Beskydy bez hranic a konalo se pod záštitou Krajského úřadu v Žilině.
Setkání zorganizoval starosta Čierného Benčík Rudolf. V dalších létech by se měli starostové
trojmezních obcí vystřídat při organizování této akce.
1. listopadu 2001 na Hrčavě po dlouhé době opět hořelo. V centru obce v 01:00 byl
zpozorován požár u Burych (u Lacka), kde shořela dřevěná nástavba včetně střechy kryté
eternitem samostatně stojícího chléva, který byl postaven v roce 1966. Nad chlévem bylo
uchováváno seno. Požár způsobil občan, Bronislav Sikora.„jeden z kamarádu z mokré čtvrti“,
který, když mu ujel večerní autobus, přespával na seně v uvedené nezamýkané budově.
Protože byl kuřák, pravděpodobně si zapálil cigaretu… Odhadnutá škoda činila 60 000 Kč.
„Vyznamenali“ se hrčavští hasiči, kteří hasili vědry, vodu si nosili z nádrže u zastávky.
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13. listopadu 2001 byl v třineckých novinách Horizont uveden článek „Kostely
dostanou náhrady za zvony“, kde se píše, že Německo se rozhodlo vyplatit náhrady škod
způsobených českým farnostem v období druhé světové války zabavením zvonů z barevných
kovů. Žádosti o odškodnění mají být podloženy písemnými důkazy o způsobených škodách
z příslušných archivů, po případě čestnými prohlášeními. Formuláře se musí vyplnit německy
nebo anglicky, tiskopisy se budou zpracovávat v sídle organizace MOPM v Ženevě.
Jablunkovská farnost tak má možnost podniknout kroky k tomu, aby byla odškodněna za
zabavený bronzový zvon z hrčavského kostelíku a hrčavský kostelík tak má naději za
odškodnění koupit nový bronzový zvon. O náležitosti se stará správce jablunkovské farnosti
děkan Evžen Kalisz. Ačkoliv Karpecki Karel nabízel faráři Volnému dokumenty ohledně
hrčavského zvonu, ten o ně neprojevil zájem.
Již pět let každoročně na rozhraní října a listopadu pořádá těšínské gymnázium
geografické exkurze na Hrčavu, které jsou součástí výuky. Při ní si studenti připomínají státní
svátek 28. října a den studentstva 17. listopadu. Letos na tuto akci nazvanou Setkání na
trojmezí českotěšínští pozvali také školy ze zahraničí, a to gymnázium J. M. Hurbana z Čadce
a Liceum Ogólnoksztalcace Towarzystwa Szkolnego Mikolaja Reja z Bielska-Biale. Studenti
se sešli v Mostech u Jablunkova, odkud se vydali přes Gírovou a Komorovský grůň na
hrčavské Trojmezí.
Také gymnázium Třinec pořádá každoročně geografické exkurze na Hrčavu, ale pouze
jednotlivé třídy.
6. 11. 2001 MFD (redaktor Baďura Jaroslav) uveřejnila na jedné tiskové stránce tři
menší články pod společným názvem „Jak se žije … obyvatelům na trojmezí. Článek o
Hrčavě má nadpis „ V Hrčavě čekají na děti a také na učitele“, o Jaworzynce se píše pod
názvem „Vesnice hledá zapomenuté tradice“ a o Čierném pri Čadci pod názvem „ V létě
turisté obyvatelům Čierného závidí, v zimě by s nimi neměnili.“
12.11. redaktor MFD Motýl Ivan spolu s redakčním fotografem navštívili Karpeckého
Karla v Jablunkově a pak ředitelku hrčavské školy Robenkovou Ivanku v souvislosti
s přípravou materiálů pro článek časopisu Týden.
V souvislosti se čtvrtým ročníkem dudácké přehlídky nazvané Gajdovali gajdoši konané
dne 17.11. na hájence v Oldřichovicích vystupoval i Vladek Zogata (syn bývalého gajdoše
Pavla Zogaty z hrčavské dudácké kapely z padesátých let) z pořadem hrčavských lidových
písní. A ač nemá z obcí nic společného redaktor David Szpyrc z redakce třineckého týdeníku
Horizont ve svém článku o něm píše jako o dudákovi z Hrčavy. Hrčava je hold pojem a když
je někdo spojován z Hrčavou je to jako by byl vyznamenán.
V Třineckém hutníku z 28.11. píše Karpecki Karel v článku “ „Ztratilo se“ zlaté
označení trojmezí“ o tom, že ve zlaté barvě provedeny reliéfy státních znaků s názvy
jednotlivých států vydržely na trojmezních žulových obeliscích prakticky jen jednu zimu po
svém vztyčení v roce 1995 a dává tuto skutečnost do protikladu k nápisům na náhrobcích na
hrčavském hřbitůvku, které přetrvávají desítky roků. Označuje to za mezinárodní ostudu
zhotovitele monolitů z města Pečky v Čechách a vyzývá kompetentní osoby k obnovení
značení.
U trojmezí na podzim byla postavena poslední odpočívka cyklotrasy na trase na Slovensko na území ČR. Jedná se o krytou budku s lavičkami. Starosta Szkandera Josef v tisku sděloval, že chce, aby vedle ještě přibyla turistická a cyklomapa.
Ve čtvrtek 29. listopadu 2001 se nejvýchodnější obec Hrčava opět dostala do kuriózní
situace. Pokud návštěvník Hrčavy pojede do obce ze směru od Jablunkovó a nad Jablunkovem se vydá na Hrčavu po novém obchvatu Mostů u Jablunkova, dočká se na konci obchvatu
nemilého překvapení: při sjíždění z Jablunkovského průsmyku bude mít na silnici po levé
straně bílou nepřerušovanou čáru, která mu nedovolí odbočit doleva a dostat se tak na odbočku na Hrčavu. (Vpravo není vybudován žádný sjezd z obchvatu). Bílá nepřerušovaná čára ho
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navíc povede kolem české části česko-slovenského hraničního přechodu až k jeho slovenské
části (slouží pro společné česko-slovenské jak pasové tak i celní odbavení při vjezdu na Slovensko). Zde se nechá odbavit a vjede tak legitimně na slovenské území. Teprve zde na vhodném místě může otočit a opět kolem slovenské části česko-slovenského hraničního přechodu
přijet na českou část česko-slovenského hraničního přechodu (slouží pro společné československé pasové tak i celní odbavení při cestě do České republiky), kde se musí nechat jak
pasově tak i celně odbavit znovu. Teprve asi po 150 metrech po projetí české části československého hraničního přechodu má možnost vpravo odbočit z hlavní silnice E 75 a silnice
první třídy číslo 11 na okresní silnici směrem na Hrčavu. Takže teprve po projetí dvou celnic
a předcházejícím nuceném vjezdu na Slovensko má možnost pokračovat na Hrčavu. Snadnější
to samozřejmě bude mít, pokud pojede po staré silnici přes Mosty u Jablunkova. Po projetí
obcí, přejetím Jablunkovského průsmyku (551m.n.m.) a po podjetí mostu obchvatu se bez
problému dostane k odbočce vlevo, která ho zavede na silnici na Hrčavu.
Koncertem v třineckém kulturním domě dne 4. prosince vyvrcholil projekt Sedmi divů
Slezska. Vystupoval i Aleš Ganderák, od nového školního roku 2001-2002 již ne žák ZŠ Hrčava, ale žák ZŠ Mosty u Jablunkova. Aleš kromě odměny v podobě drobných dárků obdržel
i CD hudební soutěže (ve které sám vystupoval) Sedmi divů Slezska, která byla nahrána
v ostravském rozhlase.
7. 12. na zasedání obecního zastupitelstva zastupitel Josef Robenek inicioval obnovení
plakety TGM a Dr. Beneše na památník před starou školou. Starosta obce měl zjistit možnost
její zhotovení v TŽ.
K pravidelným akcím ZŠ a MŠ v obcí patří každoročně i vánoční besídka v KD
na Hrčavě, kde děti z obou škol pro své rodiče, příbuzné a známé si připravily hezký
pořad motivovány vánocemi. Tentokrát byl sál návštěvníky téměř zaplněn. Bylo to 14. 12.
2001
Sníh v letošním roce napadl již před polovinou listopadu a prakticky první sníh se nejen
udržel, ale přisypalo ho tolik, že na volném prostranství jeho výše dosahovala asi 70 cm a
přišly i tužší mrazy, které kolem 13. prosince dosáhly v obci - 22 stupňů Celsia.
Další příděl sněhu přišel 16. 12. a další dny. Jeho výše v obci dosahovala na volném
prostranství asi 100 cm, i když od posledního většího sněžení sníh poněkud slehl. Kolem
20.12. mráz v noci dosahoval kolem minus 15 stupňů Celsia. Pak začal vát prudký vítr, což
trvalo téměř celé vánoce. V republice v mnoha horských okresech byly hlášeny nesjízdné
silnice i železnice. Všechny silnice v republice byly sjízdné až opět 28. 12.!
I když v obci od postavení okresní silnice do Mostu u Jablunkova a zavedením
autobusových spojů se doprava do zaměstnání, především lidem pracujícím v Třineckých
železárnách, značně usnadnila, v žádném případě to nikdy neplatilo pro hrčavské občany
pracující na šachtách ostravsko-karvinského revíru a dalších, kteří pracovali v ostravských
hutích. Protože denně dojíždí i nadále musí vstávat ve 03.15 hod. aby za každého počasí,
v zimě čí v létě došli nejprve polními cestami a později chodníčkem přes les víc jak 2
kilometry k autobusu, který je odváží z Čierného pri Čadci do zaměstnání. Stejnou cestou
domů se dostanou asi kolem 16.00 hodin ! Ještě po roce 1989 se jednalo asi o šest občanů,
v tomto roce ještě dojíždějí dva havíři ! Pro zajímavost: dojíždějící za práci v Třineckých
železárnách vstávají asi kolem 04.00, domů se dostanou kolem 15.30 hodin.
V roce 2001 nakladatelství Arbor Sokolov, a.s. vydalo Velkou encyklopedii měst a obcí
ČR. Na str. 189 je popis obce i popis znaku obce, na str. 788 pak je znak vyobrazen.

2002
Počty obyvatel Hrčavy k 31. 12. 2001: celkem obyvatel: 279, z toho muži 141, ženy 138
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V roce 2001 narozených dětí 2, z toho chlapec 1, děvče 1, zemřelo lidí: 2, muž 1,
žena 1, popisných čísel je 103, volná nejsou.
Rok 2002 : přelom roku 2001 na rok 2002 zastihl Hrčavu plně pod vládou zimy. Od
Silvestra do 2. 1. v celé ČR zuřily sněhové vánice, vítr dosahoval místy až 140 až 170 km za
hodinu! Třetina okresu republiky hlásila sněhovou kalamitu, mnoho cest bylo nesjízdných, na
některých vedlejších tratích nejezdily vlaky, byly zaváté koleje. Sněhová fréza se na Hrčavu
„probojovala“ až 3. ledna 2002.
Situaci na Hrčavě nejlépe dokresloval pořad České televize, která v pořadu Report (název ostravského večerníku) byl vysílán dne 3. 1. 2002 v 17.50 hod. na ČT 1.
Na zahájení v upoutávce pořadu reportér uváděl: „Pátý den jsou odříznutí od světa lidé
v Hrčavě na Frýdecko-Místecku. Potom následoval vlastní asi dvouminutový šot z Hrčavy
uvedený nápisem: „Obyvatelé Hrčavy odřízl sníh“. Pak pokračoval reportér: „Už pátý den
jsou lidé z nejvýchodnější obce České republiky odříznutí od okolního světa. Až šestimetrové
závěje brání lidem dostat se do práce, děti nechodí do škol, obchody prodávají poslední zásoby. V podobné situaci jako Hrčava je ještě několik osad na Jablunkovsku. Zpřístupnit cestu do
zapadlé obce komplikují také vichřicí stržené stromy. Autobusová doprava na Hrčavě už pátý
den nefunguje. Někteří lidé se brodí do práce hlubokým sněhem až 13 km (což podle mne
není v žádném případě pravda). Obyvatelé z krajních částí obce se z domů vůbec nedostanou.“ Pak se v záběru objevil Benko Pavel (řidič autobusu ČSAD na hrčavské lince): snažím
se, nebyl jsem doma dva dny ještě. Dneska jsem tu od sedmi ráno do půl jedenácté, tu točnu
házeli lopatami a půl Hrčavy nám pomáhalo. Potom se v záběru objevil starosta obce Szkandera Josef: … dokonce tady byla vypnuta elektrika, neměli jsme dodávku proudu, takže byli
jsme už, jak se říká, od tohoto světa odříznutí. Pevně věřím, že ta fréza sem dojede a zase se
přiblížíme k té civilizaci. Nato majitel obchodu a hospody na Hrčavě Hampl k tomu dodal:
.. ráno nám zavolá pekař, který rozváží pečivo, že máme 10 km složené pečivo, mám si zajistit odvoz nějak jak chceme. Mléko – už tady nebyli – asi už možná týden, čtrnáct dnů, co jako
nevyjede nikdo.“ Reportérka pak pokračuje: „Mateřská školka je uzavřena. Na základní škole
se učí pět ročníků v jedné třídě.“ V záběru se objevuje ve škole učitelka ZŠ Marcela Benková: „Děti, které přišly, tak dorazily celé od sněhu, tatínkové je nesli nebo si odhazovali cestičku. Doma odhazujeme pořád sníh, už to není kde dávat.“
Další záběr ukazuje jak nějaký hrčavský občan odhazuje sníh ze střechy, reportér dodává: „Navátý sníh zatěžuje střechy domů a lidé jej nemají kam odhazovat.“ Potom v závěru
šotu se objevuje reportérka, která říká: „Nejvíce se lidé z Hrčavy obávají situace, kdy bude
zapotřebí rychlá lékařská pomoc. Nejbližší lékař totiž sídlí až ve 20 km vzdáleném Jablunkově. Jak tam v dnešní situaci dopravit nemocného zatím nikdo netuší. Romana Svobodová,
Česká televize, obec Hrčava, Frýdecko-Místecko.“ (Moje poznámka: Nejbližší lékař je v 13
km vzdálených Mostech u Jablunkova, lékařská pohotovost je až v Jablunkově. Obecní úřad
by v takových kritických situacích měl mít možnost obrátit se na lékařskou první pomoc na
Slovenska, kde to k mezinárodní silnici z Čadce do Polska je jen asi 2 km a svoz nemocného
v případě nutností a použití odpovídajících pomůcek (sněžný skútr, přizpůsobené saně atp.)
by byl jistě možný a daleko rychlejší a výhodnější než dopravovat nemocného k ošetření
k nejbližšímu lékařskému místu v ČR.)
Ráno 3. 1. 2002 byl v obci jaksepatří mráz (v Jablunkově – 13, přes den - 11 ), ráno
4.1. pak mráz dosahoval - 25 stupňu (v Jablunkově –22 stupňů).
Okresní noviny Kysúce, vycházející v Čadci vydaly brožuru Kysúcký kalendář 2002.
V ní na straně 64 až 69 je otištěna stať Karla Karpeckého z Jablunkova o hrčavském Trojmezí
a o putování po hranicí rozvodí pomoří z Hrčavy do Mostů u Jablunkova.
16. ledna otiskl Třinecky hutník dva články: (Na Hrčavě) Chystají stavbu nového vodojemu a Dojde i na opravu vodovodního řádu. Byla to informace starosty J. Szkandery, kterou
poskytl TH.
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22. ledna zemřela nejstarší současná občanka Hrčavy, 93 letá paní Benková Marie.
Třinecký hutník z 23. ledna v článku „Beskydy – Hory které spojují“ píše o výstavě ve
výstavní síni Muzea Těšínska Musaion v Havířově. Kromě jiného se zde i píše: „Zvláštní pozornost je na výstavě věnována tvorbě lidového řezbáře Ondřeje Zogaty z Hrčavy. Ve své
tvorbě věnoval mimořádnou pozornost figurkám zachycených při nejrůznějších pracích jako
kopání brambor, výroba šindelů, mlácení, senoseč, nesení dřeva apod. Velmi často ztvarňoval
goralského dudáka. Jeho nejzajímavější prací je Hrčavský betlém z roku 1958, který transponuje biblickou událost do beskydské krajiny. Největší Zogatovou prací je 140 cm vysoká křtitelnice ve tvaru kalicha s víkem z kostelíka na Hrčavě. Vyřezal ji podle dodaného námětu,
jeho početné práce jsou roztroušené po celém Těšínsku.“
4. února v MF DNES otiskl Ivan Motýl na celé straně B 6 dva články o Bukovci a Hrčavě. Jeden pod jménem „Proti horalské bídě se bojuje šmelinou“ a druhý „Dvě nejvýchodnější vsi republiky rozdělují dějiny.“ V posledním článku však do úst Karla Karpeckého (s
nímž měl před otištěním článků rozhovor) vložil věci, které vůbec neřekl a otiskl tak paskvil,
proti kterému Karpecki e-mailem v redakci protestoval! Bez odezvy!
13. 2. byl v Třineckém hutníku otištěn článek "Hrčava si letos připomene svá výročí".
Jedná se o 80-tileté výročí školy a 75-tileté výročí vzniku obce. Autor článku Karpecki Karel.
Koncem března Karpecki poslal do redakce Třineckého hutníka a Horizontu obsáhlý článek o
historii hrčavské školy. Snad pro svou obsáhlost nebyl otištěn.
25. března 2002 vláda na svém výjezdním zasedání v Ostravě svým usnesením číslo
298/02 schválila Územní plán velkého územního celku Beskydy, ve kterém je výslovně zakotveno prodloužení silnice z Bukovce na Hrčavu, jak to inicioval na regionálním pracovišti
ministerstva pro místní rozvoj Karpecki Karel před několika léty! Teď už bude záležet čistě
na obecním zastupitelstvu jak dokáže stavbu silnice připravit a dovést do konce. Ale nejzákladnější krok byl udělán!
Obvodní kolo recitační soutěže v DDM v Jablunkově se uskutečnilo 27. 3. 2002.
V nulté kategorii se na 2. místě umístila Dragonová Barbara z 1. třídy hrčavské ZŠ.
Ke svému osmdesátiletému výročí (1. 4. 1922 – 1. 4. 2002) škola pořádala Týden otevřených dveří. Byly vystaveny kroniky, alba fotografií, soupis všech učitelů působících na
Hrčavě, počty žáků v jednotlivých školních létech.
V pátek 5. dubna nad Hrčavou mezi desátou a jedenáctou v malé výšce v intervalu asi
půl hodiny dvakrát přeletěl vrtulník za směru od Mostů u Jablunkova směrem nad trojmezí a
zpět. Nebyl znám účel letu.
V časopise Obrana národa č. 4/2002 byl uveřejněn obsáhlý článek „Hrčava náš vzor.“
V článku je i odkaz na www stránky o obci.
V první polovině dubna se na krajském zastupitelstvu projednávala situace školy na Hrčavě. Bylo rozhodnuto i v příštím školním roku ponechat v obci dvoutřídní školu. Škola tak
dostala výjimku, protože na dvoutřídní školu je třeba minimálně 26 žáků a hrčavská škola
bude mít ve školním roce 2002/2003 pouze 22 žáků. Zatímco polské školy tuto výjimku dostávají téměř automaticky, české školy jen s velkými obtížemi!
Koncem dubna koupili Hamplovi v Mostech u Jablunkova Na Tunelu budovu bývalého
obchodu, která později byla sídlem vedení stavby Ostravských dopravních staveb (ODS) obchvatu Mostů u Jablunkova. Chtějí tam opět provozovat obchod.
Do vládního projektu „Internet do škol“ byla zahrnuta v první vlně i hrčavská škola.
Smlouva se školou byla podepsána 30. 4. Následně byla provedena vedení v počítačové místnosti (knihovna ve škole) a provedla se instalace modemu. Škola obdržela 4 počítače, z toho
tři pro žáky a jeden pro učitele, všechny s připojením na internet, ale pouze na www adresy
určené ministerstvem školství! Zároveň byla dodána jedna laserová tiskárna. Poslední počítač
byl na internet připojen 7. 5. 2002 v 16:24 hodin.
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Farní úřad Jablunkov (kněz Volný Alfréd) zorganizoval v sobotu 11. 5. pro hrčavské a
bukovecké věřící celodenní zájezd dvěma autobusy (z Hrčavy a z Bukovce) do Olomouce
(Svatý kopeček – katedrála, ZOO, město). Protože z Hrčavy jelo víc lidí než stačil pojmout
jeden autobus, tito jeli z Hrčavy v jednom autobuse a teprve v Jablunkově přestoupili do bukoveckého.
Ve středu 15. května 2002 se v Písku u Jablunkova konal šachový turnaj O pohár starosty pro žáky ZŠ. Velkého úspěchu dosáhla hrčavská žákyně 5. třídy Monika Tobolová , která
vyhrála svou kategorii 4.a 5. tříd (byla to kategorie kluků i holek dohromady) a navíc
v celkovém hodnocení všech soutěžících se umístila jako třetí mezi 39 účastníky !
Ve stejný den v 17.15 ve staré hospodě na Hrčavě ODS zahajovala svou volební kampaň před parlamentními volbami ODS. Z významných osobností se setkání s občany zúčastnil hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský, bývalý ministr dopravy a kandidát
ODS číslo 1 v Moravskoslezském kraji Martin Říman, stávající poslanec z F-M Karel Sehoř a
další kandidáti na krajské kandidátce ODS.
V týdeníku Horizont byl o výše uvedeném setkání uveřejněn článek „ODS se setkává
v nejvýchodnější Hrčavě s přátelským přijetím“. Autor Česlav Gamrot.
Obec si žila poklidným životem. Bylo 27. května odpoledne něco po 16. hodině. Pan
Robenek na zahrádce před svým domkem čistil okrasný bazének pro vodní rostliny. Jeho rodinný dům se nachází přes cestu jen několik metrů od dřevěného hrčavského kostelíku. Vysoko na obloze se honily mraky, ve velké dálce hřmělo.
Dvě učitelky nového turnusu z Mateřské školy v přírodě, která je taktéž umístěna na
Hrčavě, si s asi dvacítkou svých svěřenců vyšly na poznávací vycházku po obci. Pozdravily se
s panem Robenkem a ptaly se na jeho mínění o počasí. Ten odpověděl, že počasí se může
brzy změnit, aby raději v procházce nepokračovaly. Učitelky daly na radu a vracely se zpět do
budovy školky. Jen co se kousek vzdálily od kostelíku, najednou se hrozně zablesklo a ve
stejném okamžiku se ozvala hrozná rána. Pan Robenek měl dojem, jakoby ho něco na rukou
pálilo, podobně jako když při svařování odlétající jiskry dopadají na nechráněné části těla. Na
rohu své zahrady viděl, jak děti včetně učitelek se bez povelu "K zemi!" ocitly na zemi. Potom se rozlehl jekot a pláč dětí a bylo vidět jejich úprk do bezpečí budovy mateřské školy.
V tom nikým nespuštěna začala na kostelní věži výt siréna. Zanedlouho se k hasičské
zbrojnici a ke kostelu začali sbíhat Hrčavané, aby zjistili co se děje. Souběžně se začátkem
zvuku sirény se u aut kolem centra obce rozezvučely alarmy. V mnoha domácnostech došlo k
výpadku elektrického proudu.
O nežádoucí zážitek nepřišla ani školnice místní ZŠ, která byla na chodbě a přes
otevřené dveře rozmlouvala s ředitelkou. Ve vzdálenosti jen asi dvou metrů s nezapnuté
zářivky na chodbě najednou vyšlehlo oslnivé světlo ve tvaru kužele, který svým úzkým
koncem směřoval do podlahy, zároveň se rozlehla obrovská rána, rozdrnčel se plech na střeše
školy, drnčela i skla v oknech, potom bylo cítit spálenou gumu nebo izolaci. Obě si myslely,
že snad vybuchl plyn ve školní kuchyni umístěné v suterénu. Dříve než se o tom mohly
přesvědčit, přiběhla vystrašená kuchařka zeptat se co se stalo... Školnice ještě druhý den po
události měla zalehlo v uších. V přední části budovy přestalo svítit, ale zapnutému počítači se
nic nestalo. Okamžitě byl volán elektrikář, aby prohlédl školu, jestli někde něco nedoutná.
Prohlídka školy skončila konstatováním, že je vše v pořádku.
Nakonec se zjistilo, že jedinými škodami byly spáleny nožové pojistky u hlavního transformátoru v obci a spáleny pojistky na rozvaděči u školy, nepočítaje ovšem spálené pojistky v
některých domech. Ale nejdůležitější konstatování bylo, že se nikomu nic nestalo. Hrčava si
oddechla. S největší pravděpodobností jen blesk uhodil do hromosvodu kostela. Ale takovéto
průvodní jevy si v obci nepamatují ani nejstarší občané. Pan Robenek si u učitelek z Mateřské
školy v přírodě vysloužil název: hrčavská rosnička!
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V květnu také Česká televize vysílala jeden díl z cyklu Šumná města režiséra Radovana
Lipuse a architekta a herce Davida Vávry po názvem Těšín, ve kterém jsou také záběry
z Hrčavy.
V důsledku deštivého počasí se 2. 6. tentokrát v sále kulturního domu za účasti víc jak
devadesáti osob konalo setkání ochránců přírody a jejich příznivců ze Slovenska, České republiky a Polska. Žáci ZŠ Hrčava a Čierného pri Čadci předvedli kulturní program. Po něm
zástupci organizaci v zasedací místnosti obecního úřadu diskutovali o aktivitách v regionu.
Na setkání bylo nejvíce Poláků.
4. 6. dostala obec zajímavou návštěvu, když večer kolem 19:30 se v centru obce směrem od Trojmezí objevil 50 – ti letý turista Jaroslav Denner z Hradce Králové, který na Hrčavě ukončil svou denní etapu, která měřila 31 km! Vyšel 20. dubna ze západočeských Vejprt.
Za 100 dnů chce po hraniční čáře podél hraničních kamenu a proti směru hodinových ručiček
obejít celou Českou republiku, dohromady 2303 km! Karpecki Karel se spojil s manažérem
Jaroslava Dernera a zařídil, že na Hrčavě jej uvítal starosta i místostarosta, obec mu zaplatila
večeři, ve staré hospodě se pak večer konala beseda za účasti i lidí z Jablunkova. Obec Dennerovi věnovala obrázkovou publikaci Beskydy, Vojkovský s Karpeckým zajistili pro něj
potvrzení o návštěvě nejvýchodnější obce ČR. Chodec pak dvě noci spal u Koždoňů.
Protože následující den měl v plánu jen kratší etapu z Trojmezí na hraniční přechod do
Bukovce, prohlédl si dopoledne hřbitov, kostel, školu (zde mu děti zazpívaly hrčavské lidové
písně), Lurdskou jeskyni. Do školy mu paní Porošová a Robenková přinesly plnou mísu
bramborových placek se škvarkami. Manažér ing. Mikulec Vladimír vše fotil digitálním fotoaparátem, takže již 6. června se na internetových stránkách www.vladamikulec.cz objevila pochvalná reportáž z pobytu chodce na Hrčavě z množstvím naskenovaných fotografií.
12. 6. našla hlídka cizinecké a pohraniční policie odstavené vozidlo bez poznávacích
značek, avšak plně naložené kartony cigaret, na okresní silnicí mezi Mosty u Jablunkova a
Hrčavou. V autě se nacházelo celkem 1584 kartonů různých druhů cigaret, zčásti označených
ukrajinskými kolky a zčásti neokolkovaných. Na nezaplacených daních a dalších poplatcích
by státu vznikla škoda přes 430 tisíc korun. Všeobecně se ví, že po lesních, mnohdy zpevněných cestách, se dá auty projet ze Slovenska na českou stranu na výše uvedenou silnici a pak
již do vnitrozemí. Pašeráci vybaveni mobilními telefony pravděpodobně svými spolupracovníky byli včas upozornění na hlídku a tak raději pašované cigarety včetně auta radši nechali
svému osudu, než by se nechali chytit při činu.
14. a 15. 6. 2002 byly volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR. V celé ČR vyhrála volby ČSSD, ODS byla druhá. Stejným pořadím skončily volby i na Hrčavě. Vítězná
ČSSD získala 36,28 % odevzdaných hlasů, ODS 23,00 %, Koalice získala 13,27 %, KSČM
taktéž 13,27 %, Sdružení nezávislých kandidátů 7,96 %. Volební výsledek ODS na Hrčavě
byl nejlepší na Třinecko-Jablunkovsku ! Ale výsledek pro ČSSD byl třetí nejlepší. Voleb se
na Hrčavě zúčastnilo 55,34 % zapsaných voličů.
Koncem června ministerstvo vnitra přidělilo v rámci napomoci při řešení případných
živelních pohrom starostovi a veliteli dobrovolného hasičského sboru na Hrčavě mobilní
telefony.
30. června vešla v platnost novelizovaná vyhláška o malém pohraničním styku. Do tohoto data mohli překračovat na občanský průkaz státní hranici česko-polskou na turistických
přechodech určených pro malý pohraniční styk pouze lidé mající trvalé bydliště do vzdálenosti 15 km od hranic. Od 30. června se tato možnost rozšiřuje na občany všech okresů, které
sousedí s Polskou republikou.
V právě uplynulém školním roce školu navštívilo celkem 22 zájezdů.
Plavecký výcvik – stejný rozsah jako v předcházejícím školním roce, ale v důsledku zavření jablunkovského školního krytého bazénu se tento konal v krytém bazénu ZŠ v Bystřici.
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Školní výlet se uskutečnil do Horní Bečvy, kde byla prohlídka místní ZŠ, pak se jelo do
Karolínky na exkurzi do sklárny. Závěrem absolvovali žáci turistický výšlap z Pusteven na
Radhošť a zpět.
Počátkem července začalo Informační centrum v Jablunkově vydávat podlouhlé letáčky
o velikosti rozpůleného formátu A4 na šířku popisujícími různá místa i trasy, po kterých je
možno se vydat z těchto míst. Mezi prvními třemi byl i letáček s názvem Hrčava.
Hrčavské pouti dne 5. července přálo počasí, ale účast lidí nebyla z největších. Snad to
bylo tím, že předcházející den prakticky propršelo a lidé se obávali, že bude pršet i na pouti.
Doprava do obce a z obce nebyla autobusy posílena, takže většina účastníků přijela auty nebo
přišla po svých. Poslední auta stála asi 250 m nad Černým potokem. Vzhledem k tomu, že
hrčavští hasiči tentokrát neřídili řazení aut jen po jedné straně silnice, začali řidiči parkovat po
obou stranách silnice (kdyby parkovali jen po jedné straně silnice, určitě by kolona byla až za
Černým potokem), takže když přijel linkový autobus před polednem, vzhledem k tomu, že
dolů už sjížděla auta, cesta se zahltila a lidé museli asi posledních 400 m do obce dojít pěšky.
I když rozhodnutí vlády Československé republiky o vzniku obce je z 6. října 1927,
představenstvo obce se dohodlo oslavit 75 let od vzniku obce v sobotu dne 27. července 2002.
Na oslavy byli pozvání občané i zástupci firem, které se zasloužily o obec. Samotná
oslava začínala v 11:30 v kulturním domě přivítáním hostů, slavnostním proslovem starosty
Josefa Szkandery a hostů. Při této příležitosti Karpecki Karel z Jablunkova předal starostovi
kopii dokumentu nalezenému v archivu, který dosvědčuje, kdy padlo rozhodnutí o vzniku
Hrčavy. Potom následovalo pohoštění formou švédských stolů. Mezi hosty byli poslanec Sehoř (ODS) z F-M, senátor Škrabiš (KDU-ČSL) z Českého Těšína, bývalý generální ředitel
TŽ Hojdyš, členka krajského zastupitelstva Wenigerová, starostové okolních obcí ze Sdružení
obcí Jablunkovska, starosta sousední polské trojobce Istabná-Javořinka –Koňakov a slovenské
sousedící obce Čierné pri Čadci.
Ve 13:00 na venkovních prostorách mezi kostelem a hřbitovem se pak konala slavnostní
bohoslužba, na které byly vysvěceny obecní symboly – znak a prapor. Při této příležitosti opět
promluvil hrčavský starosta.
Po bohoslužbě následoval na hřišti naproti hospody Pod javorem kulturní program, na
kterém se podílel soubor Javorový z Třince, gajdošská muzika téhož souboru s gajdošem
Vladkem Zogatou, děti z místní ZŠ se svým pásmem hrčavských lidových písní, dechový
soubor z polských Krapkovic (krapkovická škola má družbu s hrčavskou ZŠ). 0d 17:00 do
21:00 pak k tanci i poslechu hrála dechová hudba Vacenovjanka z jihomoravských
Vacenovic. Počasí přálo, bylo slunečno, ale ne vyloženě vedro, kupodivu přišlo i hodně
místních návštěvníků. Pro zajištění těchto oslav bylo důležité, že se organizátorům podařilo
sehnat sponzory. Byla to jedna z nejzdařilejších oslav na Hrčavě.
V pondělí 29. července v 18:00 hodin ostravská televize vysílala šot své reportérky Jany
Patrmanové, která spolu s kameramanem natáčela průběh oslav. O Hrčavě tam mluvili i Karpecká Alžběta a Karpecki Karel.
Hned 31. 7. o této slavnosti i o historii obce a jejich zajímavostech poměrně obsáhlým
článkem psal Třinecký hutník, navíc přidal i fotografii starosty z obecním znakem. Na jiném
místě pak ještě byl článeček s názvem Hrčava je na internetu i uvedením internetové adresy.
30. července o Hrčavě psal také týdeník Horizont. Autor Kantor Milan z Českého
Těšína se v článku „75 let má Hrčava za sebou, kolik před sebou ?“ , který se o obci
vyjadřuje značně pesimisticky, když píše, že Hrčava se nachází v jednom velkém zoufalství a
vypadá to tak, že za pár roků z obce zůstane jenom jedna opuštěná velká rezivá louka…“.
Taktéž v Horizontu z téhož dne je otištěn článek „Starostové prožijí svou dovolenou
nejčastěji doma“, kde hrčavský starosta se svěřuje, že „v letošním roce jsme nebyli nikde a
ani se nikam nechystáme. Splácím totiž leasing na auto, a tak všechny peníze dáváme na
splátky“.
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Článkem „Malá Praha leží 325 km od Prahy“ a s podtitulkem „Hrčava – obec, odkud je
jen pár metrů do Polska i na Slovensko, připomíná skanzen“ přináší autor Jan Král
v Lidových novinách z 1. srpna v části domov na straně 4 téměř na půlstraně reportáž z oslav
75. výročí vzniku obce.
12. srpna Karpecki s Filipcem doplnili a inovovali texty na www stránkách Hrčavy a
16. srpna umístili do textu inovovaných stránek upoutavkové fotografie, navíc zřídili novou
rubriku Fotografie, kde po kliknutí na fotografii z náhledu se dotyčnému ukáže velká
fotografie.
21. srpna Karpecki ukončil pátrání po stopách plakety TGM a Beneše na Hrčavě. Nenašel žádný důkaz ani v archivu TŽ Na Borku ani v seznamu modelu (od roku 1938 do roku
daleko za rok 1948) vedeného v dřevomodelárně TŽ v Lyžbicích, že by tento byl vyroben
v TŽ.
Ve vlastivědném zpravodaji Těšínsko číslo 1 a 2 z roku 2002 celkem na 17 tiskových
stránkách student 3. ročníku historie Ostravské univerzity Radek Lipovski z Jablunkova měl
uveřejněnou práci „Z dějin obce Hrčavy“. Svou prací přispěl k dalšímu poznání dějin obce.
Asi v červenci 2002 vydalo nakladatelství Tilia v Šenově u Ostravy 4. díl (z pěti) rozsáhlého díla pojmenovaného Těšínsko s podtituly: Lidová píseň a hudba, Lidový tanec, Prozaická ústní slovesnost a Lidové umění výtvarné. Dominantní postavení Hrčavy i v tomto díle
dokladuje skutečnost, že v knize o 378 stránkách je Hrčava zmiňována na 45 stránkách
(Jablunkov na 44, Bukovec na 43) !
Koncem srpna zemřel Miloslav Hampl, který na Hrčavě byl předsedou MNV a později
starostou 13 let.
4. 9. v Třineckém Hutníku se poprvé psalo o tom, že by se v dohledné době měla stavět
okresní silnice z Bukovce na Hrčavu.
17. 9. byl v týdeníku Horizont uveřejněn článek „Zadluženost obce se velmi různí“,
s tabulkou s ukazatelem dluhové služby (je to podíl toho co si obec půjčila a musí
v kalendářním roce splatit k celkovým příjmům obce v kalendářním roce) jednotlivých obcí
těšínsko-třinecko-jablunkovského regionu. A Hrčava je v tomto ohledu na tom nejlépe, protože tento ukazatel se rovná 0,0 %, tudíž obec nemá nic půjčeno, vystačí si s příjmu pokrýt
všechny své požadavky.
V zářijovém čísle IV/2002 nezávislého kulturně politického magazínu OBRANA NÁRODA vycházejícího v Ostravě byl na straně 23 a 24 uveřejněn v rubrice „Putování po zemích českých“ poměrně obsažný článek „Hrčava – náš vzor“.
Také v září pobývaly dvě třídy ze zatopené školy v Praze – Radotíně po katastrofálních
povodních v Čechách v srpnu ve škole v přírodě v Horní Lomné. V rámci poznávání okolí
navštívila zvláštním autobusem nejprve Hrčavu 6. třída, den na to ji následovala 9. třída. Po
Hrčavě a na Trojmezí je provázel Karpecki Karel.
Počátkem října se objevil velice hezký barevný prospekt Obec Hrčava se stručným
popisem obce, s informacemi o kostelíku, Lurdské lesní jeskyni a o Trojmezí. Zároveň jsou
zde i informace o ubytování a stravování včetně internetové adresy.
V sobotu 12. října v 11 hodin se u Trojmezí po loňském nultém ročníku konal 1. ročník
mezinárodního setkání příhraničních obcí – České republiky (Hrčavy), Slovenské republiky
Čierné pri Čadci a Polské republiky (Istebna). Starostové jednotlivých obcí a zástupci
sdružení obcí Jablunkovska přijali prohlášení, že budou usilovat o to, aby se Trojmezí stalo
místem setkávání lidí těchto tří národností. Chtějí zajistit, aby lidé si mohli bezpečně
prohlížet jednotlivé trojmezní monolity. Proto budou usilovat o grand s fondu Evropské Unie
na postavení lávky přes strž potoka na slovenskou stranu a další zvelebení okolí. Zúčastnilo se
asi 30 lidí, Slováci přišli s tříčlennou heligonkářskou kapelou a zpěváky. Pak se účastníci
přesunuli do staré hospody u Sikory, kde do pozdního odpoledne panovala družná zábava.
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Karpecki Karel v denním tisku si přečetl zprávu o tom, že podnik Lesy České republiky
mají přijaty Program 2000. Jedním z jeho bodů je i obnova lesních studánek na katastrech
Lesů
České republiky. Protože na internetu uvedený Program 2000 nenašel, poslal 18. října email na ředitelství LČR do Hradce Králové s upozorněním, že ví o lesních studánkách na
Hrčavě, které by zasluhovaly obnovu. Několik dní na to mu dotčeně volal vedoucí Lesní
správy Jablunkov LČR ing. Bajger (který byl uvědoměn o mém e-mailu z ředitelství LČR
v Hradci Králové), že Karpecki se měl spojit přímo s ním a ne e-mailovat na ředitelství.
Hlavním důvodem ale asi byla především skutečnost, že tímto Karpeckého iniciativou dostal
za úkol tuto skutečnost řešit a je pod kontrolou. Sdělil mu, že se s ním spojí ing. Rusnok
z Lesní správy Jablunkov.
22. října náhle, ve věku 63 let, zemřel ing. Gustav Hojdyš, CSc., bývalý generální
ředitel Třineckých železáren, za jehož ředitelování (březen 1990 – březen 1996) z iniciativy
Karpeckého Karla tento spolu s Jindřichem Vojkovským osobně s ním jednali ve věci pomocí
Hrčavě. Výsledkem bylo, že gen. ředitel dal bezplatně zhotovit pamětní desku na návštěvu
prezidenta Václava Havla na Hrčavě, navíc pro školu a školku zajistil příspěvek 50 000 Kč.
Pamětní desku osobně dovezl na Hrčavu.
Na pozvání OÚ se 27. července zúčastnil oslav 75 let vzniku obce. Digitálním
fotoaparátem pak nasnímal průběh oslav, fotografie pak e-mailem poslal Karlu Karpeckému,
který zajistil , aby některé z nich byly umístěny na internetu na www stránkách Hrčavy.
Zajímavý zápis se objevil v Návštěvní knize obce umístěné v hospodě u Sikory dne 18.
7. 2002 Cituji: Po létech jsem se zastavil zase na Hrčavě, kde jsem s manželkou a dětmi
Zbyňkem, Marcelou a Lidkou 6 roků působil jako ředitel školy, od roku 1954 až 1960. Na
Hrčavu všichni rádi vzpomínáme, protože jsme se tu měli dobře a lidé nás tu měli rádi.
Dcerka Marcela (nyní Burianová, ředitelka městské knihovny v Zábřehu na Moravě se na
Hrčavě narodila.) Přejeme Hrčavjani do dalších let jen to nejlepší. Podepsaní Ludvík Prokop,
Prokopová Vanda a další dva hůře čitelná jména.
V říjnu byla opravena cesta od transformátoru u Haratyků směrem k Trojmezí v délce
asi 300 m. Oprava (navožení hrubé drtě, penetrační postřik, navožení drobné drtě, penetrační
postřik, zásyp drobnou drtí a zaválcování) stála 300 000 Kč.
Ve volbách (1. a 2. 11.) do sedmičlenného obecního zastupitelstva v obci kandidovala
dvě sedmičlenná seskupení pojmenována Sdružení nezávislých kandidátů I a Sdružení
nezávislých kandidátů II. Starostou na další 4 roky se stal opět Szkandera Josef, 37 let,
místostarostou pak Dragon Milan, 35 let. Dále byli zvoleni: Hampl Oldřich (39), Robenková
Ivanka (28), Haratyk Václav (46), Haratyk Petr (42), Haratyk Vladislav (49). Volební účast
byla 62,62 % voličů, zapsáno bylo 206 voličů, odevzdáno bylo 129 hlasovacích lístků.
Ing. Rusnok z LČR se asi po dvou odkladech konečně domluvil s Karpeckým. A tak 15.
listopadu spolu odjeli služebním autem LČR na Hrčavu prohlédnout si vytipovaná místa. Dvě
z nich (studánku za bývalou hájenkou Na Durajce a pramen vody U ščurčku nad silnici
vedoucí na Hrčavu asi 300 m pod obcí) ing. Rusnok označil za vhodné pro zvelebení
v příštím roce. Pak Karpeckého zavezl do Mostů u Jablunkova pod Skalku k prameni
U ščurčku (shoda jmen s pramenem na Hrčavě je náhodná) a k studánce nad lesní cestou nad
Radvanovem směrem ke staré škole Pod Stožkem.
16. listopadu v Moravskoslezském Deníku na str. 19 v rubrice Minirecenze byl otištěn
článek Kouzelný návrat básníka a spisovatele Jindřicha Zogaty. Píše se v něm o jeho nedávno
vydané básnické sbírce „Sporá místa.“. Recenzent se o sbírce vyjadřuje velice pochvalně.
Doslova uvádí: „Místem Sporých návratů je autorova celoživotní láska – kouzelná a svérázná
Hrčava. … V básních je vztah Zogatův k Hrčavě tak prudký a náruživý, že si člověk maně
říká: Proboha, proč se odtud vůbec odstěhoval ?“ Recenzent si asi vůbec neuvědomil, že
Jindřich Zogata nikdy nebyl hrčavským občanem, že Hrčava je jenom jeho láskou. Což je
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obci jistě jen ku prospěchu, protože jeho dílo Hrčavu dostává do širokého povědomí
Zogatových čtenářů.
V časopise Těšínsko číslo 4 vyšlém v prosinci byl na straně 31 otištěn článek „Pěvec
pod „Gurami““ věnovaný etnografovi PhDr. Jaromíru Gelnarovi, CSc. z Havířova,
který zemřel v říjnu 1990 ve věku 59 let. V článku se přímo uvádí, že Gelnarův se „podílel na
realizaci Stolaříkovy monografie o gorolské obci Hrčava (1958)“. Jednou ze tří ilustrací
článku je i fotografie Gelnara na Hrčavě při natáčení gajdoše Pavla Zogaty a hudce Pavla
Krenželoka.
13. prosince pořádala ZŠ Mosty u Jablunkova šachový turnaj, kterého se ve společné
kategorii žáků a žákyň 1.-5. ročníků zúčastnilo i 5 žáků a žákyň ze ZŠ Hrčava. Na medailové
pozice nedosáhli. Nejlepší z hrčavských byl Szkandera Jiří z 2.tř. (!), který celkově obsadil 5.
místo ze 14 účastníků. Ve společné kategorii žáků a žákyň 6.-9. post. ročníku obsadili bývalí
žáci ZŠ Hrčava (Tobolová Monika ze 6. třídy 2. místo a Dragon Ondřej taktéž ze 6. třídy 5.
místo z 11 startujících. Oba pochopitelně startovali za ZŠ Mosty u Jablunkova.
V prosinci 2002 ředitelka ZŠ na Hrčavě Mgr. Robenkové Iva měla telefonát ze Slezské
diakonie (evangelické církve aug. vyznání v Českém Těšíně), že by třem dětem ze sociálně
slabších rodin na Hrčavě dali vánoční nadílku. Když ředitelka oznámila, že si nemůže dovolit
někoho označit za sociálně slabšího, rozhodli pracovníci Slezské diakonie (SD), že tudíž
vánoční nadílku poskytnou všem dětem hrčavské školy. A tak 19. prosince dva pracovníci SD
přivezli na Hrčavu krabice s vánočními dárky. Byly to dárky, poskytnuté v rámci mezinárodní
operace Christmas Child (Vánoční dítě), kterou pořádá anglická organizace Samaritan Prize.
V rámci Akce Vánoční dítě posílají děti z Anglie každoročně svým vrstevníkům do celého
světa balíčky s různými dárky. Letos jich poslali celkem asi 40 milionů. Z toho tři plné
kamiony dorazily i do ČR. Slezská diakonie se stala koordinátorem akce a distributorem
těchto dárků v rámci Moravskoslezského kraje, kam jich přišlo 2 025. Dárky se rozdělovaly
podle věkových kategorií a podle pohlaví.
Ve vánočně ozdobených krabicích děti nacházely nejen hračky, ale i praktické věci,
jako například rukavice,ponožky, čepice, psací potřeby, pastelky a další věci. V krabicích
bylo i anglicky psané vánoční přání s uvedením křestního jména dárce.
Při aktu předávání dárku děti zazpívaly hostům koledy.
Horizont ve svém posledním čísle z 31. 12. 2002 uveřejnil článek „Studenti tří zemí na
geografické exkurzi“, ve kterém se mimo jiné píše: „Již několik let pořádají učitelé zeměpisu
(těšínského gymnázia) se svými seminaristy na podzim geografické exkurze na Hrčavu,
během nichž měli studenti vykonávat tematicky zaměřené úkoly a poté je zpracovat do
seminárních prací. V minulém roce jsme pozvali k účasti na exkurzi také studenty z BielskaBialej a z Čadce, kteří se do této aktivity zapojili společně s našimi gymnazisty a došlo i na
společnou prezentaci o Hrčavě v Polsku.“
V roce 2002 měla škola několikrát technické problémy s napojením na internet, které
odstraňoval povolaný technik. Se ZŠ Hrčava je možno spojit se elektronicky přes počítač.
Adresa je: ivana.robenkova00@zs.hrcava.indos.cz.
Někdy v roce 2002 vydalo nakladatelství Tilia v Šenově u Ostravy knihu pamětí Ivo
Stoláříka pod názvem „Život není fráze“. Na přebalu knihy je vpředu i vzadu stejný obrázek –
Ivo Stolařík při svém pobytu na Hrčavě v roce 1968. Jak je z knihy vidět, Hrčava se mu přeci
jen „zařezala pod kůži“, ve své knize o 390 stránkách Hrčavu zmiňuje celkem na 11
stránkách, a to na str. 159, 161, 162, 163, 181, 304, 331, 352, 353, 354, 357.
Při jedné z návštěv Okresního archivu ve Frýdku-Místku našel v něm Karpecki Karel
třídní knihu, která dokládá že v roce 1928 ve třetím čtvrtletí (byla i klasifikována)
návštěvovala třetí třídu hrčavské školy i dcera akademického malíře a sochaře Leoše Kubíčka
Věra .
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2003
K 31.12. 2002 měla Hrčava 277 obyvatel, z toho 134 žen a 143 mužů. Přibyli 3 nově
narozeni, zemřeli 3, přistěhovali se 3 a odstěhovali 4. Žádné číslo popisné nepřibylo, jeden
nový dům byl rozestavěný.
Od 1. 1. 2003 došlo k integraci Základní školy a mateřské školy. Vzniklo tak jedna organizace: Základní škola Hrčava, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace. Takto se
k výše uvedenému datu přeměnily všechny ZŠ v republice a staly se příspěvkovou organizaci
s právní subjektivitou. Co přinesla tato změna? Zanikly školské úřady na okresech, sloučily se
mnohé ZŠ s MŠ, kdy je jeden ředitel pro více součástí (ZŠ, MŠ, Školní jídelna, Školní družina). Zřizovatelem se stává obecní úřad (městský úřad). Metodickou pomoc poskytují školám
obce s rozšířenou působností (Jablunkov).
Rok 2003 přinesl nejen Hrčavě, ale i celé České republice několik podstatných změn.
K nejdůležitějším jistě patří oficiální zánik okresních úřadů a přenesení částí jejich kompetencí na pověřené obce (tak zvané malé okresy). Od 1. ledna 2003 tak přestalo fungovat 73
okresních úřadů a jejich agenda přešla na dvě stovky pověřených obcí.
Hrčava patří pod pověřenou obec Jablunkov, kde hrčavští občané budou si moci vyřídit
mnohé věci, které kdysi vyřizovali na Okresním úřadě ve F-M nebo na odloučených
pracovištích v Třinci.
Ale vzhledem k tomu, že část kompetencí OÚ přešla také na kraj, budou v některých
záležitostech muset místo do F-M jet do Ostravy. Celá reforma úřední správy je ale poněkud
nedotažená, protože ačkoliv okresní úřady od 1. ledna již neexistují, okresy jako správní celky
nezanikly. Některé instituce totiž mají i nadále bývalou okresní působnost. Jde třeba o soudy
a státní zastupitelství, jež spadají pod ministerstvo spravedlnosti. Podle bývalých okresů je
členěna i republiková policie. Na okresní úrovni fungují také oddělení cizinecké policie. Také
územní odbory Hasičského záchranného systému se zatím kryjí se zaniklými okresy.
K další podstatné změně došlo ve školství, kde školy se změnily v samostatné právní
subjekty. Na Hrčavě tak místo Základní školy a Mateřské školy jejich sloučením vznikl nový
právní subjekt s jedním vedením. Ředitelkou se stala Mgr. Robenková Ivana. Mateřská škola
v přírodě na Hrčavě je samostatným právním již několik roků a spadala pod okres Karviná.
Týdeník Horizont ze dne 7.1.2003 uveřejnil článek „Odměny starostů podle obyvatel“.
Píše se v něm dále, že „odměny za výkon funkce starosty a místostarosty se liší, jejich výše se
odvíjí podle toho, zda jsou jednotliví funkcionáři pro výkon své práce uvolnění, nebo
vykonávají jiné zaměstnání. Druhým kriteriem je velikost obce. Přehledná tabulka uvádí
maximální hrubý měsíční výdělek vedení obcí, jak to určuje nařízení vlády. Uvedené údaje
jsou pouze orientační a mohou se lišit od skutečné výše příjmů.“ Pro Hrčavu se uvádí: 278
obyvatel, starosta neuvolněný 6 300 Kč, místostarosta 5 180 Kč
Také 7. 1. 2003 v anketě týdeníku Horizont pod názvem: „Co vy na to! Rozpad
Československa“ byl o vyjádření požádán i starosta Josef Szkandera.
Těsně po novém roku vydalo Jablunkovské informační centrum osmistránkový prospekt
pod názvem „Beskydy, Jablunkovsko aneb Kam na výlet. Celá třetí stránka je věnována
Hrčavě. Zmínky o Hrčavě jsou ještě na dalších pěti stránkách.
Týdeník Horizont otiskl dne 14. 1. 2003 článek „Státní hranice chrání nový zákon“. Píše
se v něm, že Zákon o ochraně státních hranic ČR (č. 216/2002 Sb.) nabyl účinnosti dne 1.
ledna 2003. Česko – slovenské hranice se zákon nedotkl, stále je možno překračovat zelenou
hranici v kterém koliv místě s platnými doklady.
20. ledna 2003 Český rozhlas stanice Ostrava vysílala rozhovor s autorem výstavy
Krásy České republiky (zahájena byla před Vánocemi 2002). O Hrčavě mluvil (v 17:22) jako
o jednom z nejkrásnějších míst.
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25. ledna 2003 psala MF Dnes i Deník o tom, že policisté v minulých dnech zadrželi
čtyři muže a jednu ženu z Frýdecko-Místecka, kteří od podzimu loňského roku prodávali
v různých místech kraje od Ostravy po Hrčavu pervitin, extázi a marihuanu. Z tohoto důvodu
byla také na Hrčavě ve čtyřech rodinách (Jochymkovi, Husarovi, Ganderákovi a ?) dne 21.1.
provedena domovní prohlídka a čtyři lidé byli vzati do vazby. Propuštěni byli kolem 10.
dubna 2003.
26. ledna Třinecký Hutník uveřejnil článek „Policie dopadla drogové dealery, reportér
se v článku ptal starosty obce co říká o této situaci.
Dům dětí a mládeže v Jablunkově pořádal 28. ledna Zimní turnaj žactva v šachu.
Zúčastnilo ser celkem 8 žáků hrčavské ZŠ. Ve společné kategorii žáků a žákyň 1.- 2. tříd
hrčavští zástupci obsadili první tři místa v pořadí: Szkandera Jiří, Sikora Václav, Zvrtková
Adéla – všichni z 2. post. ročníku. Celkem v této kategorii hrálo 6 účastníků. Čtyři účastníci
hrčavské ZŠ ve společné kategorii žáků a žákyň 3.-5. tříd na medailová místa nedosáhli,
nejlepší byl Zvrtek Patrik z 5. post. ročníku na 5. místě z 18 účastníků. Ve společné kategorii
žáků a žákyň 6.-9. tříd tři bývali hrčavští žáci dnes navštěvující ZŠ Mosty u Jablunkova na
medailová umístění nedosáhli. Nejlépe se umístil na 4. místě (z 8) Dragon Ondřej.
České televize vysílala v neděli 2.2.2003 v 17:05 na ČT 1 pořad Paměť stromů, díl 5/15.
Průvodce pořadem, vyprávějícím o památných stromech, Luděk Munzar (manžel Jany
Hlaváčové, jejíž babička je pochována na Hrčavě) ukázal také Trojmezí s Lípou přátelství.
5. února byl uveřejněn v MF DNES článek Karla Karpeckého „Desku už Havel
má !“ jako jeho odpověď na jiný článek v novinách, že odcházejícímu prezidentovi
jednou budou možná stavět sochy.
Taktéž 5. února se konaly na Hrčavě možná první skutečné lyžařské běžecké závody pro
děti hrčavské Základní školy. Organizoval je chatař horské chaty Gírová pan Sikora (jeho
dcera je žačkou hrčavské školy). Po předchozím změření velikosti bot chatař dovezl patřičné
běžky i s obuví, na kterých pak děti závodily. Opravdovými závody byly děti nadšeny.
V úterý 24. února byla v MF DNES v sešitě D (Kraj Moravskoslezský) na str. 1-2
redaktor ostravské redakce Jaroslav Baďura uveřejnil článek „Důchodce sbírá hrčavské
zajímavosti, aby vsi pomohl“ o hrčavských aktivitách Karla Karpeckého, když předtím
v pondělí 17.2. u něho doma v Jablunkově hodinu zjišťoval podrobností.
Opět proběhla inovace internetových stránek a doplnění o nové zjištěna fakta – provedli
během 8 pracovních hodin Filipec Miroslav a Karpecki Karel dne 17. 2. 2003.
Ve středu 5. 3. 2003 přijel na Hrčavu Karpecki Karel, ve škole dopoledne hledal
v hrčavských kronikách. Odpoledne pak strávil na obecním úřadě, kde starostovi písemně
předal své návrhy ohledně obce. Také zapůjčil starostovi videokazetu o putování Jaroslava
Dernera po hranicích kolem ČR, aby tento dokument si prohlédli všichni, kdož se na přivítání
Jaroslava Dernera začátkem loňského června na Hrčavě podíleli. Karpeckému bylo sděleno,
že jeho návrh na zhotovení dokumentu, jehož autorem je Karpecki Karel (vše z www stránek
o Hrčavě plus stručná historie obce), nebyl zastupitelstvem obce přijat. Večer pak strávil
z Vojkovským Jindřichem u nich doma.
Z důvodu nezbytného zajištění nepropustnosti státních hranic v souvislosti
s ozbrojeným konfliktem v Iráku (20.3.2003) byl na základě rozhodnutí Hlavního velitelství
hraniční stráže Polské republiky dne 21. března zastaven provoz na hraničních turistických
přechodech na státní hranici mezi Polskem a Českou republikou a Slovenskou republikou.
Týká se to i hraničního přechodu Hrčava – Jaworzynka. Provoz byl opět obnoven 29. dubna. (
Po vítězství spojenců v čele s USA nad Irakem).
V DDM v Jablunkově se dne 26. 3. 2003 konalo obvodní kolo soutěže ve zpěvu lidových písní „Loutnička“. Zúčastnili se i zástupci hrčavské ZŠ. Největšího úspěchu dosáhla v 1.
kategorii (2.-3. třída) Haratyková Michaela, když obsadila 1. místo.
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9. dubna v Třinci proběhla Matematická olympiáda žáků. V kategorii žáků 6. tříd
dosáhla skvělého umístění žákyně Tobolová Monika v tomto roce již navštěvující ZŠ Mosty u
Jablunkova (ještě loni žákyně 5.třídy ZŠ Hrčava, bytem Hrčava), která byla mezi 7 nejlepšími
žáky, kteří dosáhli maximální počet bodů.
V Třineckém hutníku dne 9.4. 2003 byl v seriálu „Co nevíte o nových starostech“
otištěn profil hrčavského starosty Josefa Szkandery.
Na jaře 2003 začali majitelé Deny baru prodávat dvě pohlednice Hrčavy, které si
nechali zhotovit. Na jedné je „fara“, roubený dům Stojaspalových, kostelík a dva menší
obrázky z Deny baru spolu s nápisem Hrčava a se znakem obce. Na druhé pohlednici vévodí
snímek Trojmezí, dále jsou zde umístěny menší snímky staré školy, domu Stojaspalových,
vnitřku Deny baru a Lurdské jeskyně. Je zde také umístěn znak obce.
V deníku MF DNES ze dne 10.5.2003 byl na straně D/3 uveřejněn obsáhlý článek
„Zelená hranice, to je klidná služba, ale i honičky“. Součásti článku je i fotografie z terénu
s popiskem: „NA ZELENÉ HRANICI. Cizinecká pohraniční policie z Mostů u Jablunkova
střeží sedmnáctikilometrový úsek česko-slovenské hranice od Trojmezí u Hrčavy po Velký
Polom. Hranici hlídá zhruba sedmdesátka policistů a policistek.“
14. 5. 2003 týdeník Třinecký hutník uveřejnil článek „HRČAVA. Usilují o hraniční
přechod na Trojmezí.“
Petr Joukl začal navštěvovat
Po skončení pátého ročníku na ZŠ na Hrčavě v roce
sportovní (fotbalovou) třídu na IV. ZŠ v Třinci Lyžbicích. Po skončení ZŠ nastoupil do
v Ostravě a stal se
Později se stal členem juniorky Baníku Ostrava. V zimní přestávce
2002-03 přišel na hostování do Slavoje Český Těšín. V článku „Dostálek: Z nejhoršího jsme
už venku“ otištěném 15.4.2003 v Horizontu Petr Joukl říká: „V juniorce Baníku jsem příliš
nehrával, takže místo abych vysedával na lavičce, raději hraji v Těšíně. Po herní stránce jsem
v pohodě, akorát v Baníku jsem byl zvyklý na zónovou hru a jako záložník jsem měl spíše
ofenzivní úkoly, zatímco teď je to půl na půl. Myslím si, že si na styl hry Těšína brzo
zvyknu.“ V článku se uvádí, že Petr vyniká hlavně svou rychlostí a důrazem.
V pátek 22.5. dětí místní ZŠ se svými učitelkami a některými rodiči jeli na školní výlet.
Cílem byl hrad Bouzov, Javoříčské jeskyně a rodeocentum u Olomouce.
Počátkem června ve staré hrčavské hospodě natáčela ostravská televize nějaký svůj
pořad. Natáčely se nějaké scény s herci v krojích.
V deníku MF DNES z 26. května na straně D/4 (stránka je celá věnována obecním
kronikám v Moravskoslezském kraji) redaktor Ivan Motýl ukazuje také fotografii týkající se
obce s popisem „Obecní kronikářka a zároveň učitelka Ivana Robenková z Hrčavy na
Těšínsku s předválečnou kronikou obce“.
V neděli 8.6. již 14. setkání ochránců přírody tří příhraničních zemí. Tradičně nejprve se
účastníci zúčastnili setkání u Lípy přátelství na Trojmezí, potom po přesunu na školním hřiště
u ZŠ pokračoval program proslovy a kulturním vystoupením žáků místní ZŠ. Největší účast
byla z Polska (z gymnázii v Źywcu).
Po několika létech dne 11.6. opět uspořádala ZŠ Hrčava šachový turnaj žáků
(organizovala paní Karpecká, která ve školním roce 2002-03 opět učila na místní škole a
vedla šachový kroužek). Ve třech kategoriích (společných pro žáky a žákyně) bojovalo o
body celkem 43 šachistů ze ZŠ Hrčava, Čierné při Čadci, Mosty u Jablunkova, polské Mosty
u Jablunkova, Návsí, Písku, Jablunkova. Na medailových místech se umístili z hrčavští jen
v kategorii 1.-2. tříd, když první byly Zwyrtková Adéla a třetí Szkandera Jiří.
V tentýž den se přes Jablunkovsko přehnala asi kolem 16.30 hod. větrná smršt, trvala
asi 5 minut. Za tu dobu na silnici na Hrčavu v úseku od hlavní silnice na Sťaté vyvrátila i
s kořeny asi 10 silných smrků přes silnici a zablokovala ji. Ještě několik dalších stromu padlo
přes silnici mezi Sťatým a Hrčavou. Na Hrčavě prudký déšť očesal kaštan před Šuplatovými,
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listí zůstalo, ale již nachytané malé plody byly kompletně odrány, zůstaly jen pahýly bez
plodů.
Ve dnech 13. a 14. června 2003 (v pátek a sobotu) bylo zorganizováno prvně v historii
České republiky celostátní referendum. Občané se vyjadřovali k otázce: Chcete vstoupit do
Evropské unie ? Ano nebo ne ? A Hrčava se opět zapsala do povědomí obyvatel tentokrát jen
Moravskoslezského kraje, když měla ze všech obcí Moravskoslezského kraje nejvíce
kladných odpovědí, plných 92,31 %. Tato skutečnost byla zadokumentována ve všech
denících i v regionálních týdenících. MF DNES ze 16. června uveřejnila pořadí prvních pěti
obcí s nejvíce příznivci pro EU. Na pátém místě byla obec Kočlehy z 94,75 % ANO. Lze
předpokládat, že Hrčava se svými 92,31 % se umístila možná i v první desítce obcí volících
EU v ČR! S účastí u referenda to tentokráte nebylo moc slavné, na Hrčavě přišlo jen 44,50 %
zapsaných voličů, ale podobnou účast měla i většina okolních obcí a účast v referendu
v Moravskoslezském kraji byla vůbec nejhorší ze všech krajů, byla těsně pod
patesátiprocentní hranicí.
Do obce se také dostavila televize. Ve večerních hlavních zprávách pak Česká televize
na programu 1 v pátek 13. června odvysílala i krátký rozhovor s pánem Šuplatou v souvislostí
s referendem.
Navíc MF DNES poslala do obce v první den referenda svého reportéra Jaroslava
Baďuru, který na víc jak půl stránce (C/3) sobotního vydání uveřejnil reportáž z obce spolu
s dvěmi fotografiemi.
14. 6. navštívili Hrčavu čtyři pracovníci zahraničního vysílání Českého rozhlasu z Prahy
(mezi nimi i reportérka – černoška). Zahraniční vysílání se uskutečňuje v šesti jazycích.
Natáčeli hrčavské písně v podání žákyň místní ZŠ na zahradě u Robenků, rozhovor se
starostou. Pár slov o Hrčavě ředitelka ZŠ Mgr. Ivana Robenková musela říci i v angličtině.
Natáčení trvalo od 11.30 do 13.00 hodin. V rozhlase se bude tento pořad vysílat někdy
koncem srpna, pracovníci Českého rozhlasu oznámí kdy.
16. června 2003 MFD v části D – kraj Moravskoslezský byl uveřejněn článek
„Nejvzdálenější obec zakřičela v referendu nejhlasitější ano“ jako ohlas na skutečnost,
že v kraji Moravskoslezském Hrčavané svými 92,31 % pro vstup do Evropské Unie byli jasně
první.
18. 6. 2003 noviny MFD otiskly článek „Kraj už nechce nadále dotovat místní školy
v přírodě“, který se týká i hrčavské školky v přírodě. Je uveřejněn i snímek Hrčavy.
Jak je dnes svět malý, o tom svědčí následující příhoda. Bývalý stavbyvedoucí stavby
silnice Půlgruň – Hrčava v létech 1960 – 1965 Ing. Lojkasek Miroslav v roce 1968 emigroval
do Kanady, dnes žije v Torontu. Inkognito navštívil již v minulosti po sametové revoluci
Hrčavu. V Torontu ho letos v zimě napadlo zkusit na internetu, jestli obec nemá internetové
stránky. A našel www stránky o obci od Karla Karpeckého, s kterým se následně spojil a při
své návštěvě ČR s manželkou se jim nechal dne 14. 6. provázet po obci, navštívil také svého
bývalého podřízeného na stavbě buldozeristu Josefa Robenka, který si v době práce na
hrčavské silnici našel svou lásku na Hrčavě a trvale zde zakotvil. Bohužel jeden den na
poznání Hrčavy nestačil a tak pán Lojkasek v roce 2004 plánuje na Hrčavu alespoň 2 dny.
21. června byla na Hrčavě opět Česká televize studio Ostrava. Natáčelo se v minimuzeu
a v kostele.
V uplynulém školním roce žáci 1.-3. post. Ročníku absolvovalo 16 žáků plavecký
obvyklý plavecký výcvik v kratém bazénu ZŠ v Bystřici.
Na školní výlet se tentokrát jelo na hrad Bouzov a do westernového městečka pod
Bouzovem a do Javoříčských jeskyní.
Na adrese www.radio.cz/cz/clanek/43109 byl na internetu 25. 7. 2003 uveřejněn článek
„Hrčava - nejvýchodnější obec v Česku.“ Text byl vysílán i pro zahraničí v rozhlase.
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Zajímavý sportovní kousek se podařil hrčavskému občanovi Nieslanikovi Václavovi
(nar. 1958). Když fotbalisté Sokola Mosty u Jablunkova před fotbalovou sezónou 2002-2003
hledali nového trenéra, padlo mezi uchazeči i jeho jméno. A tak se stal, bez jakékoliv oficiální
sportovní kvalifikace, fotbalovým trenérem mosteckých fotbalistů, tehdy hrajících v 1.B třídě.
A po ročním působení v Mostech u Jablunkova jeho mužstvo vyhrálo tuto soutěž a postoupilo
do 1.A třídy ! Nieslanik tak dovedl zúročit své 33-leté hráčské zkušenosti, když od žáků až po
dospělé hrával za TJ Spartak Jablunkov, aby svou hráčskou kariéru zakončil asi
jednoapůlročním působením v TJ Bukovec a ročním působením v slovenském Čierném při
Čadci. Od žáků až po současnou dobu hrají v TJ Sokol Mosty u Jablunkova i jeho dva synové
David (Ing.) a Tomáš a patří mezi nejlepší mostecké hráče. Před sezónou 2003-2004 se pro
pracovní zaneprázdnění (vlastní na Hrčavě firmu na výrobu nábytku) se vzdal funkce trenéra.
V sobotu dne 2. srpna pořádala Hilda Valešová (Koždoňová) setkání sourozenců
v domě po rodičích na Hrčavě. Sešli se všichni sourozenci Koždoňovi (8) spolu se svými
manželskými protějšky.
Někdy v létě 2003 v Horizontu autor (ga) píše v článku "Obce připravují stavbu parkovišť" i o Hrčavě, kde starosta informuje, že v obci by mělo vzniknout nová parkovací plocha
pro 10-20 osobních automobilů.
12. 8. 2003 byly o Hrčavě v týdeníku Horizont otištěny dva články: autor skrývající se
za značku (ga) píše o historii hospody u Sikorů (informace čerpal z internetu Karpeckého a z
rozhovorů z Jindřichem Vojkovským). Druhý článek pod názvem
"O oblíbenosti Hrčavy svědčí zápisy v Návštěvní knize". Autor Karpecki Karel se v
něm zmiňuje o nejzajímavějších zápisech a cituje je.
Záběry z Hrčavy a o Hrčavě se objevily na 1. programu České televize v programu Toulavá kamera v neděli 1.9.2003 a 8.9. vždy v 8:35 hodin. Karpecki Karel pořídil záznam.
16. 9. 2003 taktéž v Horizontu je otištěn další článek o Hrčavě opět z péra Karla Karpeckého pod názvem "Turisté vědí o obci více než samotní Hrčavané." Píše v něm o skutečnosti, že zastupitelstvo obce zamítlo návrh Karpeckého, aby pro pro své občany vydalo 90-ti
stránovou publikaci, která by seznamovala občany s historii, zajímavostmi, pamětihodnostmi
i kuriozitami obce, aby tak nedocházelo k zajímavé skutečnosti, že turisté, kteří navštíví obec
na základě www stránek toho o obcí vědí daleko více než místní. Karpecki navrhoval, aby po
jednotlivém výtisku (cena vycházela asi na 90 Kč) byla bezplatně přiděleny na jednotlivá popisná čísla domů.
V sobotní příloze Víkend dne 18. října 2003 novin Moravskoslezský den byl uveřejněn
celostránkový článek pod názvem „Muzikolog Ivo Stolařík: Život není fráze“ věnovaný
osmdesátinám PhDr. Ivo Stolaříka, CSc. Ivo Stolařík je jak známo autorem knihy Hrčava
(vydána v roce 1957) a má k Hrčavě stále ten nejvřelejší vztah. Což je dokumentováno také
v onom článku, kde na otázku reportéra: „Dnes už vám nemocné srdce nedovoluje poznávat
svět a jeho rozmanité kultury. Ale kdybyste se mohl ještě jednou podívat na nějaké místo,
které vám přirostlo k srdci, které by to bylo ?“ A Ivo Stolařík odpovídá: „Možná se budete
divit, ale jednoznačně Hrčava.“ A dále pak vzpomíná na hrčavský folklor.
Někdy na podzim roku 2003 Sdružení regionálních vydavatelů vydalo 196 stránkovou
dvojjazyčnou česko-polskou knihu Ireny Ciché pod společným názvem „Okolím beskydského
průsmyku“ – „Okolice beskidskiej przelenczy“. Popisují se zde i obce, které bezprostředně
neleží u Olše, ale s regionem měly společný osud. Na čtyřech stranách ( 40 – 43 ) se píše o
Hrčavě. Popis je doplněn deseti barevnými a dvěma černobílými fotofrafiemi. Tato výpravná
kniha s množstvím barevných fotografií je volně navazujícím druhým dílem knihy „Olza od
pramene po ústí“, která byla vydána v roce 2000. V knize jsou ale o Hrčavě uvedené některé
zkreslující údaje. Karpecki Karel proto autorce zaslal kritický e-mail.
Dne 14. listopadu 2003 byl v MF DNES na straně C/4 otištěn článek Ivana Motýla „Na
výlet do Beskyd podle internetu“, ve kterém autor kromě jiného uvádí: „K nejkrásnějším a
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nejzajímavějším soukromým stránkám patří adresa www.volny.cz/obec.hrcava, na kterou
amatérský historik Karel Karpecki sesbíral o beskydské obci Hrčava tolik informaci, že by
stačila na knižní monografii o této nejvýchodnější obci v České republice.“ V rubrice Nejlepší
stránky pak uvádí: „Zajímavé jsou například stránky o ……, nebo vynikající stránky o
nejvýchodnější obci o Hrčavě (www.volny.cz/obec.hrcava).“ V článku se také uvádí, že ač
stránky o Hrčavě byla vytvořeny teprve předloni na jaře, k 13. listopadu 2003 je již navštívilo
2947 čtenářů.
Že je o Hrčavu zájem na internetu o tom svědčí e-mail, který dostal Karpecki Karel: dne
19.11.03 v 14:53 dosáhlo vaše počítadlo hrčava stavu 3000.
„Moravskoslezský kraj“ takový je název měsíčníku, který vydává zastupitelstvo
Moravskoslezského kraje. V jeho čísle 7 vydaném v listopadu 2003 byli na str. 7 v Anketě
dotazování lidé z odlehlých míst Jablunkovska, jestli měsíčník dostávají. Byly zde otištěny
kromě jiného i odpovědi lidí z Hrčavy: Františky Vavřačové, Pavla Benka, Jana Husara, Anny
Lackové. Zájem o Hrčavu se projevil po tom, co Karpecki Karel na adresu redakce poslal email se sdělením, že Hrčava má své www stránky a zasluhuje pozornost redakce.
Zajímavou předvánoční akci pod názvem „Vánoční ozdoby z vlastní dílny“ uspořádala
místní ZŠ. Akce byla určena pro děti i rodiče. Dne 3. prosince v prostorách školy si malí i
velcí (9 dětí a 5 rodičů) vyráběli vánoční ozdoby z modelářské hlíny, z folií z umělé hmoty,
prostírání (malbou na textil), zvonečky. Rodiče si navíc mohli opsat z časopisů z vánočními
nápady a recepty něco, čím mohou překvapit u vánočních stolů.
V pátek 5. prosince žili žáci pečením mikulášů a čertů, kterými na Mikuláše podarují
své rodiče. Pečeného mikuláše i čerta dostávají i sponzoři školy.
V týdeníku Horizont z 9. prosince 2003 se o Hrčavě objevily dvě zprávy. Karpecki
Karel zde má otištěn článek „Hrčavská škola žije vánocemi“ . Podruhé se o Hrčavě píše
v seriálu „Region na internetu“, což je hodnocení jednotlivých regionálních www stránek,
když recenzent hodnotí Karpeckého osobní stránky o Hrčavě pod adresou:
www.volny.cz/obec.hrcava. V pětibodové stupnici (jako ve škole) je obsah stránek hodnocen
na jedničku, použitelnost stránek taktéž na jedničku a grafika na trojku.
V pátek 12. prosince proběhla v sále Kulturního domu vánoční besídka pro žáky, rodiče
i ostatní občany. S pásmem vánočních koleda povídání o vánocích vystoupily děti místní
mateřské školy i žactvo místní Základní školy. Návštěvníkům se program líbil, maminky
žáků připravily na talířích na stolech vánoční cukroví, které samy upekly. Návštěvnost byla
opravdu veliká, když si uvědomíme, že ač obec měla k 31. 12. 2002 287 obyvatel, na
besídce bylo celkem 105 lidí ! To je víc jak 36,5 % obyvatel!
16. 12. se taktéž v týdeníků Horizont ve fotbalové příloze je uveřejněn rozhovor
s fotbalovým trenérem Petrem Baumanem, který v podzimní části dosáhl s mužstvem Sokola
Mosty u Jablunkova velký úspěch, když jím trénované mužstvo se v podzimní části jako
nováček I. A třídy obsadilo čtvrté místo ! Uvádí, že „Jednoznačnou osou mužstva byli David
a Tomáš Nieslaníkovi a Kamil Bula. Na této trojici chci stavět i v budoucnu.“ Neuvádí ale už
že oba Nieslaníkovi jsou z Hrčavy.
Ve stejném periodiku ve stejný den starosta obce v seriálu „Co rádi jíme“ uveřejňuje
recept na Hrčavskou specialitu: (Porce pro pět až šest osob) Recept na toto jídlo se zrodil
v dobách první republiky, kdy řada obyvatel Hrčavy byla bez zaměstnání a tím pádem se stala
závislými na tom, co si vypěstovali na svých zemědělských pozemcích. Hrčavskou specialitu
si připravíme takto: Dvoulitrový hrnec bramborového těsta z naškrabaných brambor, které se
připraví stejným způsobem jako na bramboráky. Těsto se scedí, osolí a poté se do něj přidá
vajíčko. Kilogram nakrouhaného zelí uvaříme, scedíme a ochutíme solí a pepřem. Potom
přidáme polévkovou lžíci oleje a kmín. Na dno hlubokého plechu na pečení nalijeme
stejnoměrnou vrstvu bramborového těsta. Potom přijde řada na zelí a nakonec opět vrstva
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bramborového těsta, která by měla být silnější než spodní. Pečeme asi hodinu v troubě při
dvěstěstupňové teplotě. Nakonec můžeme přidat osmažený uzený špek.
Rok 2003 patřil v Česku k jedním z nejsušších v historii, přehrady v republice mnohdy
neměly ani poloviční objemy vody, mnohé studně v obcích bez vodovodu byly bez vody. Na
Hrčavě s vodou problémy nebyly.
Na podzim narukoval na vojnu Hampl Oldřich, na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby
nenarukoval do Praha na Hrad, kde slouží v jednotce Hradní stráže.
Někdy v roce 2003 byl vydán buď Obecním úřadem Hrčava nebo Informačním
střediskem Jablunkov hezký barevný prospekt „Obec Hrčava“.

2004
K 31. 12. 2003 měla Hrčava 273 obyvatel, z toho 140 mužů a 133 žen. V roce 2003 se
Hrčavanům narodily 2 děti. Přistěhovali se 3 občané, odstěhovalo se 7 osob. 3 občané
zemřeli.
Územní plán obce byl v konečné fázi. Ještě ale nebyl schválen.
Výstavba silnice z Hrčavy do Bukovce je ve fázi příprav studie proveditelnosti.
Dle Vavřače Antonína, který navštívil Karpeckého Karla 20. 1. 2004, jela školnice
hrčavské školy paní Škavranová někdy v létě roku 1938 pro plaketu TGM + Dr. E. Beneše
někde do Českého Těšína, přinesla ji v „džichetce“. Něco bližšího by mohl vědět syn Pavel
Škovran, který vlastní dům po matce (Hrčava č. 8).
Karpeckému také sdělil, že jeho bratr František Vavřač (Juřínek) byl za války u SS. Byl
na frontě v Rusku i jinde, byl také raněn (průstřel obličeje). Po válce se vrátil zpět na Hrčavu,
kde začal hospodařit na hospodářství po otci, když další dva bratří se zřekli dědictví. Pochován je na Hrčavě.
Dub pod Kajzarem (státem chráněný strom) podle Vavřače Antonína (nar. 13.7.1930)
zasadil jeho děda Jiří Vavřač se svým švagrem Kajzarem (Hrčava č.26) jako symbol pevného
přátelství, když jim bylo asi 25 let. Když se Antonín Vavřač narodil, měl jeho otec 50 let !
Bydleli na Hrčavě č. 28. Karpecki spolu s Vavřačem odhadli, že dub byl zasazen někdy
kolem roku 1880. Do Juřinka se začalo říkat proto, že manželka Jiřího Vavřače mu často
říkala zdrobněle „ty můj Juřinečku“(Jiříčku).
Šest členů šachového kroužku při ZŠ Hrčava se v kategorii 1-3 třídy zúčastnilo
28. 1. 2004 Zimního turnaje v šachu, který se konal v Domu děti a mládeže v Jablunkově.
Vedli si skvěle. Szkandera Jiří (3. třída) turnaj vyhrál, na druhém místě byl další Hrčavan Sikora Václav (rovněž 3. třída). Ve třináctičlenném poli pak hrčavští obsadili ještě 4., 5., 7. a 9.
místo!
V Třineckém hutníku ze dne 28. 1. 2004 byl rozhovor se starostou Szkanderou Josefem.
Obec chce v tomto roce začít stavět nový vodojem a postavit novou autobusovou čekárnu
v centru obce.
Ač v knize Těšínsko V (jako pět) (Podtitulky „Těšínská lidová kultura a polská
národnostní menšina, K otázce motivace národnostního hnutí, Lidová kultura na Těšínsku –
závěry, Názvy Lach, Valach, Gorol a název regionu) je uvedeno vydání knihy v roce 2003, na
pultech knihkupectví se objevila teprve v únoru 2004. Pojem Hrčava se v knize vyskytuje
celkem 7 - krát, více zmínek z obcí Jablunkovska mají Jablunkov, Bukovec, Dolní Lomná,
Návsí, Mosty u Jablunkova.
První sníh v obci napadl těsně před vánocemi. Mezi vánocemi a novým rokem téměř
roztál, ale těsně před novým rokem opět napadlo dost sněhu, koncem ledna přišla obleva, ale
počátkem února přišla další sněhová nadílka.
Nejvýznačnější společenskou událostí zimní sezóny je v obci každoročně ples
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Sdružení rodičů a přátel školy při místní Základní škole. Také tento letošní (7. 2.) se
vydařil. Sál Kulturního domu na Hrčavěa přilehlé prostory "praskaly ve švech" plesáníchtivými nejen z Hrčavy, ale i z Mostů u Jablunkova a Bukovce. Na plese se mimo jiných setkali
i starostové Hrčavy a Bukovce (Szkandera Josef a Čmiel Josef), kteří tak ukázali, že si spolu
dokáží sednout nejen při přípravě vystavby silnice Bukovec-Hrčava, ale spolu se i bavit.
Hudba GEM se líbila. Pořadatelům do tomboly přispělo celkem 17 firem. Čtyři z toho byly z
Hrčavy (Hospoda pod Javorem, DENY bar, OÚ, Škola v přírodě), jedna z Bukovce (Chata
Gírová),pět z Mostů u Jablunkova (Potraviny Šotkovská, Stolařství Pieter,Potraviny Kufová,
Cukrárna Tadek, Autoservis Czudek a sedm z Jablunkova (Drogerie Kantor, Papírnictví Goryl, Elektro Kříž,Zlatnictví Wawrzacová, Naturcentrum Kučera, Květinářství Kamelie, Drogerie Szwierczek), takže ti šťastnější si domů odnášeli krom hezkých dojmů i drobné dárky.
Všeliké plesání proběhlo v nádherné atmosféře, takže obětaví pořadatelé mohli být spokojeni.
Výtěžek z plesu činil kolem 9 000 Kč. Bude použit především pro děti. Článek Karpeckého
Karla o tomto plese byl uveřejněn 2. 3. v Horizontu pod názvem „ Hrčavské plesání se vydařilo“.
Ve stejném čísle Horizontu byl otištěn článek „Hrčava chce od kraje vodojem“.
Z rozhovoru redaktora Horizontu se starostou Szkanderou se psalo o úmyslu postavit
v obci nový vodojem a rekonstruovat hřbitov.
Každoročně mají žáci 1.-3. tříd výuku plavání v krytém bazénu ZŠ v Bystřici zdarma
(platí ministerstvo školství). Stejně tomu bylo i v tomto roce, kdy kurs 10 lekci po 2 hodinách
jednou týdně začal v polovině března. Na nabídku Plaveckého střediska z Bystřice, aby na
pokračovací kurs jezdili i žáci 4. a 5. třídy rodiče žáků nereagovali (museli by platit 500 Kč a
jízdné), ale za to by autobus pro žáky jezdil přímo na Hrčavu, žáci by k zvláštnímu autobusu
do Bystřice nemuseli dojíždět linkou do Mostů u Jablunkova.
V týdeníku Horizont byl 24. 2. 2004 uveřejněn rozhovor jejich redaktora Česlava Gamrota se starostou Bukovce pod názvem „Čmiel: Cesta na Hrčavu usnadní život“.
V rozhovoru se starosta mimo jiné zmiňuje, že“Tato stavba je zatím v přípravné fázi,
kterou musíme zahrnout do konceptu rozvoje Moravskoslezského kraje. Až budeme znát nějaký rozpočet, popřípadě jeho návrh, tak potom můžeme uvažovat o vhodné dotaci. Myslím
si, že tato komunikace bude jak pro občany Bukovce a hlavně pro občany Hrčavy velkým
přínosem, kterého si budou vážit. Hrčavanům se podstatným způsobem zkrátí cesta do
Jablunkova.“
Na jiném místě téhož týdeníku z 24. 2. 2004 se redakce ptala lidí, jak se staví
k některým návrhům v poslanecké sněmovně, aby Česká televize přišla o vysílací čas na reklamy, ale aby koncesionářské poplatky místo dosavadních 75 Kč se zvedly na 150 Kč měsíčně. Byl dotazován i starosta Szkandera Josef. Zde je jeho názor: „Bylo by to nešťastné řešení, i když nejsem žádný příznivce reklam. Připouštím však, že se občas na obrazovce objeví
i zajímavá reklama. Jinak na Hrčavě 98 procent domácnosti vůbec nechytá program ČT 2 a
řada ani ČT 1.“ Vedle jeho odpovědi byla uveřejněna i jeho fotografie.
V Třineckém hutníku dne 3. 3. 2004 byl otištěn obsáhlý článek „Jak jsou na tom
s dotacemi obce?“ O Hrčavě se doslova píše: Obec žádá o dvě dotace z Programu obnovy
venkova: na opravu Hřbitova (oplocení, chodníky a osvětlení) a na opravu budovy obecního
úřadu. „Intenzivně se zajímáme také o dotace na vodojem na ministerstvu zemědělství a Moravskoslezském kraji. Kraj nám přislíbil také pomoc, i když ne finanční, na stavbě nové silnice mezi Hrčavou a Bukovcem“, sdělil starosta Josef Szkandera.
V tomtéž čísle TH je také článek „Na kolik vyjdou školy na Jablunkovsku…“
Je s podivem, že průměr výdajů na žáka (v Mateřské a základní škole) na Hrčavě je 6
537 Kč, zatímco ve Vendryni 6 594 Kč, v Košařiskách 7 807 Kč, v Hrádku 8 178 Kč, v Dolní
Lomné 8 223 Kč, nejdražší je žák v Bocanovicích s 10 500 Kč. Levnější než Hrčava je
Bukovec s 6 127 Kč, Mosty u Jablunkova s 5 816 Kč, Písečná s 5 642 Kč, Návsí s 5 432
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Kč, Jablunkov s 5 072 Kč, Milíkov s 4 518 Kč, Nýdek s 4 436 Kč. Nejmenší průměr výdajů
na žáka je v Písku, kde činí 3 565 Kč !
Žáci hrčavské školy mají možnost zúčastnit se různých celoškolních soutěží. Své dovednosti si ověřovali v soutěži přeskoků přes švihadlo (Švihadlová princezna – i pro hochy),
v soutěži ovládání míče (Míčový král – i pro děvčata). V únoru to byla zimní olympiáda
(sjezd na bobech, sjezd na saních), proběhla i recitační soutěž a soutěž ve zpěvu zvana „Loutnička“.
3. 3. Třinecký hutník psal o tom, že obec žádá o dvě dotace z Programu obnovy venkova: na opravu hřbitova (oplocení, chodníky, osvětlení) a na opravu budovy obecního úřadu.
4. 3. 2004 Lyžařský odddíl z Mostů u Jablunkova (Nogol Lubomír, Sikora) za dobrých
sněhových podmínek uspořádali přebor ZŠ Hrčava v běhu na lyžích. Startovali všichni žáci
školy. Lyže běžky zapůjčil pro tento účel chatař z Gírové pan Sikora (jeho syn a dcera navštěvují hrčavskou ZŠ).
V neděli 4. dubna brzy po poledni vysílala Česká televize pořad v němž Ivo Stolařík
hovořil a vzpomínal na Hrčavu.
13. 4. v časopise Horizont byl otištěn článek „Nová silnice zkrátí cestu na pětinu.“
Starosta Hrčavy Szkandera Josef v něm píše o připravované stavbě silnice Hrčava- Bukovec.
„Joukl, rodák z Hrčavy, málem třineckým katem.“ Takový byl název článku uveřejněného v Třineckém hutníku dne 20. 4. 2004. TH doslova napsal: Bezprostředně po zápase
(Třinec-Baník Ostrava B 2:2) se snámi odmítl podělit os vé dojmy velmi aktivně hrající Michael Kubík, proto musel logicky dostat slovo ten, kdo měl největší podíl na chmurné náladě
třineckého kapitána. Byl jím Petr Joukl – letos jednadvacetiletý rodák z Hrčavy, jenž v Třinci
působil v žákovských kategoriích a poté odešel do Baníku Ostrava. Téměř domácí prostředí
mu šlo náramně k duhu, díky své rychlostí na levé straně zlé potrápil Jakuba Pindora. Pokoušel se o rychlé průniky, střílel, zapojoval se do kombinace a také zodpovědně bránil. V 12 a
61 minutě se postaral o dva zásahy svého celku. Prvním gólu jsem dobíhal vyraženou střelu a
vrátil míč do sítě. Při druhém jsem u lajny obešel obránce, který šel do skluzu. Zamířil jsem
přesně ke vzdálené tyči a spadlo mi to tam. Remíza mi kalí radost ze vstřelených branek. Do
Třince jsme jeli vyhrát a myslím, že jsme byli lepším týmem. Za stavu 2:0 v náš prospěch
jsme měli více držet balon a nehnat se tolik dopředu“, soudí rychlonohý záložník, jenž loni po
svém příchodu do mužstva neúspěšně bojoval o místo v sestavě. V první části minulé sezony
se v sestavě objevoval velmi zřídka, na jaře pak hostoval v Českém Těšíně. Po odchodu několika footbalistů nastupuje během letošního ročníku v základní sestavě. „Zpočátku jsem
v juniorce nahrával, nakonec jsem si místo ale dokázal vybojovat. Se svou hrou jsem vcelku
spokojený a doufám, že to bude ještě lepší.“
V sobotu 27. dubna 2004 gymnázium Třinec uspořádalo pro své učitelé a učitelé družebního gymnázia z Čadce na Slovensku autobusový poznávací zájezd po trase Třinec, Guty
(návštěva dřevěného kostelíku s výkladem), Podobora (archeologické náleziště – s výkladem
pracovníka Muzea Těšínska PaedDr. Petra Becka), cestou na Hrčavu od Návsí seznamoval
přítomné s pozoruhodnostmi regionu Karpecki Karel. Na Hrčavě hosté poobědvali v nové
hospodě, potom si prohlédli kostel, hřbitov, minimuzeum, prošli se obci a skončili ve staré
hospodě.
Při této příležitosti hosté dostali různé informační tiskoviny, mimo jiné i Tipy na výlety
v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko (vydal Moravskoslezský kraj). V tomto prospektu, skládajícího se z volných výpravných barevných listů byla jedna stránka cele věnována Hrčavě pod názvem „Na výlet do míst, kde vychází slunce nad Moravskoslezským krajem“. Píše se zde o hraničním přechodu, kostelíku, dřevěné hospůdce, Lurdské jeskyni, Trojmezí a o jezírku na Hajdušonce. Jsou uvedeny i tipy na 4 pěší tury. U nich jsou ale nesprávně
uvedeny délky jednotlivých tras.
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Na Trojmezí byla 30. dubna 2004 vztyčena májka symbolizující spolupráci zemí právě
vstoupivších do Evropslé Unie. Na malém slavnostním shromáždění (se slovenskou kapelou)
promluvil za Slováky starosta Čierného pri Čadci Pavol Gomola, z polské obce Istebná předseda rady obce Jozef Sokol a česko zastupoval kandidát do Evropského parlamentu Ivan Knižátko. Přítomní dále byli hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský, poslanci Martin Říman a Karel Sehoř. Májka stála na Trojmezí do 28. května, kdy ji opět zástupci tří zemí
skáceli (opět s muzikou). O této události se bylo možno dočíst i na internetové adrese
EU.ODS.cz. Také o této události psal Rudo Gerát v Kysuci dne 12. května 2004 pod názvem
„Pod lipkou, ktorá košatie“, ve stejné Kasuci psal o Trojmezí i Mgr. Miroslav Golis v článku
„Stojí máj nad trojhraničím.“ K článku přidal i dvě fotografie. V článku se mimo jiné psalo,
že tradiční setkání ochránců přírody od roku
2005 již nebudou v centru obce Hrčava, ale u Trojmezí. Já se osobně domnívám, že je
to i důsledek minimální zainteresovanosti stávajícího obecního zastupitelstva! Podle mne je to
velká škoda! (Tržby v obchodech, v hospodách, seznámení se cizích lidí z vlastní obcí)
6. května otiskl deník MFD rozhovor s ředitelem pohraniční policie v Ostravě Janem
Husarem o připravované nové česko-slovenské pohraniční smlouvě pod názvem „Hranici lze
stále kdekoli přejít“ a „Husar: K překročení hranic budeme citliví. Jako ilustrační snímek je u
článku fotografie terénní čtyřkolky se dvěma policisty u jednoho z pylonu na Trojmezí. Pod
fotkou je popiska: „Příslušníci pohraniční policie projíždějí kolem žulového obelisku, který
vymezuje česko-slovensko-polské trojmezí v Hrčavě.“
7. května jel Karpecki Karel na prezentační akci firmy Beck do Lipníku nad Bečvou. Po
akci následoval přesun do Brodku u Přerova na prohlídku zvonařské dílny TomáškovéDytrychové. Karpecki osobně mluvil s paní Tomáškovou-Dytrichovou a požádal ji o aktualizaci nabídky výroby zvonu pro hrčavský kostelík (stará nabídka z roku 1998) vzhledem
k cenám platným v letošním roce.
12. května otiskl Třinecký hutník článek „Lidé nechtějí kolony náklaďáků u domů“, ve
kterém se píše o výhradách bukoveckých občanů proti trase předpokládané silnice BukovecHrčava.
20. května žáci ZŠ spolu s učiteli a rodiči jeli autobusem na jednodenní výlet na hrad
Helfštýn a do Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
26. května uspořádala základní škola šachový turnaj společný šachový turnaj pro žáky a
žákyně. V kategorii prvních tříd zvítězil Dacho Mikuláš ze ZŠ Hrčava, druhý byl Waclavek
Ondřej ZŠ Mosty u Jablunkova, třetí Raszka Daniel ZŠ Návsí. V kategorii 2.-3-. tříd v silné
konkurenci 14 hráčů a hráček hrčavští reprezentanti obsadili prvních sedm míst ! Medailová
místa obsadili Kukuczková Kateřina, před Sikorou Václavem a Haratykem Romanem.
V kategorii 4.-5. tříd soutěžilo dokonce 16 účastníků. Nejlepším se stal Skopal Vojtěch ze ZŠ
Návsí, jako druhý se umístil Chýlek Radomír ze ZŠ Mosty u Jablunkova, třetí byl Teofil Daniel z polské ZŠ Mosty u Jablunkova. Celkem tak na Hrčavě hrálo 36 hráčů a hraček
z následujících ZŠ: Hrčava, Mosty u Jablunkova, Polská Mosty u Jablunkova, Návsí a Písek.
Všichni dostali pohoštění, nejlepší kromě diplomů i věcné odměny z prostředků OÚ Hrčava.
Všichni účastníci měli také možnost objednat si oběd ve školní jídelně ZŠ na Hrčavě. Zde
patří poděkování kuchařkám školní jídelny, které ochotně uvařily obědy navíc. O zdárný průběh turnaje i vlastní organizační zajištění se především zasloužila učitelka ZŠ Hrčava a vedoucí šachového kroužku na škole Karpecká Alžběta.
V sobotu 5. června se v Kulturním domě na Hrčavě uskutečnilo zajímavé setkání.
Obecní úřad na něj pozval členy folklorního souboru Hrčava, který naposled vystupoval v
roce 1952. Zároveň pozval všechny hrčavské občany, kteří mají 65 let a více. Všechny pochopitelně i s manžely a manželkami. Sešlo se tak téměř 60 lidí. V kulturním programu, který
připravila ředitelka ZŠ Mgr. Robenková Ivana se svými žákyněmi, se přítomní mohli přesvědčit, že tradice hrčavského folklóru je stále živá, ač soubor v pravém smyslu slova již víc
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jak půlstoletí neexistuje. Program obohatil i Vladek Zogata, který hrčavské písně doprovázel
na tradiční hrčavský nástroj gajdy. Čestným hostem setkání byl PhDr. Ivo Stolařík, který svou
monografií Hrčava vydanou v roce 1957 se zasloužil o to, že hrčavské písně, zvyky i běžný
život té doby tak zadokumentoval pro další generace. Dnes již 81 letému Ivo Stolaříkovi bylo
také Obecním úřadem jako prvnímu občanovi vůbec uděleno vyznamenání v podobě měny
Hrčavy zvané "Jeden hrčavský dík". Vzpomínalo se, ukazovaly se fotografie z různých vystoupení bývalého souboru. A protože kromě bohatého občerstvení zajistil Obecní úřad i živou hudbu, senioři valnou část večera strávili i na parketu. Že se setkání vydařilo, o tom svědčí i fakt, že setkání se protáhlo do pozdních nočních hodin. Všichni se shodli, že starosta Josef
Szkandera a další organizátoři setkání zaslouží velký dík. Někteří Hrčavané vyjádřili ne nesplnitelné přání, aby podobné setkání, ale určené pouze pro seniory obce, třebas za skromnějších podmínek, se konalo každoročně. Hrčavští senioři by si to jistě zasloužili.
Taktéž 5. 6. psal Moravskoslezský DENÍK v článku nadepsaném „Problémy se závadností vody řeší hlavně malé horské obce“, kde se také píše o hygienicky závadné vodě
z obecního vodovodu na Hrčavě. Doslova se zde psalo: „Jednou z obcí, která vlastní obecní
vodovod, je i Hrčava na Jablunkovsku. „Náš původní vodovod byl postaven ve čtyřicátých
létech minulého století. Vzhledem k tomu, že nejbližší potrubí je od nás vzdálené dvanáct
kilometrů, není šance se na něj napojit“, řekl starosta Hrčavy Josef Szkandera (SNK) a prozradil, že obec dostala pokutu pět tisíc korun, „Problém je v tom, že zdroj vody je v kopci
Gírová, odkud teče dlouhým potrubím do obce. Ty bakterie, které hygienici v naší vodě našli,
jsou z listí buků. My tomu ale neumíme zabránit,“ vysvětlil. Zastupitelstvo Hrčavy proto nedávno rozhodlo, že v obci postaví nový vodojem, kde už budou automatické dávkovače, které
by měly problémy s vodou vyřešit.
V neděli 6. června se uskutečnilo již 15. setkání ochránců přírody ze Slovenska, Polska
a Česka. Bohužel setkání slovenští pořadatelé oznámili pouze několik dní předem, takže propagace akce nebyla z české strany žádná, taktéž v důsledků toho, že ve stejný den probíhalo
na Hrčavě biřmování žáků, tito nevystoupili se svým národopisným pásmem. Navíc celé dopoledne pršelo. Slovenští pořadatelé přivezli autobusem krojovaný soubor, který se svým
programem odpoledne kolem 14. hodiny vystoupil na zahrádce nové hospody. V týdeníku
Kucuce o tom pod názvem „Na Hrčavu po patnáctý raz“ psal Rudo Gerat. U článku je i fotografie ze setkání.
Redaktor Motýl Ivan uveřejnil v MF DNES 10. června 2004 článek „Zopakují se rekordy minulých voleb?“. Připomínal v něm, že při referendu o vstupu do Evropské Unie v roce
2003 na Hrčavě pro vstup hlasovalo 92,30 % voličů, což bylo nejvíce v celém Moravskoslezském kraji! Článek doprovází fotografie starosty Szkandery Josefa vyvěšujícího prapor EU
před volební místností na obecním úřadě.
Týdeník Horizont 15. 6. uveřejnil volební výsledky do europarlamentu z Těšínského regionu, které se konaly v pátek a sobotu 11. a 12. června 2004. Na Hrčavě dopadly volby následovně: volební účast 17,31 % zapsaných voličů (to je 36 voličů, platných hlasů taktéž 36),
volby suverénně vyhráli kandidáti ODS, kteří získali 47,22 % hlasů (17 hlasů), na 2.-4. místě
se umístili kandidáti KDU-ČSL (Křesťanská demokratická unie – Československá strana lidová), KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy) a SNK – ED (Sdružení nezávislých kandidátu – evropští demokraté) se ziskem 11,11 % hlasů (po 4 hlasy) následováni ČSSD 5,55 %
hlasů (2 hlasy).
Volební výsledek pro ODS byl nejvyšší nejen na Těšínsku, ale i v okrese FrýdekMístek, navíc hrčavský výsledek pro ODS byl druhý nejvyšší v celém Moravskoslezském
kraji, jak o tom psala MF DNES 15. června 2004 v článku „Strany si zapsaly volební rekordy,
když výraznější úspěch než na Hrčavě pro ODS dosáhla pouze obec Nová pláň na Bruntálsku
se ziskem 59,25 % hlasů.
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O setkání bývalých členů folklorního souboru Hrčava dne 5. června byl v Třineckém
Hutníku dne 16. června otištěn článek Karpeckého Karla.
Stejný článek pod názvem „Hrčava vzpomínala i radovala se“ měl Karpecki Karel otištěn i v Horizontu dne 22. 6. 2004.
V deníku MFD byl dne 29. června uveřejněn na str. C4 půlstránkový článek pod názvem „Beskydy mají další „pivní“ stezku“. Ta vede z Oldřichovic přes Karpentnou, Milíkov,
Jablunkov na Hrčavu a pak přes Bukovec, Písek, Baginec, Stožek, Filipku Bystřici, Třinec
zpět do Oldřichovic. Značená cyklostezka vede kolem 49 hospod, měří celkem 75 km. Na
stejné téma psala MFD na str. D4 i 23. srpna 2004 opět půlstránkovým článkem pod názvem
„Cykloturisté mají kam vyrazit“ V článku je opět zmíňována Hrčava. Trasa je označena tabulkami, kde nahoře je nápis Trojmezí, pod ním je logo pivovaru Radegast a pod ním nápis
cyklotrack. V jednotlivých hospodách na trase je možno bezplatně obdržet letáček formatu A4
s názvem Cyklotrasa a informace. Na jedné straně je mapka s nápisem Trojmezí Radegast
cyklotrack, na druhé straně pak seznam hospod a restaurací na trase a další informace. Navíc
v každé hospodě čí restauraci návštěvník si mohl bezplatně vyzvednout sice jednotnou pohlednici, ale na každém zastavení s fotografií té které hospody čí restaurace s nápisem Nakonec jsme skončili v pohostinství Pod javorem (v případě Hrčavy).
Hrčavská firma Truhlářství Nieslaník Václav postavila v červnu novou stylovou dřevěnou autobusovou zastávku na konečné na Hrčavě (pokrytí střešní krytinou provedl místní
podnikatel klempíř Gořolka Pavel. Cena stavby byla 47 397 Kč. Konečně se ztratila nevzhledná dřevěná bouda postavena v roce 1974.
Taktéž v červnu nechal majitel skácet mohutnou lípu vedle stodoly pod školou. Tato byla navržena na památný strom. Obešlo se to bez povolení OÚ. Škoda.
V Horizontu taktéž z 22. 6. 2004 v článku „Na kolech za krásami České republiky“ se
psalo tom, že 25. 6. startuje druhý ročník projektu s názvem Krásná země aneb Putování napříč Českou republikou. Startovalo se v Chebu. Jak se cyklisté blížili více Hrčavě, objevovaly se o této skutečnosti další články, se zmínkou o Hrčavě, jako na příklad v Horizontu dne
13. 7. článek „Cyklisté po krásách naší země“ nebo v Třineckém hutníku dne 14. 7. článek
pod názvem „Peloton cyklistů končí na Hrčavě už tento pátek“. Dojezd poslední etapy
z Ostravy přes Třinec a Jablunkov na Hrčavu se uskutečnil 16. července 2004 po 17. hodině,
kde dorazilo asi 25 cyklistů. Byl mezi nimi i náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
Josef Jalůvka, který absolvoval celou etapu z Ostravy na Hrčavu.
Na Hrčavu na kole dojel i ředitel České centrály cestovního ruchu David Gladiš. Účastníci byli přivítání kulturním programem žáků místní ZŠ, gajdošem Vladkem Zogatou i místními a přespolními lidmi. Všichni se mohli v připravených stáncích občerstvit. Celou 1500
km dlouhou trasu z Chebu až na Hrčavu absolvoval Martin Tlustoš z Prahy, který prohlásil
„Váš region se mi moc líbí, příroda je taková divoká“.
O dojezdu také informovaly noviny Mladá Fronta DNES v krátkém článku dne 19. července pod titulky Hrčava – Peleton skončil na pomezí hranic. Dojezdu na Hrčavu si všiml i
týdeník Horiont dne 20. 7. 2004 článkem „ Za krásami země i na Hrčavu“ a fotografii. Uveřejnil i článek redaktorky Marcely Hrubé z rozhovoru na Hrčavě po dojezdu účastníků „Gladiš: Potencionál je v sousedních zemích.“
5. 7. počítadlo oznámilo 4000. návštěvníka internetových stránek o Hrčavě.
17. července 2004 byla v Moravskoslezském deníku uveřejněna obsáhlá reportáž redaktorky Jitky Hrivňákové pod názvem „Hrčava: Do míst, kde nejdříve vychází slunce nad krajem.
V červenci byl Karpecki Karel v Městě Albrechticích na Bruntálsku na návštěvě u svého švagra ing. Jana Koždoně, syna dlouholetého hrčavského předsedy MNV na Hrčavě, který
mu sdělil, že ve městě žije význačný malíř - krajinář Zdeněk Kurečka, jeden ze zakladatelů
výtvarné skupiny GAMA v Ostravě. Ten maloval i na Hrčavě. Na svých internetových stránKarel Karpecki: Historie obce Hrčava
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kách www.kurecka.com představuje i dva obrazy z hrčavskou tématikou, jeden nazvaný prostě
Hrčava, druhý Trojmezí.
Autor (r. 1957) pochází z obce Čeladná - severního konce „valašského království“. Učňovská léta trávil v ateliéru pana Jaromíra Zahela v Ostravě, kde později s Alešem Kalivodou,
Lubomírem Tížkem, Janem Vilímem a Alenou Světlíkovou založili výtvarnou skupinu GAMA při sdružení výtvarníků v Praze. Tvoří již řadu let, převážně technikou oleje.
Jeho obrazy jste mohli vídat na výstavách v Domě kultury Vítkovic v Ostravě, Ostravě Porubě, v zámečku Klímkovice, v prostorách zámku v Bruntále, v Krnově, v Osoblaze,
v prodejnách Díla v Ostravě, Opavě, Kopřivnici, v Přerově, v Havlíčkově Brodě, v Kroměříži,
v Úvalně u Krnova při příležitosti oslav otevření rozhledny Hanse Kudlicha, v Praze,
v polském Prudniku, kde reprezentoval svými díly region. Jeho tvorba byla situována převážně na Ostravsko, později přesídlil do předhůří Jeseníků - Města Albrechtic, kde je nyní inspirován krajinou Jesenicka.
Objektem jeho zájmu se často stává krajina kolem nás – ať jsou to motivy z Beskyd,
Hrčava, Staré Hamry, Soláň, Morávka, Raškovice, Visalaje, Velké Karlovice, Rožnov
p.Radhoštěm, nebo z předhůří Jeseníků - Albrechtice, Zlaté Hory, Hynčice, Heřmanovice,
Dlouhá Voda, Valštejn, Česká Ves, Jeseníku. V nedávné době tvořil v Krkonoších v okolí
Vrchlabí, Jilemnice a Špindlerova Mlýna. Právě tato práce v plenéru, přímo v krajině, se stala
tím, co jej inspiruje, co jej láká a upoutává, co je pro něj vzrušujícím zážitkem, ale i velkou
radostí.
26. 7. 2004 dostal Karpecki Karel prostřednictvím e-mailu na vlastní žádost cenovou
sedmistránkovou podrobnou nabídku na nový zvon pro kostelík na Hrčavě ze Zvonářské dílny
Tomášková-Dytrichová s.r.o. z Brodku u Přerova.
V sobotní příloze Moravskoslezského deníku v Top VÍKEND magazínu č. 31
z 31. 7. 2004 redaktor této přílohy Michal Polák představil Karla Karpeckého a Ondřeje
Vavřače (Hrčava č. 60). V reportáži na straně 4 a 5 pod názvem „Dům u vycházejícího slunce“ na základě své návštěvy Hrčavy a trojmezí koncem června 2004.
Bohužel, ač si Karpecki Karel vyžádal autorizaci reportáže, reportér Polák na autorizaci
nehleděl a tak došlo k značným nepřesnostem v textu, na příklad uvedl nepravdivě, že Karpecki Karel vede kroniku Hrčavy (správně mělo být, že si vede soukromou kroniku Hrčavy),
časově zmatečně uvedl i okolnosti, od kdy hrčavské děti navštěvovaly školu v Bukovci,
z Karla Karpeckého udělal Hrčavana. Navíc hlavní a největší fotografie (z otištěných pěti)
k článku ukazuje Javořinku nikoliv Hrčavu!
S novináři to bývá někdy těžké, dovedou udělat z člověka vola, z komára velblouda.
V Horizontu 10. srpna byly uveřejněny ve vztahu k Hrčavě dva články. První z péra
Karpeckého Karla z Jablunkova „Hrčava zavedla vlastní bankovku“ a druhý pod názvem
„Mosty čeká premiéra v přeboru“ od autora skrývajícího se pod značkou (ba).
V článku se píše o historickém úspěchu fotbalistů ze Sokola Mosty u Jablunkova, kteří
do krajského přeboru v kopané postoupili z 2. místa 1. A třídy. V článku se doslova píše „V
Mostech se bude nejvíce spoléhat na Igora a Václava Lyska, Tomáše a Davida Nieslaníka …“
i když v článku není uvedeno odkud uvedení hráči jsou, všeobecně se ví, že jsou z Hrčavy,
kde i bydlí.
V pátek 3. září 2004 byl v MFD na str. E7 uveřejněn článek pod názvem „Pozdně letní
výlet na kole do nejvýchodnější obce“. Popisuje cyklotrasu z Jablunkova přes Studeničné na
Hrčavu a odsud přes Bukovec a Písek zpět do Jablunkova. Součásti článku je i barevná mapka
trasy.
Dne 15. 9. 2004 otiskl týdeník Třinecký Hutník článek „Rekordní účast na Mánesové
stezce“, kterážto akce se uskutečnila 11. záři v rámci Slezských dnů v Dolní Lomné.
Z různých míst blízkého i vzdálenějšího okolí pěší turisté i cykloturisté putovali do cíle
v Dolní Lomné. Jedna z tras vedla také z Čierného při Čadci do cíle přes Hrčavu.
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V sobotu 17. 9. 2004 si zorganizovali bohumínští turisté pěší výlet na Hrčavu po trase
Mosty u Jablunkova, Gírová Hrčava. Odjížděli v 6.40 hodin vlakem z Bohumína. Psali o tom
i na internetu.
V září navštívil Karel Karpecki v Ostravě u něho doma Ivo Stolaříka, PhDr, který mu
zapůjčil strojopisně psaný text knihy Hrčava s fotografiemi, skicami, notovými záznamy
apod., který sloužil k vydání knihy Hrčava v roce 1957. Vzhledem k tomu, že při korektuře
nakonec některé věci v knize nejsou, je v uvedeném originálu mnohé, co zatím o Hrčavě nebylo známo. Především je pozoruhodné, že zatímco v knize je kolem 40 hrčavských lidových
písní, Ivo Stolařík jich v uvedeném dokumentu zaznamenal (i notově) plnou stovku! Karpecki
si udělal kopie.
23. a 24. září se na Hrčavě uskutečnilo setkání sourozenců rodiny Koždoňových, které
bylo pořádáno v režii Alžběty Karpecké (Koždoňové). Kromě Ludmily Požárové (Koždoňové) bydlící s manželem v Mostech u Jablunkova se ho zúčastnilo celkem 7 sourozenců (z 8 –
žijí všichni).
5. 10. 2004 zemřel ve věku 75 let v širokém okolí známý hrčavský řezbař Karel Capek.
Okresní noviny Kysuce vycházející v Čadci otiskly 20. 10. článek Karla Karpeckého
(v češtině) pod názvem „Nová bankovka je z Hrčavy – Jeden hrčavský dík“, ve kterém autor
popisuje uvedenou „bankovku“ a uvádí, že „bankovku s výrobním číslem jedna obdržel PhDr.
Ivo Stolařík z Ostravy.
V pátek 22. října 2004 vysílala Česká televize na 2. programu ve 20.00 hodin situační
dokument nazvaný „Den E“ ukazující 30. duben 2004 (předvečer vstupu České republiky do
Evropské Unie) v nejzápadnějším městě ČR v Aš, v nejvýchodnějším městě ČR v Jablunkově
a v hlavním městě Praze. Z Jablunkova jsou různé záběry, kromě jiného i z natáčení (tvorby
písní z pánem Ježovičem) s hrčavskými dětmi, které vedla paní Karpecká Alžběta, ač již
v tomto školním roce na Hrčavské ZŠ neučí. Karpecki Karel má záznam na videokazetě.
V pondělním čísle týdeníku Ozvěny (z 25. října 2004) byl otištěn článek pod názvem „
Když se obec stane vášní“. Po předchozí návštěvě u Karla Karpeckého redaktor Česlav Gamrot v něm píše o Karlu Karpeckém a jeho snaze o zviditelnění Hrčavy. V článku je také
uvedena internetová adresa hrčavských www stránek Karla Karpeckého.
V pátek a sobotu 5. a 6. listopadu 2004 se po čtyřech létech konaly volby do krajského
zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Ve volbách zvítězila s velkou převahou Občanská
demokratická strana se ziskem 37,87 % hlasů. Jak uvedl týdeník Horizont dne
9. listopadu ze všech obcí a měst Těšínska, Třinecka a Jablunkovska dali procentuálně
nejvíc hlasů pro ODS občane Hrčavy, plných 42,30 %. Naproti tomu komunisté zde získali ze
všech obcí a měst Těšínska, Třinecka a Jablunkovska úplně nejmíň, pouhých 3,84 %!
Z celkem zapsaných 206 občanů k volbám přišlo 57 lidí, kteří odevzdali 52 platných hlasů.
Volební účast tak byla 28,16 %. Za ODS se dále umístily: KDU-ČSL 21,15 %, Strana zelených 11,53 %, ČSSD 9,61 %, Sdružení nezávislých kandidátů 7,69 %, KSČM 3,84 %.
První kolo voleb do senátu se uskutečnilo spolu s volbami do krajských zastupitelstev
dne 5. a 6. listopadu. Na Hrčavě do senátu volilo 51 voličů, kteří odevzdali 50 platných hlasů.
Volební účast tak byla 25 %. V prvním kole v našem senátním obvodě č. 73 zvítězil kandidát
Sdružení nezávislých kandidátů a starosta Třince Igor Petrov před dosavadním senátorem
Emilem Škrabišem z KDU-ČSL. Na Hrčavě zvítězil Emil Škrabiš, kterého volilo 29 voličů,
druhý se umístil Igor Petrov se 14 hlasy, před Miroslavem Poništem (ČSSD) se 4 hlasy a Annou Konderlovou (starostka Bystřice) za nezávislé a Měčislavem Kaletou za KSČM a Pavlem
Valkem – všichni po 1 hlasu.
Druhé kolo se konalo o týden později dne 12. a 13. listopadu 2004. Na Hrčavě zvítězil
Igor Petrov, když získal 19 hlasů, to je 54,29 % hlasů, zatím co Emil Škrabiš 16 hlasů, to je
45,71 % hlasů. V druhém kole volilo v obci senát 35 lidí, kteří odevzdali 35 platných hlasů. I
ve volebním obvodě č. 73 zvítězil celkově Igor Petrov a stal se tak na 6 let senátorem, když
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získal celkem 59,56 % hlasů (Škrabiš 40,44 % hlasů). Volby do senátu se vyznačovaly malou
účastí voličů, ve druhém kole volilo ve volebním obvodě č. 73 celkem 13,46 % oprávněných
voličů.
V týdeníku Horizont ze 16. listopadu je na základě rozhovoru se starostou Hrčavy otištěn článek „Na Trojmezí vyroste můstek i srub“, ve kterém autor informuje, že Hrčava chce
v příštím roce požádat Evropskou unii o finanční dotaci na zatraktivnění Trojmezí. Podle plánu v hodnotě 5-6 milionů Kč by na české straně měl vyrůst přístřešek s posezením a ohništěm, na polské straně občerstvení a přístupový chodník, na slovenské straně pak má vyrůst
srubová chata s posezením. Menší prohlubeň mezi českou a polskou stranou má být přemostěna malým můstkem, strž mezi polskou stranou a slovenskou stranou by měla být taktéž
přemostěna.
Taktéž 16. listopadu jablunkovský Dům dětí a mládeže uspořádal „Zimní turnaj
v šachu“. Soutěžilo se ve skupinách, ve kterých byli zařazeni žáci a žákyně 2.-3. třídy, 3.-4.
třídy, 5. třídy, 6. a 7. třídy, 8. třídy a 9. třídy. Hrčavští šachisté ze ZŠ Hrčava se turnaje zúčastnilo celkem 9 šachistů ze šachového kroužku ZŠ Hrčava pod vedením bývalé učitelky ZŠ
Hrčava Alžběty Karpecké. A vedli si víc než zdatně: v kategorii 2.-3. tříd zvítězil Roman Haratyk ze 3. třídy, třetí byla Adéla Zwyrtková (ze 4. třídy, ale pořadatelé ji zařadili do první
kategorie, v kategorii 3.-4. tříd zvítězil Jiří Szkandera (4. třída). Navíc v kategorii 8. tříd se
hrčavský Ondřej Dragon (navštěvující ZŠ Mosty u Jabl. a hrající za ni se umístil na 3. místě,
hrčavská Monika Tobolová (taktéž ZŠ Mosty u Jabl.) se umístila na 4. místě. Turnaje se zúčastnilo celkem 67 dětí z 8 škol.
Po nádherném teplém podzimu napadl první sníh na Hrčavě až 16. listopadu. Za další tři
dny ho již bylo 30-40 cm, ale během dvou týdnu roztál. Další napadl těsně před vánocemi, ale
štědrý den byl již zase na vodě. Další sníh napadl před novým rokem, ale kolem Tří králů už
ho zase bylo poskrovnu.
Taktéž 16. listopadu potvrdilo počítadlo hrčavských internetových stránek Karla Karpeckého www.volny.cz/obec.hrcava, že uvedené stránky navštívil v 07:00 hodin 4500.
návštěvník. V posledních měsících je průměr více než 100 návštěvníků měsíčně.
V pátek 26. listopadu 2004 byl v Moraskoslezském deníku otištěn článek, že Společnost
česko-německého porozumění vyplatí za každý prokazatelně zabavený zvon Němci za 2. světové války 30 000 Kč za jeden zvon.
27. listopadu Karpecki Karel odpoledne navštívil v jeho bytě v Ostravě PhDr. Ivo Stolaříka a vrátil mu strojopisný originál jeho knihy Hrčava. Protože vše ze strojopisu se nakonec
do knihy nedostalo, Karpecki tak mohl historii Hrčavy doplnit o dosud neznámá fakta.
Koncem listopadu byla provedena instalace sloupů veřejného osvětlení včetně světelného tělesa v části obce Hrčava – Pod trafem. Sloupy, betonové patky a světelné těleso včetně
práce, zajistil a provedl občan Hrčavy Stojaspal Vladimír. Ten se vzdal finanční odměny a
tuto věnuje ve prospěch zakoupení nového zvonu hrčavského kostelíku.
Zajímavá nabídka přišla ze společnosti BIOINVEST, s.r.o., Zlínské paseky 3662, 760
01 Zlín, tel. 577 005 422. Ta nabízí obci bezplatně výstavbu objektu centrální výtopny spalující dřevní biomasu spolu s rozvodem teplé vody k jednotlivým domkům včetně výměníků
v jednotlivých domcích. Vlastník domku by pak si měl na vlastní náklady pořídit pouze radiátorovou soustavu. Firmě by pak platil dodávku teplé vody podle odebraného množství tepla
zaregistrovaného měřiči. Jednotliví majitelé domků dostali domů dotazníky, aby se mohli
k uvedené nabídce do konce ledna 2005 vyjádřit.
Třinecký hutník uveřejnil dne 1. 12. 2004 článek pod názvem „Neuvolnění starostové:
„Oběť pro obec?“, ve kterém v rozhovoru s několika starosty malých obcí se zamýšlí nad skutečností, že tito neuvolnění starostové kromě starostování ještě normálně pracují ve svém zaměstnání. A berou kromě platu v zaměstnání ještě tabulkový plat neuvolněného starosty ve
výši minimálně 7 080 Kč za měsíc, plus příplatky za počet obyvatel. Článek doslova uvádí
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„Běžný tabulkový plat má starosta Hrčavy Josef Szkandera, v „civilu“ zaměstnanec Třineckých železáren. „Na úřadu trávím v průměru 20 hodin týdně. Ve které dny kromě úředních –
to závisí na problému, který je třeba řešit. Když mě něco tlačí, prostě na úřad zajdu kdykoliv,“
uvedl. „Zvládám samozřejmě to, co musí zvládnout uvolněný starosta,“ doplnil.“
V týdeníku Horizont ze 7. prosince 2004 se v rozhovoru redaktora týdeníku s Davidem
Nieslanikem v článku „David Nieslanik: Ke spokojenosti chybí 3 body“ nepřímo píše vlastně
o Hrčavě. To proto, že ve fotbalovém mužstvu Sokola Mosty u Jablunkova, které hraje krajský přebor, hraje David Neslanik v záloze a jeho bratr Tomáš Nieslanik s kapitánskou páskou
na hrotu útoku. Tomáš je také nejlepším střelcem mužstva.
V podzimní sezóně nastřílel 8 branek (druhý v pořadí Bula 3 branky). Navíc
v mosteckém družstvu hraje i další hrčavský hráč Michal Joukl.
Deník Blesk ve svém nedělním vydání dne 12. prosince na dvoustraně uveřejnil reportáž nazvanou „Nej na vlastní kůži“. Popisuje v ní návštěvy 8 nej ČR: nejzápadnějšího, nejsevernějšího, nejjižnějšího a nejvýchodnějšího bodu ČR, dále reportér navštívil nejvýše položené sídlo, nejníže položené místo, všiml si nejneobvyklejšího názvu jeskyně a navštívil ji. Dále
navštívil kostel s nejšikmější věží. Vše dokládá fotografiemi.
O nejvýchodnějším bodu se zde psalo:“ Nejvýchodnější bod. (U Bukovce na FrýdeckoMístecku). Místní jsou nadšení. Když přijel tehdejší prezident Havel na pivo do nejvýchodnější obce, dal si ho v sousední Hrčavě. Dodnes to považují za křivdu. Proto nám ochotně
poradí cestu i číslo hraničního kamene, abychom napravili onen geografický podraz. Opět je
jednodušší přes přechod a polskou stranu. Hned za čárou zaparkovat. Brodíme se podél ní
sněhem, jeho zbytky zde tají až v červnu. Ani ne kilometr k patníku 1/12 a, b. Hluboké šlépěje nám usnadňují návrat.“
Místní odbor Matice slezské v Jablunkově ve spolupráci se ZŠ Jablunkov uspořádal šachový turnaj pro žáky ZŠ. Ten se uskutečnil dopoledne 15. 12. 2004. Zúčastnilo se 84 mladých šachistů! Z Hrčavy přijelo celkem 10 žáků, z toho ale dva reprezentovali ZŠ Mosty.
Umístění hrčavských byla: v kategorii dívek 1.-5. ročníku byla Kukuczková Kateřina druhá, i
na dalších dvou místech se umístila hrčavská děvčata Zwyrtková Adéla a Dragonová Barbara,
šestá byla Byrtusová Lenka. V kategorii dívek 5.-9. roč. zvítězila hrčavská Tobolová Monika,
startující ale za ZŠ Mosty u Jablunkova. V kategorii chlapců 2. 3. roč. byl hrčavský Haratyk
Roman třetí, Byrtus Libor pátý (ze 13 účastníků). V kategorii chlapců 4.-5. roč. byli hrčavští
na 8. a 14. místě v pořadí Sikora Václav a Szkandera Jiří. V této kategorii startovalo 22
účastníků. V nejstarší kategorii chlapců 8.-9. roč. se hrčavský Dragon Ondřej (startující za ZŠ
Mosty u Jabl.) umístil jako 4. z 16 hráčů. Diplomy a drobné odměny zajistila Matice slezská –
odbor Jablunkov. Spolu pak se ZŠ Jablunkov zajistila i organizaci. ZŠ umožnila soutěžícím
koupit si oběd a najíst se ve škole.
V pátek 17. prosince učitelky ZŠ a MŠ na Hrčavě připravily pro obyvatele Hrčavy vánoční besídku. Žáci ZŠ předvedli živý betlem. Celkově program vyzněl jako nejpozoruhodnější za poslední roky. Také ´účast byla na hrčavské poměry skvostná –
besídky se zúčastnila téměř polovina obyvatel obce – něco přes 130 osob (včetně školáků a předškoláků).
19. 12. 2004 Karpecki Karel dokončil pro hrčavskou ZŠ překlad (přebásnění) devíti hrčavských lidových písní z místního nářečí do češtiny. Těchto devět písní tvoří pořad, kterým
žáci místní ZŠ vítají na půdě školy vzácné hosty. Protože hosté textům v nářečí většinou nerozumí, od příštího roku dostanou do rukou texty písní v českém jazyce a nejen že budou vědět o čem jim žáci zpívají, ale budou si moci s nimi i zazpívat. Uvedené překlady budou také
přiřazeny k textům písní uvedených na hrčavských www stránkách.
V Horizontu ze dne 21. 12. 2004 v článku pod názvem „Putzlacher: Čím více koled
znáš, tím lépe“ je otištěn rozhovor s básnířkou polské národnosti Renatou Putzlacherovou,
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(žije v Brně, nechala si jméno za svobodna) která je mimo jiné spoluautorkou dvojjazyčného
představení Těšínského divadla „Těšínské niebo – Czieszynskie nebe“.
Na otázku:“ Vzpomenete si na vánoční dárek, který vám udělal největší radost?“ odpovídala: „ Byly to Vánoce před třinácti lety. Byla jsem tenkrát v očekávání a s manželem jsme
se rozhodli, že Vánoce prožijeme jako horalé v dřevěnici na Hrčavě. V těch dobách jsme byli
členy folklorního souboru Górole z Mostů u Jablunkova a ctili jsme zvyky našich předků.
Dokonce jsme si tenkrát nadělili vlastnoručně vyrobené dárky. Od manžela jsem dostala kožené krpce a já jemu dala vyšívanou košili. Byly to nezapomenutelné svátky. Tři měsíce nato
se nám narodila dcera. Na Hrčavu se chystáme i letos, tentokrát i s naší Agnieszkou.“
V měsíčníku Moravskoslezský kraj č. 12 z prosince 2004 je jedna celá stránka nadepsána „Lyžařské stopy v Jeseníkách a Beskydech, na jejichž údržbu kraj už podruhé přispívá“.
Pod nápisem jsou tři mapky, jedna ukazuje i Jablunkovsko s Hrčavou s jednotlivými lyžařskými trasami.
Na jedné z prosincových bohoslužeb v hrčavském kostelíku oznámil kaplan Ziffer
z jablunkovské farnosti, že počátkem února 2005 proběhne v obci peněžní sbírka na pořízení
nového zvonu pro hrčavský kostelík.
Obecní úřad Hrčava vydal v prosinci 2004 „Zpravodaj obce Hrčava“. Byla to svým
způsobem sumarizace toho, co se v obci za poslední rok udělalo a co se chystá. V obci vedle
příjezdové silnice vlevo (za cestou nad hřištěm pod plotem soukromého stavení) vzniklo zatrubněním příkopy záchytné parkoviště pro osobní automobily. V budově obecního úřadu
proběhla v roce 2004 první etapa oprav. Byly rekonstruovány jak pánské tak i dámské WC,
součásti bylo i zřízení malé kuchyňky a výměna oken v kanceláři OÚ. Celkové náklady byly
200 000,-Kč. V druhé etapě by se měl zateplit plášť budovy, měly by se vyměnit zbývající
okna a vchodové dveře. V třetí etapě by měly přibýt v prvním patře budovy dva byty. Předpokládá se že rekonstrukce bude stát asi 1 000 000,- Kč.
V roce 2005 se plánovala celková rekonstrukce fotbalového minihřiště (oplocení, lavičky atp.) Dále se plánovala oprava oplocení hřbitova, položení dlažby středem hřbitova, pořízení laviček a osvětlení. Předpokládalo se další pokračování v přípravě na rekonstrukci místní
komunikace Bukovec – Hrčava. Taktéž se předpokládalo, že by se mělo začít realizovat projekt „Budoucnost trojmezí“.
Ve zpravodaji je konstatováno, že obec Hrčava je na druhém místě v okrese F-M co se
týče nezaměstnanosti uváděné v procentech.
Někdy v roce 2004 vydala PROXIMA Bohemia spol. s.r.o., Vydavatelství místopisného
tisku, Masarykovo nám. 134, Rožnov pod Radhoštěm za spolupráce městských a obecních
úřadů moravskoslezského kraje knihu „Moravskoslezský kraj - města a obce moravskoslezského kraje.“ Kniha je členěna abecedně podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Jablunkov a pod Jablunkov spadající obce jsou uvedeny ona stránkách 108 až 119. Písek je
prezentován celkem na čtyřech stránkách formátu A4, Jablunkov na dvou, Horní Lomné a
Hrádku je věnováno po jedné stránce, zbývajícím obcím i Hrčavě je pak vždy věnována půlstrana. Text o Hrčavě (str. 112) je převzat z internetových stránek o obcí Karpeckého Karla
(jen s malými změnami).
Někdy v prosinci roku 2004 vydal krajský úřad Moravskoslezského kraje barevný prospekt s názvem „Moravskoslezský kraj. Seznamte se.“
Prospekt seznamuje
s nejzajímavějšími atraktivitami kraje. V textu je i zmínka o Hrčavě: „Hrčava je nejvýchodnější obcí naší republiky, v oblasti zvané Trojmezí se zde potkávají hranice tří států – České
republiky, Polska a Slovenska.“
Stejně tak někdy v roce 2004 vyšlo 2. vydání knihy „Poutní místa Moravy a Slezska“.
Vydalo nakladatelství Gloria Rosice. V knize na str. 212 a 213 (formátu A5) se píše i o hrčavské pouti.
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2005
Stav obyvatel k 31. 12. 2004: v obci žilo celkem 267 občanů, z toho 137 mužů, 130 žen.
Narodil se 1 občánek, nikdo se nepřistěhoval, 1 občan se odstěhoval a zemřelo 6 občanů.
13. ledna 2005 na schůzce v bytě u Karpeckého Karla předal tento kaplanovi Jablunkovské farnosti Vladimíru Zifferovi návrhy Darovacích listin pro veřejnou sbírku na hrčavský
zvon spolu s návrhem dopisu význačným osobnostem s prosbou o finanční dar. Zároveň mu
navrhl, aby kvůli průhlednosti sbírky byl u pobočky České spořitelny v Jablunkově (kde má
Farní úřad v Jablunkově vedený účet) zřízen podúčet. Zároveň Karpecki navrhl, aby po pořízení nového zvonu byl starý dán do minimuzea v ZŠ na Hrčavě. Kaplan Ziffer Vladimír uvedené návrhy postoupil faráři Evženu Kališovi.
V sobotu dne 29. ledna 2005 od 19.00 hodin v Kulturním domě na Hrčavě uspořádalo
SRPDŠ při ZŠ rodičovský ples.
V únoru 2005 farář Kališ rozhodl, že veřejná sbírka na pořízení nového hrčavského
zvonu nebude, protože by bylo potřeba oficiálního povolení úředních míst. Kdo bude chtít
darovat nějaký finanční dar, má tak v určený den učinit v sakristii fary na Hrčavě po nedělních bohoslužbách, nebo kdykoliv na farním úřadě v Jablunkově.
Na farním úřadě bylo rozhodnuto, že bude požádán montér pracující pro Zvonařskou
dílnu z Brodku u Přerova, aby dojel na Hrčavu a proměřil zvoničku, aby bylo jasno jak velký
zvon se do ní dá nainstalovat. Karpecki napsal pro farní úřad dopis, který kaplan odeslal.
V neděli 27. února tento volal Karpeckému, že následující den po předání zvonkohry na staré
radnici v Ostravě (výrobek Zvonářské dílny z Brodku u Přerova) zajede na Hrčavu. Ale
v pondělí ráno volali zástupci firmy Impuls z Ostravy, že jsou domluveni se zástupcem
z Brodku u Přerova, že tento nepřijede a že na Hrčavu jedou oni. Jel jsem s nimi, na Hrčavě si
naskicovali situaci prostoru ve zvoničce. Podle pokynu faráře Kališe skicu pošlou do zvonářské dílny v Brodku u Přerova a do Halenkova do zvonářské dílny Tkadlec. Po obdržení nabídky farář Kališ pak rozhodne jaký zvon se na Hrčavu objedná a kdy se začne se sbírkou na
pořízení zvonu.
Dne 14. února 2005 vysílal Český rozhlas stanice Ostrava pořad o Hrčavě v rámci
„Cyklu Křížem krážem krajem“. Trval od 9:13 do 9:48. V reportáži z Hrčavy byly rozhovory
s Josefem Szkanderou (starostou), občanem Vojkovským Jindřichem, ředitelkou ZŠ Robenkovou Ivou. Reportáž byla podbarvena hudbou zemřelého gajdoše Zobatý Pavla i jeho syna
gajdoše Zobatý Vladislava. Také zpíval mladý Hrčavan Ganderák.
5. 3. 2005 počítadlo oznámilo 5000. návštěvníka internetových stránek o Hrčavě.
Taktéž 14. března 2005 v deníku Právo byl uveřejněn článek „Hrčavu ještě čeká dlouhý
boj se zimou“ s podtitulkem „Příchod jara oslaví v obci asi až v květnu“. V článku se říká, že
co jinde se popisuje jako sněhová kalamita, je zde realitou po celou zimu.
V dubnu 2005 se začala výstavba nového vodojemu v hodnotě 1 000 000,- Kč. Výstavbu prováděla firma Dostálek Jaroslav z Českého Těšína, která nejlépe obstála ve výběrovém
řízení.
Dne 26. 4. 2005 psal Horizont o tom, že na Trojmezí vyroste májka, za účasti zástupců
všech tří příhraničních obcí – z české, slovenské i polské strany. O stejné akci psal i Moravskoslezský den 30. 4. 2005.
1. výročí vstupu do EU si připomněli občané tří sousedních obcí Čierného při Čadci,
Hrčavy a Jaworzynky opět postavením společného máje při Trojmezí. Psal o tom i Rudo Garát v Kysucích v článku „Trojhraničie spolupráce“.
V Horizontu z 24. 5. 2005 v článku „Jablunkovské Beskydy nabízí bohaté turistické
možnosti“ i jeden odstavec věnovaný Hrčavě.
V sobotu 28. května na přání člena Klubu dráhařů Ziffera Davida (jeho bratr je kaplanem na jablunkovské faře) Karpecki Karel spolu s Gořolkou Janem doprovázeli asi sedmiKarel Karpecki: Historie obce Hrčava
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člennou skupinu členů při akci Poznávání nejvýchodnější železnice České republiky. Konkrétně šlo o hledání stop po lesních železničkách v nejvýchodnějším cípu republiky
v blízkosti trojmezní obce Hrčava, které sloužily v létech 1916 - 18 k odvozu dřeva z polomů,
které byly důsledkem napadání velkého množství mokrého sněhu na jižních svazích hory Gírové (840 m n. m.) v dubna 1916. Prošli Markovský a Černý potok. Když se šli podívat
k Vlkovi, našli několik metrů nad pamětním kamenem velmi pěkný přístřešek pro 6 sedících
osob u stolu, který zhotovily Lesy České republiky. Na popud Karla Karpeckého zapracoval
revírník pro Hrčavu ing. Chylek Rostislav z Mostů u Jablunkova.
V Třineckém a českotěšínském Info č. 3 ze 7. 7. 2005 v glose pod názvem „Cesta kolem
světa“ autorka (ova) poukazuje na těžké podmínky s dojížděním do práce v Třineckých železárnách. Doslova píše: „Pracovní doba ranní směny v železárnách začíná v 6 a končí ve 14
hodin. Lidem z Hrčavy, vesnice na česko-slovenských hranicích, jede jediný autobus již ve
4.10, v Třinci jsou v 5.10 a než začnou pracovat, uplyne ještě asi třičtvrtě hodiny. A na zpáteční autobus zase čekají nejdéle ze všech, do půl třetí. V Hrčavě jsou až v 15.39 a než dorazí
do chalup, ještě to trvá. Jejich pracovní den spolu s cestou má tedy více než 12 hodin. Na to
však nikdo ze zodpovědných nereaguje. A tak je stav setrvalý. Ti, kteří to mají do práce dál a
nemají vůz, tak mají dvě možnosti: neremcat a klimbat v autobuse čí vlaku, nebo remcat a
také klimbat. U nás asi ještě neplatí, že čas jsou peníze!“
V tomtéž výtisku v článku „Ani jeden regionální tým nesestoupil“ se píše: „…V divizní
skupině E se zachránil Baník Albrechtice a díky tomu se v páté nejvyšší soutěži udržely i
Mosty.“ To znamená že hrčavští bratří Neslanikové a Joukl budou i v příští sezoně kopat za
Sokol Mosty u Jablunkova !
15. června 2005 uspořádala ZŠ Hrčava spolu s Obecním úřadem (šachový kroužek pod
vedením Alžběty Karpecké) v hrčavské ZŠ šachový turnaj. Ve třech společných kategoriích
hochů a děvčat startovalo celkem 27 šachumilovných ze 4 škol Jablunkovska. Hrčavští hráči
si vedli výborně. V kategorii 1.-2. tříd obsadil Dacho Mikuláš první místo, v kategorii 3.-4.
tříd zvítězil Szkandera Jiří první místo a Haratyk Roman byl druhý !
Firma Dostálek provedla v červnu na hřbitově položení zámkové dlažby středem hřbitova. Tatáž firma provedla výkop staré původní děravé vodovodní trubky vedoucí od malého
vodojemu k Lurdské jeskyni a položení nové včetně kohoutu.
Taktéž v červnu 2005 místní fotbaloví nadšenci na hřišti u hospody Pod javorem zhotovili vysoké drátoví oplocení hřiště, aby jim míč nelítal do lesa nebo oken hospody.
Počátkem července byla dokončena výstavba nového vodojemu, který byl zkolaudován.
Shodou okolnosti došlo v téže době k poruše větve potrubí vodovodu vedoucího směrem
k dolní cestě a obyvatele se tak octli bez vody. Porucha byla brzy odstraněna.
Hrčavská pouť 5. července se vydařila. Přišlo poměrně hodně lidí. Protože jako obyčejně byl problém s autobusy, které mimo jízdní řád jely jen výjimečně, hodně lidi proto přijelo
auty. Auta parkovala na pravé straně silnice na Hrčavu, dopravu řídila hlídka policie. V 11.05
auta parkovala již až na Zlámaném mostě! Bylo příjemné počasí, ani moc teplo, ani chlad.
Pršet začalo až kolem 17. hodiny, když většina lidí z několikatisícové návštěvy již odešla a
odjela i část stánkařů.
9. července 2005 v článku „Začaly prázdniny, jede se na chalupu“ v Moravskoslezském
dni je jako ilustrační snímek použita fotografie – pohled na roubenou hrčavskou hospodu U
Sikory (bez popisu). V textu není o Hrčavě nic. Na jiném místě je celá tisková strana věnována krajskému přeboru v kopané. V článku se uvádí mimo jiné uvádí, že Tomáš Nieslanik
vstřelil v sezoně 12 branek a jeho bratr David 3 branky.
Počátkem července dodal Karpecki Karel Vojkovskému Jindřichovi lístečky s textem
„Nejvýchodnější obec ČR a trojmezní obec Hrčava na internetu. Spoustu informací, zajímavostí a kuriozit o obci získáte, když si na svém prohlížeči vyťukáte Hrčava a kliknete na Najdi, nebo když zadáte www.volny.cz/obec.hrcava . Ten je opatřeny dírkou na pověšení umístil na
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obecní vývěsce, kde si je turiste mohou vzít. Karpecki podobné lístečky již několik roků rozdává zájemcům o Hrčavu a turistům.
V pátek 29. července 2005 byl do kostela na Hrčavu dovezen nový zvon, který vyrobila
zvonařská firma Tkadlec z Halenkova. Byl vystaven v kostele.
10. srpna 2005 dojel na Hrčavu Karpecki Karel za Vojkovským Jindřichem, společně si
přivezli na dvoukoláku decimálku z hospody Pod Javorem do kostela, kde Karpecki pořídil
několik digitálních snímků zvonu a zvážením a proměřením zdokumentoval zvon. Ten váží
46,4 kg. Největší průměr zvonu je 41 cm, největší výška 40,5 cm. Průměr válcového nálitku
pro uchycení zvonu je 11,5 cm, výška nálitku je 3,5 cm. Na obvodu zvonu z vnější části je
nápis Cyril a Metoděj, nad nápisem pak obrázky obou věrozvěstů. Na obvodu je také vyobrazen znak obce.
2. 9. 2005 počítadlo oznámilo 6000. návštěvníka internetových stránek o Hrčavě.
Podzim roku 2005 byl nádherný, tepelně nadnormální, nepršelo, takže někde se potýkali
lidé s nedostatkem vody.
Rudo Gerát měl v Kysuci dne 5. 10. 2005 otištěn článek „Na Trojhraničí stále živšie.“
V něm také píše, že „Nejstarším podujatie toho druhu – Medzinárodné stretnutie ochráncov
přírody Beskyd, ktoré sa konalo každý rok na Hrčave, nahradila v tomto roku nová tradicia –
usporadúvanie letných detských táborov z jednotlivých štátov.“ Dále se v článku píše, že tradiční se už staly i turistické pochody Přes tři státy Evropy nebo cyklokros Okolo Trojmezí
(vše organizují Slováci.) Píše se v něm také o tom, že obec Čierné při Čadci a obec Istebná již
mají vypracovaný společný projekt a stavební povolení na stavbu lávky přes potok, se kterým
se budou ucházet o podporu z programu INTERREG.
Dne 16. listopadu 2005 vysílala Česká televize v odpoledních hodinách na programu 2
pořad nazvaný Kvarteto (č. 11). (Repriza byla 21. 11. 2006). Asi 25 minutový pořad Kvarteto
připravují televize jednotlivých států Visegrádské čtyřky vždy na určité téma. To tentokrát
znělo „Turistické cíle“. Jako turistický cíl vhodný zařazení do této relace si pracovníci ČT
Ostrava vybrali Hrčavu. A tak 26. srpna 2006 celý den na Hrčavě natáčel redaktor Vladimír
Štvrtňa s kameramanem a zvukařem, doprovázel je Karpecki Karel, který také v televizním
příspevku vystupuje. Když si uvědomíme, že Hrčava se dostala „do společnosti“ takových
turistických atraktivit jako slovenská jeskyně Domica, maďarská jeskyně Domica a Aggtelek,
polský zámek Lancet, lze z toho usuzovat, že obec Hrčava je již v turistické oblasti pojem!
V úterý 6. prosince přívaly těžkého sněhu, který padal až do rána následujícího dne,
způsobily kalamitu. Týdeník Horizont z 13. 12. 2005 psal, že „sníh způsobil rozsáhlé škody
v zahradách i ve městech. Odřezávání a úklid zlomených větví bude trvat ještě několik dnů.
Několikakilometrová kolona aut zablokovala ve středu (7. 12.) na několik hodin dopravu od
Hrádku až po Mosty u Jablunkova.“ Kvůli popadaným stromům na trolejová vedení železniční tratě na Slovensko nejezdily vlaky. Tak na příklad rychlík R 420, který jel ze Slovenska
v devět hodin večer, zůstal stát ve stanici Mosty u Jablunkova až do půl páté ráno, kdy se podařilo zprůjezdnit jednu kolej dvojkolejné trati. Druhá byla v provozu až kolem poledne 7. 12.
Sníh potrhal elektrická vedení v jednotlivých obcích, na některých místech nešel elektrický
proud i několik dní. Na Hrčavě se nesvítilo od večera do odpoledne následujícího dne. Na
Hrčavu také nedojel autobus ve 14 hodin. Na noční směnu odjížděl autobus i s benzinovou
motorovou pilou, která byla využita na cestu do práce i ráno zpět, kdy si řidič autobusu
s cestujícími musel odstraňovat stromy spadlé na silnici.
Hrčavu nenavštívil jen prezident Václav Havel. Hrčavou (respektive jejím nynějším katastrem) projela na koni i „pomazaná“ hlava, jak o tom píše Milan Šmerda ve stati „Císař Josef II. na Těšínsku v roce 1766“ ve vlastivědném časopise Těšínsko č. 3/2005 na str. 1 – 7.
Císař Josef II. (1741 – 1790) od roku 1765 spoluvladař Marie Terezie (1717 – 1780) v té době
vykonával první inspekční cestu po českých zemích. Měl v péči armádu. Navštívil i Těšínsko,
kde se kromě jiného zajímal o bezpečnost hranic proti nepříteli. 14. července 1766 dojeli od
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Těšína k Jablunkovskému průsmyku. Na svých koních dojeli k Hajducké šanci, ležící na
vrchu Sudeničné, která byla zcela rozpadla. Císař si do svého deníku poznamenal: „Potom na
Lysou tzv. Čarodějnickou horu, z níž jsme viděli celé údolí jak od Jablunkova po Těšín, tak
také k Jistebné.
Císařův průvodce ve svém souběžném záznamu napsal: Prošli „nekonečným značně
zničeným lesem až na vrchol Čarodějné hory či Gírové, jejíž vrcholek je pouhá pastvina.
Vpravo neprokleštěnými cestami přes lesy a močalovité louky téměř až k vesnici Javořince, kterou jsme ponechali vlevo a přímo do údolí velmi poničenými lesy přes větší Čadečku …(nepochybně jeli údolím Černého potoka, kde dodnes po obou stranách česko – slovenské hranice jsou močalovité louky, navíc ty na české straně byly kdysi v katastru obce Javořina, dnes Hrčavy. A zmínka o tom, že Javořinku nechali vlevo svědčí o tom, že věděli, že osada Hrčava patří k Javořice).
Nový zvon ze zvonoviny nesoucí jméno Cyril a Metoděj byl vystaven
v hrčavskémkostelíku od 28. 7. 2005. Vysvěcen (biskupem ostravsko-opavské diecéze mons.
Františkem Lobkowiczem) byl 10. prosince 2005, ale až odpoledne dne 2. března 2006 byl
pověšen ve věžičce kostela a následně k němu bylo přimontováno stávající zařízení na automatické zvonění. To se ukázalo ale jako nevhodné takže zvon sice zvonil, ale nedokonale.
Paradoxem je že ač odlité nápisy na zvonu dokládají, že byl odlit k 70. výročí postavení kostela v roce 1936, zvon byl vysvěcen a pověšen daleko dříve. (V roce 2006 kostelík na Hrčavě
oslavil 70 let od postavení.)
Je smutné, jak si v srpnu dosazený nový jablunkovský farář Janusz Kiwak (původem
z Polska, před nástupem do Jablunkova sloužil jako farář asi sedm let v Metylovicích) neváží
lidí, kteří pro kostel něco udělají. Ač byl manželi Vojkovskými spravujícími hrčavský kostelík upozorněn, že by bylo vhodné na vysvěcení pozvat i jednoho z hlavních organizátorů pořízení nového zvonu Karla Karpeckého z Jablunkova, tento odmítl s tím, že posvěcení zvonu
organizuje on a proto si tam pozve koho chce?!? (Karpecki Karel je vyznáním evangelík.)
V prosinci bylo dokončeno zateplení zděné budovy obecního úřadu polystyrénovými
plotnami a následně na ně byla připevněno dřevěné obložení. V příštím roce má být provedena rekonstrukce vnitřku budovy.
V prosinci 2005 těsně před vánocemi vyšla v Praze kniha Dany Bittnerové, Mirjam Moravcové a kol. "Kdo jsem a kam patřím" (Identita národnostních menšin a etnických komunit
na území České republiky.) Tisk TOBOLA Praha. Vydání první, 460 stran. Praha 2005.
Na straně 81 až 98 autor Ondřej Klípa má kapitolu nazvanou Kolektivní identita polské
menšiny na českém Těšínsku. (Preferovaná interpretace a modifikace prvků kolektivní identity Poláků v českém Těšínsku polskou menšinovou reprezentaci a publicistikou.)
V knize jsou i zmínky o Hrčavě v souvislostí s češstvím a nářečím, např. na str. 83, 89
(zde je zmínka o Karlu Smyczkovi, který se měl přestěhovat na Hrčavu a na základě petiční
žádosti podařilo Hrčavu připojit k Československu (pravda je ovšem taková, že Karel Smyczek se odstěhoval do Jablunkova nikoliv na Hrčavu, na petiční žádosti asi měl podíl ) A navíc
jsou v knize i tři fotografie z Hrčavy (na str. 84 obrazek 50 – Hrčava. Obec na trojmezí České
republiky, Slovenska a Polska. 2002 (ukazuje stodolu, kovárnu a hospodu bývalého Sikorova
statku); na str. 85 obrázek 51 – Bývalá soukromá hasičská zbrojnice v Hrčavě – „nejmenší
v Československu“. Léto 2002; str. 94 obrázek 54 – Dřevěný kostel v Hrčavě postavený ve
30. letech 20. století.)
Je zajímavou skutečností, že spoluautorka Mirjam Moravcová je vnučkou Karla Smyczka !
Občanka Hrčavy Hamplová má předplacen zajímavý „Časopis Ilony Manolevské
s přáteli“ pod názvem „Meduňka“ a podtitulem „Alternativní cesty ke zdraví“. V čísle
11/2005 byl v rubrice „Zázračné studánky a prameny“ uveřejněna fotografie Lurdské jeskyně
s popisem pod názvem „Hrčava – studánka Panny Marie“. Stojí za to citovat:
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„Naše putování po zázračných studánkách dnes končí v nejvýchodnější a možná nejmalebnější obci naší země. Hrčava je pozoruhodný a svébytný prostor nedaleko trojmezí – dotyku tří hranic – České republiky, Slovenska a Polska. Jediná k ní vedoucí silnice z Mostů u
Jablunkova se v délce deseti kilometrů kroutí romantickou lesní krajinou
Beskyd. Cesta až na samý východní okraj naší země odmění poutníka svým poklidem a
krásou. Dřevěné chalupy, horské louky a daleký výhled jsou balzamem pro duši. Pod silnici
v lese před obci nalezneme zázračnou studánku Panny Marie s Lurdskou jeskyní. Poutníci
věří v její léčivé schopnosti. Slunce prosvěcující lesní stráň zanechá hluboký dojem a poskytne poutníkům konejšivý stín i chladnou a lahodnouvodu“.
V deníku Moravskoslezský den 29. 12.2005 v příloze Frýdecko-Místecko, Třinecko byl
v rubrice „krátce“ otištěn článek „Informují o Hrčavě“, ve kterém se uvádí: O nově zjištěné
poznatky, zajímavosti, kuriozity, novinky a fotografie byly před několika dny doplněny internetové stránky nejvýchodnější české obce Hrčavy www.volny.cz/obec.hrcava. Autorem webových
stránek je jablunkovský badatel a sběratel veškerých informací o Hrčavě Karel Karpecki, jenž
vede také neoficiální kroniku obce.
30. 12. 2005 otiskly noviny „DOBA seniorů“ článek Karla Karpeckého pod názvem
„Aktivní senioři“ spolu s úplnou www adresou hrčavských internetových stránek.
V dovětku redakce se uvádí, že tyto jsou „skvělé jak obsahově, tak i svou přehlednou grafickou podobou“.

2006
K 31. 12. 2005 bylo 261 občanů, z toho 133 mužů a 128 žen. V roce 2005 se narodilo
jen 1 dítě. Přistěhovali se 3 občané, odstěhovalo se 5 osob. Zemřelo 5 občanů.
Ve dnech těsně před Novým rokem 2006 a po něm napadl další sníh a Česká republika
a okolní státy se potýkaly s obrovskou sněhovou kalamitou, která odřízla mnohé obce, polámala množství stromů v lesích, pod tíhou sněhu se zbortily některé haly (např. LIDL
v Ostravě). Vyznamenali se hrčavští řidiči, kteří iniciativně trvale vozili sebou benzinovou
motorovou pilu a za pomoci cestujících spadlé stromy odstraňovali z hrčavské cesty, takže
hrčavská cesta nebyla uzavřena.
V týdeníku Týden č. 1/2006 na str. 26 a 27 byl otištěn „Jediný porod, pět pohřbů“
Ivana Motýla s podtitulem „Jiná bilance roku 2005: velké dějiny kontra historie malé
obce“. V článku byly po jednotlivých měsících porovnávány události, které hýbaly světem, po
případě s Českou republikou v porovnání s událostmi na Hrčavě. Pět fotografii z Hrčavy pěkně ilustruje článek.
V lednu 2006 zemřela v Místku paní Zamazalová ve věku přes devadesát let, poslední
předválečná učitelka mateřské školy na Hrčavě a manželka posledního předválečného řídícího
učitele na Hrčavě Zamazala.
U měsíce ledna se starosta obce Josef Szkandera chlubí, že v porovnání se státem obec
nemá „ani halíř úvěrů“ a dodává „i malý rozpočet kdekoho láká“. V lednu (2005) přišla na
(obecní) úřad další z nabídek dotěrných grafických studií, které vytvářejí internetové stránky
obcí. „Počkáme, až se stránky naučí dělat někdo z Hrčavy. Tisíce vyhazovat nebudeme“ zdůraznil starosta. Je třeba zdůraznit, že obec má ze zákona mít své internetové stránky.
Je zajímavé, že starosta Szkandera se ani slůvkem nezmínil o tom, že obec má už své
internetové stránky, které soukromě a b e z p l a t n ě propagují obec. Jejich obsahovou
stránku včetně aktualizace údajů zajišťuje Karel Karpecki z Jablunkova a o grafiku se stará
Miroslav Filipec z Bystřice. A pomlčel o nich i redaktor Ivan Motýl, který je také zná! Ostatně lze je nalézt na adrese www.volny.cz/obec.hrcava.
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Ministerstvo zemědělství České republiky vydalo v první polovině ledna 2006 neprodejnou českou verzi 130 stránkové výpravné publikace „Náš venkov trochu jinak“. Pracovník
ministerstva Josef Morávek na základě Karpeckého internetových stranek o Hrčavě vyzval
počátkem prosince Karpeckého, aby dodal pro připravovanou publikaci několik fotografií
Hrčavských pamětihodností a pozoruhodnosti dle požadavků.
Do publikace se dostala Karpeckého jedna fotografie s popiskem „Lurdská jeskyně
s léčivým pramenem v Hrčavě vznikla díky přebytku kamene ze stavby kostela“. O Hrčavě
bylo v publikaci uvedeno následující: „ Na území obce Hrčava na místě, kde se stýkají hranice České republiky, Polska a Slovenska, stojí tři trojboké jehlanovité monolity z leštěné žuly.
Nesou státní znaky jednotlivých států, každý z nich se nachází na „domovském“ území a státní znaky jsou natočeny k trojmeznímu bodu, kde se sbíhají hranice. Do válcových otvorů
monolitů byly uloženy pamětní dokumenty, různé listiny, dobové noviny a mince. Mladá lípa,
český národní strom, symbolizuje přátelství lidí tři sousedících států. Vysadili ji ochránci přírody České, Polské a Slovenské republiky u příležitosti Dne země, který je na Hrčavě tradičním mezinárodním setkáním ochránců přírody z pohraničních oblastí.
20. 1. 2006 počítadlo oznámilo 7000. návštěvníka internetových stránek o Hrčavě.
Týdeník Horizont uveřejnil dne 6. 2. 2006 článek pod názvem „Martynek: Turistika dává nové možnosti“. Místostarosta Mostů u Jablunkova říká „Dohromady upravujeme na 30
km na 30 km běžeckých stop od Jablunkova přes běžecký okruh až skoro na Hrčavu.“
2. března firma Impuls B z Ostravy mající v náplní činnosti instalaci, údržbu a automatická zvonění nainstalovala do věžičky hrčavského kostelíku nový zvon.
Protože automatické bicí zařízení ve skušebním období vykazovalo určité závady, firma
Impuls B proto vyměnila 6. dubna 2006 část zařízení a od této doby funguje bicí zařízení
podle předpokladů.
Česká televize Ostrava vysílala v pátek 17. března 2006 na ČT 1 v rámci krajového vysílání Respekt po jeho základní části vysílá sedmiminutový dokument Osobnosti. Tentokrát to
byl rozhovor z ředitelkou ZŠ na Hrčavě Mgr. Robenkovou Ivou.
V Třineckém hutníku byl dne 5. 4. 2006 uveřejněn článek „Bukovec s Hrčavou: chceme
krajskou cestu.“ Informuje se v něm, že obce Bukovec a Hrčava, ač jsou sousedící obce, nemají vlastní silniční spojení a nejsou schopny si ho vybudovat z vlastních prostředků. Proto se
obrátily na krajského hejtmana Tošenovského s prosbou o pomoc.
V polovině dubna 2006 vydal Farní úřad Jablunkov 24 stránkový občasník formátu A5
pro své věřící s názvem Setkání (č. 1/06). Na str. 16 – 18 byl uveřejněn článek s názvem
„Svěcení zvonu v obci Hrčavá. Historie tří zvonů.“ Stejně jako při svěcení zvonu 10.12. 2005,
ani v tomto článku není poděkování pro organizátory sbírky na zvon ani poděkování dárcům.
Jablunkovská kronikářka Stará Alena zapsala na jaře 2006 do jablunkovské kroniky do
oddílu Osobnosti (na str. 15 a 16) vše, co zjistila o Karlu Smyczkovi, který mimo jiné založil
hrčavskou školu a byl velkým propagátorem Hrčavy.
Dne 25. 4. 2006 v článku „Ve Vendryni vyroste zřejmě rekordní májka“ se píše, že
„zvyk stavění májky na Třinecku a Jablunkovsku se dosud dochoval například v Neborech,
Karpentné, v Horní a Dolní Lomné, v Bukovci, Písku, na Hrčavě a na řadě dalších míst“.
Pochvalu si v článku „Mosty získaly první jarní bod.“ vysloužil Hrčavan Tomáš Nieslanik. Doslova se o něm psalo: „ … Po pěti minutách hry zazmatkovala obrana Lichnova, čehož
využil dotěrný kapitán domácích Tomáš Nieslanik. Vzal zadákům míč, probil se do vápna,
obhodil si vybíhajícího golmana Musila, a ten jej likvidačním zákrokem poslal na trávník.
Sudí odpískal penaltu a Igor Lysek s pokutovým kopem naložil suverénně.“
V sobotu 29. dubna 2006 v MF DNES v příloze „Na cestách – cyklospeciál“ uveřejnil
šéfredaktor ostravské krajské redakce MF DNES Petr Žižka na dvou stranách novinového
formátu článek „Za tři hodiny třemi zeměmi“ s podtitulem „Tip na výlet:
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Na kole z Těšínských Beskyd do Polska a Slovenska zapomenutým krajem dřevěnic“,
ve kterém popisuje svůj výlet na kole z Hrčavy na Javořinku a přes Čierné při Čadci zpět na
Hrčavu.
Počátkem května (6.) vedle hospody Pod javorem (na západní straně) nechal majitel
zhotovit zámkovou dlažbu, aby zkulturnil letní původní letní zahrádku. Nato následovalo zastřešení letní zahrádky.
V červnu se má dodělávat byt na OÚ, který vznikne v místnostech bývalé mateřské
školky.
Na prvního máje 2006 se na trojmezí konala slavnost stavění máje za účasti starostů obcí trojmezí. Píše o tom autor Rudo Gerát v článku nazvaném „Trojhraničie ožíva“ v novinách
Kysuce dne 10. 5. 2006. V článku se kromě jiného psalo, že již na podzim roku 2006 by se
měla přemostit roklina trojmezního bodu mezi Slovenskem a Polskem.
Hrčavský starosta by zase chtěl postavit u českého pylónu přístřešek za pomoci sponzora -Třineckých železáren.
Třinecký Hutník ze 17. 5. 2006 v článku „V regionu přibudou hraniční přechody“ o
tom, že po česko polských hranicích se minulých dnech pohybovala mezirezortní komise složena z českých a polských expertů, zabývajícími se problematikou míst překračování hranic.
Na české straně se v našem regionu jedná o rozšíření provozu o osobní automobily na třech
přechodech, a to Kojkovice – Puncow, Nýdek – Cisownica a Hrčavá – Jaworzinka. Psalo se,
že podmínky pro realizaci by měly být připraveny do roku 2007, kdy se předpokládá přístup
obou zemí k Schengenským dohodám.
V parlamentních volbách dne 2. a 3. června 2006 hrčavští voliči předvedli opět jeden ze
svých v poslední době již tradičních „kotrmelců“. Tentokrát se opět ukázali v okresních statistikách. Československá strana sociálně demokratická na Hrčavě dosáhla nejlepšího výsledku
v okrese Frýdek – Místek ziskem 55,26 % (63 voličů)! (ODS 17,54 % 20 voličů), KSČM
4,38 % (5 voličů), KDU-ČSL 8,77 % (10 voličů), Nezávislí (NEZ) měli O,87 % (1 volič),
US-DEU 0,87 % (1 volič), Moravané (M) 0,87 % (1 volič), další strany nebyly na Hrčavě
voleny. Navíc i strana zelených dosáhla na Hrčavě nejlepšího výsledku v okrese F-M, když na
Hrčavě získala 11,40 % (13 voličů) hlasů voličů! Na Hrčavě bylo 195 zapsaných voličů, volební účast byla 58,97 %.
V úterý 6. června 2006 (a pak ještě 12. června) v bytě u Karpeckého v Jablunkově Miroslav Filipec spolu s Karpeckým Karlem dělali další rozsáhlejší doplnění internetových stránek o Hrčavě (www.volny.cz/obec.hrcava). Přibyly kapitoly Protinožci, Hrčava a umělci,
Ohlasy. Nejpodstatnější inovací jsou ovšem některé kapitoly přeložené do angličtiny. Zatím
to jsou Obsah, Obec, Obecní znaky, Trojmezí a Fotografie.
Týdeník Horizont z 13. června 2006 otiskl článek autora Jiřího Linka z Návsí pod názvem „Zavádějící informace“, ve kterém se pozastavuje nad podrobnou automapou ČR
z vydavatelství Pragokart, 3. vydání, 2006/5. V mapě totiž není Hrčavá a dokonce není ani
v otištěném seznamu obcí ČR!
„Přes šest desítek žáků a studentů z regionu převzalo v úterý 13. června 2006
v Kulturním domě Trisia v Třinci přes osmdesát ocenění za lepe řešení matematických, fyzikálních a chemických olympiád a soutěží technického zaměření“ psalo se v článku „Třinecké
firmy ocenily talenty regionu“, který otiskl Třinecký hutník 21. června 2006.
Mezi oceněnými byla i Monika Tobolová (nar. 14. 2. 1991) ze ZDŠ Mosty u Jablunkov,
která získala diplom „Talent regionu 2006“ za příkladnou reprezentaci regionu v krajském
kole matematické olympiády, druhý diplom „Talent regionu 2006“dostala i za příkladnou
reprezentaci v krajském kole fyzikální olympiády. A Hrčavá může být hrdá na to, že Monika
bydlí na Hrčavě (č.p. 83), že ZŠ s 1-5. post. ročníkem absolvovala na Hrčavě ! K dalším
úspěchům Moniky lze přičíst i spěchy na šachovnicích, kde se téměř pravidelně umísťovala
na medailových pozicích na různých žákovských turnajích Jablunkovska. Premiantka třídy
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(samé jedničky v 9. řídě) se za své úspěchy bez přijímacích zkoušek dostala na výběrové
matematickém gymnázium v Bílovci!
Ve středu 14. června 2006 uskutečnila ZŠ na Hrčavě (vedoucí šachového kroužku na
škole Karpecká Alžběta) šachový turnaj pro žáky okolních škol. Zúčastnilo se celkem 29
mladých šachistů ze žákladních škol Hrčava, Mosty u Jablunkova, Jablunkova a Čierného
(Slovenská republika). Soutěžilo se ve třech kategoriích: 1. a 2. třída (8), 3. třída (9), a 4. a 5.
třída (12), kluci i holky pohromadě. Hrčavští šachoví talenti tentokrát moc neoslnili, na medailové pozici se umístil pouze Mikuláš Gacho v kat. 3. tříd. Turnaj sponzoroval OÚ Hrčava a
podnikatel Dacho.
Taktéž 14. června 2006 Moravskoslezský deník vydal mimořádnou přílohu nazvanou
„Průvodcem kraje“. Je to vlastně popis nejzajímavějších cyklotras v Severomoravském kraji.
Zde na str. 18 je otištěn článek „Hrčava: Do míst, kde vychází slunce nad krajem.“ Je zde
popis cyklotrasy z Jablunkova přes Studeničné, Půlgruň na Hrčavu, Bukovec a zpět do
Jablunkov’. V článku se uvádí turistické zajímavosti Hrčavy: Trojmezí, Kostel sv. Cyrila a
Metoděje a Lurdská lesní jeskyně.
Ve stejný den si v Horizontu čtenář v článku „Zavádějící automapa“ ztěžuje na to, že
v nové podrobné automapě jsou mnohé nedostatky, v naší příhraniční oblasti na příklad chybí
jakákoliv zmínka o obci Hrčavá.
Ve středu 21. června 2006 pořádala ZŠ Mosty u Jablunkova šachový turnaj „Mostecká
věžička“. Celkem se turnaje zúčastnilo 41 hráčů. Mezi nimi bylo i 7 hráčů ze ZŠ Hrčava. A
vedli si velice dobře. V kategorii I.-III. tříd obsadil Mikuláš Dacho 2. místo, třetí byl Jiří
Drong (oba ze 3. třídy). V kategorii IV.-V. tříd zvítězil Václav Sikora a Jiří Szkandera obsadil
2. místo (oba z 5. třídy). Navíc Roman Haratyk (4. třída) byl čtvrtý.
Třinecký hutník 28. června 2006 uveřejnil velký článek „Jak se vyvíjela během pěti let
nezaměstnanost v regionu?“ s podtitulem „Práce/Ortel pro Jablunkovsko – čím dál od Třince,
tím je to horší !“
Na Jablunkovsku má v květnu 2006 po Horní Lomné s 20,7 % Hrčava druhou nejvyšší
nezaměstnanost 19, 3 %. A za posledních 5 let byla Hrčava vždy druhá buď za Horní nebo
Dolní Lomnou.
Zde je stav počtu nezaměstnaných na Hrčavě: 5/2002 – 19,0 %, 5/2003 – 25,2 %,
5/2004 – 25,2 %, 5/2005 – 19,3 %.
K datu 5/2006 bylo na Hrčavě celkem 23 nezaměstnaných ze 119 práceschopných
osob.
Na léto 2006 vydalo Jablunkovské informační centrum Jablunkov, Beskydské informační centrum Frýdek-Místek a regionální agentura cestovního ruchu Beskydy-Valašsko nákladem 30 000 výtisků neprodejný 48 – stránkový (F A4) turisticky zpravodaj Beskydy turist
info (kompletní informace z Beskyd od Jablunkovska po Valašsko). O Hrčavě se píše na str.
2, 15, 16, 17, 40.
V úterý 4. července 2006 byla v Moravskoslezském deníku celá jedna tisková strana
věnována Hrčavě pod názvem „Jak se žije …v nejvýchodnější obci“ z pera redaktorky Jitky
Hrivňákové a Cieslava Gamrota, který na téže straně má uveřejněn článek „Pro Karla Karpeckého je Hrčavá koníčkem“.
Taktéž 4. 7. 2006 v 9:49 hod. se na www stránkách Hrčavy uskutečnila již 8000. návštěva. O informace o obci je stále větší zájem.
Hrčavská pouť 5. července neměla takovou účast jako ta loňská. Důvodem také byla asi
skutečnost, že v červnu a červenci panovala dlouhodobě nad Evropou tropická vedra nad 30
stupňů Celsia.
9. července 2006 Třinecký hutník otiskl článek „Bukovec s Hrčavou se zatím kvalitnější
cesty nedočkají“. Kraj totiž (ústy náměstka hejtmana Pavla Lukše) do svého výhledu investic
tento záměr zakomponovat nehodlá.
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Karpecki Karel k onomu článku poslal do redakce TH následující e-mail: Ozývám se
k článku v Třineckém Hutníku ze dne 19. července 2006 „ Bukovec s Hrčavou se zatím kvalitnější cesty nedočkají “ .
Abychom pochopili snahu obou obcí o silniční spojení, musíme si uvědomit současný
stav.
Hrčava je jedinou obcí České republiky, která sousedí se dvěma státy, ale při tom na
území České republiky pouze s jedinou obcí – Bukovcem, jehož katastr ji zcela obklopuje.
Kuriozitou při tom je skutečnost, že z obce Hrčava do Bukovce nevede žádná silnice,
pouze úzké polní a lesní občas udržované cesty přes horské sedlo hřebene Moravskoslezských
Beskyd ve výšce 675 m nad mořem. Hrčavané tak ke svým nejbližším sousedům to mají do
centra Bukovce asi 3,5 km vzdušnou čarou, po polních a lesních cestách o kilometr více, ale
dvoustopým vozidlem po okresních silnicích to mají k sobě přes Mosty u Jablunkova, Jablunkov, Písek u Jablunkova plných 27 km ! Při čemž prakticky musí po úpatí hory Gírové (840 m
n. m.) a z ní vybíhajících hřbetů objet téměř celou horu. Přesněji při pohledu z Gírové, kdybyste chtěli tuto trasu z Hrčavy do Bukovce sledovat, museli byste se otočit o 296 stupňů!
Silnice spojující Bukovec s Hrčavou byla navrhována již před vznikem samostatné obce
Hrčava (Bukovčany, aby katastr bývalé polské osady Jaworzynka připadl k Bukovci)
v březnu roku 1925!) A to se prý již podobné úvahy vedly na zemské vládě v Opavě již dříve.
Ani snahy v dalších létech o silniční spojení Hrčavy se světem nenašly u odpovědných úřadů
zastání.
Hrčava byla asi jako jedna z posledních (ne-li poslední) obcí připojena na silniční síť
republiky, ale ne ke svým nejbližším sousedům do Bukovce! Stalo se tak až koncem roku
1965, po téměř pětileté výstavbě, kdy byla dostavěna silnice z Mostů u Jablunkova! A to ještě
tak, že od odbočky z hlavní silnice necelých 5 km je to pouze upravena úzká lesní svážná cesta. Proto je na ní ve vymezených časových úsecích jen jednosměrný provoz. To v době možného střetu s autobusem linky na Hrčavu. Teprve dalších 5 km má parametry řádné okresní
silnice s obousměrným provozem.
Ale pokud se domníváte, že toto silniční spojení se světem přes Mosty u Jablunkova
vzniklo na přání občanů Hrčavy, jste na velkém omylu.
Proč se stavěla silnice na Hrčavu od Mostů u Jablunkova a nikoliv od bližšího Bukovce? Výstavbu necelých 10 km silničního spojení ze směru od Mostů u Jablunkova měly na
svědomí strategické důvody. Závětrné jihovýchodní svahy hory Gírové měly být v případě
atomového ohrožení Třinecka dočasným útočištěm jeho obyvatel. Kdyby se postavilo 5 km
silnice z Bukovce na Hrčavu, tu by pro výše uvedený účel nešlo využít, protože ta by nezasahovala do lesů pod Gírovou. Díky tehdejším atomovým stratégům tak Hrčava přišla o silniční
spojení se svým nejbližším sousedem - obcí Bukovec.
První varianta silničního silničního spojení Bukovce z Hrčavou by byla asi nejjednodušší a asi i nejlevnější. Trasa by vedla od školy v Bukovci (kde je konečná autobusových linek
do Bukovce) v trase dnešní polní cesty (značená turistická trasa) v délce asi 1050 metrů (směrem na Komorovský Grůň a dále na Gírovou) až ke křižování této cesty se širokou svážnou
lesní cestou, kde by silnice mohla pokračovat doleva po její trase a po necelém jednom kilometru by dospěla k dnešní křižovatce polních cest „u Burého“ do nadmořské výšky asi 670 m,
odkud je to do centra Hrčavy přes horský hřeben ve výšce 675 již jen asi 2 km. Jenomže toto
o řešení nemá asi zájem Bukovec, protože by to Bukovci nic nepřineslo, protože na trase
nejsou lidská obydlí … Trasa něco kolem 4 km.
Druhá varianta, o které se uvažovalo, byla trasa na Hrčavu přes bukoveckou osadu Suši.
Ta by představovala asi 5 km. Jenomže v tomto případě by současnou cestu přes osadu bylo
nutno rozšířit a napřímit a několik majitelů by přišlo o nějaké čtvereční metry zahrádek … A
Bukovčanům není nic tak svatého jako je půda, vždyť jak se bránili proti kolektivizaci za totality! Takže zase téměř neschůdný problém….
Karel Karpecki: Historie obce Hrčava

111

A tak se nakonec Hrčava s Bukovcem shodla na třetí variantě, vést silnici z Hrčavy k
„Burému“ a odtud doprava přes Zadky k česko-polskému hraničnímu přechodu Bukovec –
Jasnowice (podél čs.-polské hranice, kde by se nová silnice napojila na stávající okresní silnici do Jablunkova. Celková délka trasy by byla asi také 5 km.
Jenže - to by se z Hrčavy po silnici do centra obce Bukovec museli Hrčavané dostat
odbočkou přes bukoveckou osadu Suši (pokud by byla průjezdná), nebo by kolem hraničního
přechodu museli odbočit k Jablunkovu, aby pak na křižovatce nad hospodou u Sikory odbočili vlastně zpět ke škole k Bukovci, aby tak jen od hraničního přechodu ujeli ke škole
v Bukovci další 4 km. Cesta po silnici ke škole v Bukovci by tak u této varianty byla dlouhá 9
km! Oproti nejkratšímu spojení Hrčavy s Jablunkovem dle první varianty (11 km) by se u třetí
varianty spojení s Jablunkovem prodloužilo na 12 km. Stejná vzdálenost do Jablunkova po
silnici by byla i u druhé varianty.
V každém případě by se výstavbou silnice Hrčavanům podstatně zkrátila cesta do
Jablunkova (sídlo malého okresu) z nynějších 20 km přes Mosty u Jablunkova.
Ač se zdá, že o silnici jde víc zastupitelům Hrčavy než zastupitelům Bukovce, není to
tak docela pravda, protože přes Hrčavu by to do své domovské obce Bukovec měli mnohém
blíž i obyvatele bukoveckých osad Bařiny, Markov a Půlgruň, kteří to mají na příklad na OÚ
po silnici 23 -25 km, pěšky přes hřeben hor po horských chodníčcích pak asi 6 – 8 km!
Když náměstek krajského hejtmana Pavel Lukša poukazuje na finanční náročnost stavby silnice Bukovec - Hrčava má asi pravdu, protože situování silnice z Hrčavy do Bukovce
k česko-polskému hraničnímu přechodu Bukovec – Jasnowice rozhodně nejlevnější variantou
není. A veřejnými prostředky by se nemělo mrhat.
A ještě na závěr: Jak obce Hrčava tak i Bukovec by mohly o usilované spojnici dál jen
snít, pokud by nebylo osobní iniciativy Karla Karpeckého z Jablunkova, který se těsně před
uzávěrkou návrhů do Územního plánu velkého územního celku Beskydy v roce 1997 dozvěděl, že dotčené OÚ neposlaly žádné připomínky, tak se rozhodl sám navrhnout, aby výstavba
okresní silnice z Bukovce na Hrčavu byla zařazena do územního plánu. Regionální pracoviště
Ministerstva pro místní rozvoj v Ostravě návrh posoudilo jako opodstatněný a zapracovalo jej
do územního plánu! A vláda ČR na svém výjezdním zasedání v Ostravě dne 25. března 2002
svým usnesením číslo 298/02 jej schválila. V něm je výslovně zakotveno prodloužení silnice
z Bukovce na Hrčavu. Nejzákladnější krok tak byl tehdy udělán!
Budu jen zvědav, kam povede další jednání zástupců obcí Hrčavy a Bukovce. Ale moc
velký optimista nejsem.
V srpnu 2006 dostaly domácnosti na Hrčavě opět Zpravodaj z trojmezí obce Hrčava. Ze
zajímavých údajů se můžeme ve stati „Vodojem pitné vody“ dočíst, že „Dne 29. 6. 2005 obdržel obecní úřad v Hrčavě kolaudační rozhodnutí na stavbu „Vodojem pitné vody 22 m3
v obci Hrčava. Tato stavba si vyžádala celkové náklady ve výši 1 054 259 Kč. Stavba byla
spolufinancována Ministerstvem zemědělství ČR. Ve stejnou dobu proběhla i rekonstrukce
místního hřbitova, kde bylo vyměněno oplocení kolem hřbitova a postaven nový chodník
středem hřbitova.“
Dále se ve stati „Rekonstrukce jídelny kulturního domu“ uvádí, že „V létě letošního
roku proběhne ještě jedna zajímavá rekonstrukce. Jedná se o rekonstrukci jídelny kulturního
domu v Hrčavě. Jídelna bude přestavena do stylu selské jizby s kompletní výměnou oken,
dveří, podlahy, stropu a stěn. Budou zde postavena krásná kachlová kamna a společně
s novou kuchyní bude sloužit jako kulturně společenská místnost. Ukončení rekonstrukce je
naplánováno na polovinu září tohoto roku a vyžádáni finanční náklady více než 400 000 Kč.“
V článku „Rekonstrukce budovy obecního úřadu“ se uvádí: „ V loňském roce proběhla
ještě jedna, finančně k výši našeho rozpočtu, náročná akce. Bylo to celkové venkovní zateplení a následně opláštění budovy obecního úřadu. Toto dílo bylonavrženo následně schváleno
jako I. etapa celkové rekonstrukce a vyžádalo si náklady ve výši 406 850 Kč. Za finanční
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podpory Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Následná II. etapa začne koncem července letošního roku. Jedná se o výstavbu dvou bytových jednotek v 1. patře budovy
obecního úřadu. Nové bytové jednotky vzniknou na místě bývalé pošty a archivu obecního
úřadu a na zcela zdevastované části budovy, kterou nám po sobě zanechala bývalá nájemnice.
Podle projektové dokumentace si tato akce vyžádá finanční náklady ve výši 1 400 000 Kč.
Proto zastupitelstvo obce schválilo a pověřilo starostu obce vypracováním a podáním žádosti
o dotaci na Státní fond rozvoje bydlení v Praze. Žádost byla úspěšná a obec získala dotaci ve
výši 550 000 Kč na výstavbu jednoho bytu, tj. celkově jsme získali 1 100 000 Kč státní dotace
na tyto byty. Jednou z podmínek získání státní dotace je, že tyto budou určeny pro „Příjmově
vymezené osoby“. Co se tím rozumí ? Osoba s dalším členem domácnosti musí prokázat písemně,že průměrně měsíční příjem domácnosti nepřesáhl v období 12 kalendářních měsíců
před uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné českým statistickým úřadem. Bližší informace budou podány v kanceláři
obecního úřadu.“
V rubrice „ Z jednání zastupitelstva obce“ zasluhuje poznamenat, že „Zastupitelstvo obce zamítlo podání žádosti o udělení výjimky hodné zvláštního zřetele z počtu žáků z důvodu,
že v příštím školním roce 2006 – 2007 bude chybět 9 žáků do počtu zákonem stanoveného
pro dvojtřídní školu a z rozpočtu obce Hrčavá by bylo třeba vyčlenit na úhradu úvazku učitele
více jak 200 000 Kč na školní rok a ani v dalších létech se situace v počtu dětí nezlepší. Proto
zastupitelstvo obce přistoupilo ke zcela nepopulárnímu kroku a schválilo návrh, aby ve zdejší
škole v nadcházejících létech působila tzv. jednotřídka.“
Zastupitelstvo obce také rozhodlo, že „Jelikož žádost o zafinancování výstavby komunikace mezi Bukovcem a Hrčavou podanou na hejtmana Moravskoslezského kraje byla zamítnuta, zástupci obou obcí společně nechají vypracovat žádost na některý z fondů Evropské
unie. Celkové náklady na tuto komunikaci jsou podle projektové dokumentace kolem
15 000 000 Kč.“
V Třineckém hutníku vycházel seriál článku pod společným názvem „Po beskydských
chodníčcích“. Ve čtvrtém pokračování dne 23. 8. 2006 autor Mgr. Jiří Petrovský ve čtyřech
půlstránkových sloupcích popisuje putování z Bukovce na Hrčavu a k Trojmezí a pak zpět
přes Gírovou do Mostů u Jablunkova. Popisuje i některé pamětihodností Hrčavy.
„Hrčavu obdivuje každý rok mnohém více turistů“ – tak se jmenuje článek redaktora
Petra Ivana z týdeníku Horizont z 29. srpna 2006, který v něm píše o velkém mezinárodním
projektu Budoucnost Trojmezí. V jeho rámci se má na české (hrčavské) straně postavit zastřešené odpočívadlo s krbem, lavicemi a stoly, které má sloužit turistům k posezení. Strouha
mezi českou a polskou stranou má být přemostěna.
Koncem prázdnin navštívil Hrčavu a Robenkovy „Kanaďan“ Lojkasek (stavbyvedoucí
výstavby silnice v létech 1961-65).
4. září 2006 otiskly Lidové noviny článek „Hrčava si zoufá, chybí jí děti“.
22. září Karpecki navštívil státní hrad Velhartice. Pracovnici v pokladně hradu nabídl
vytištěné upozornění na www stránky Hrčavy a dal se s ní do řeči. Když ta viděla entuziasmus, s jakým Karpecki mluvil o Hrčavě, nabídla se, že rozmnoží jeho upozornění a bude ho
nabízet návštěvníkům. Protože Karpecki má ve svém PC soubor s těmito upozorněními, po
příjezdu domů jej poslal na e-mailovou adresu hradu, aby si upozornění na www stránky Hrčavy mohli nakopírovat !
V úterý 10. října 2006 se Karel Karpecki po předchozím vyzvání reportérkou Českého
rozhlasu Ostrava, zúčastnil na Hrčavě rozhlasového natáčení o obci. Pořad se má vysílat
3. listopadu v 10.30 na stanici Ostrava. Natáčelo se U Panenky, na hřbitově, na terase hospůdky Na vyhlídce, ve staré hospodě, s dětmi ve škole, na Trojmezí.
Z pohledu počasí by se rok 2006 dal charakterizovat jako rok extremní. Jaro přišlo pozdě. Pak přišel velký extrém v červenci, který byl nejteplejší za posledních 40 let. Pak přišel
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srpen, který byl extrémně chladný a deštivý. Prakticky nejchladnější zase za posledních 40 let.
Pak přišly nejteplejší září a říjen za posledních 30 let, kdy padaly mnohé denní teplotní rekordy.
Počátkem listopadu napadlo něco sněhu, který se ale brzy ztratil. Pak napadl sníh až
před novým rokem, ale také dlouho nevydržel.
Ještě před koncem roku byly v budově obecního úřadu zkolaudovány po předcházející
rekonstrukci 2 malometrážní byty, pošta se přestěhovala do přízemí.
Obec Hrčava měla k 31. 12. 2006 250 obyvatel, z toho 127 mužů a 123 žen.
V roce 2006 se narodil pouze 1 občánek, přistěhovali se 3 občané. Odstěhovalo se 13
občanů a zemřeli 2 občané. Posledním popisným číslem je č. 104.
Stejně jako listopad i prosinec i v lednu padaly plusové teplotní rekordy. Tisk psal, že
dosavadní zima je nejteplejší za posledních 45 let. Něco sněhu a mráz málo pod nulou byl až
zase 23. ledna 2007.
5. února Karpecki spolu s Mgr. Filipcem opět doplnili hrčavské stránky
www.volny.cz/obec.hrcava o nové skutečnosti.
Koncem února se do nových bytů v budově Obecního úřadu nastěhovali dva nájemníci.
Události v roce 1938
Na jaře vydalo nakladatelství CODYPRINT knihu autora Radana Lášeka
Jednotka určení SOS díl 2 (Karpecki - dovětek – SOS je Stráž obrany státu), ve které je
popsán známý útok polské bojůvky na Hrčavu v roce 1938 takto:Hrčava - 24 /Bohumil Kubeš
(četnictvo). Hlásím, že jsem byl v roce 1938 zařazen jako člen SOS u družstva č. 108. Dne 21.
září 1938 při vyhlášení pohotovosti SOS nastoupil jsem službu u zmíněného družstva, které
tehdy pozůstávalo z šesti příslušníků četnictva a sedmi vojinů a poddůstojníků vojenských
posil, celkem tedy z třinácti mužů. Postupně jsme odjeli doobce Hrčava v okrese Český Těšín,
kde jsme byli určeni k střežení státní hranice, která probíhala takřka v celé délve našeho úseku
lesem, případně po okraji lesa. Na rozkaz velitelství praporu ubytovali jsme se tehdy
v hájence Tarmonka (poznámka K. Karpeckého – popletl si název paseky Gavlonka, skutečností správně Durajka), která stála úplně na samotě v lese a byla vzdálena od státní hranice asi
50 m.
Dne 26. září okolo 6. hodiny ranní bylo naše družstvo obklíčeno skupinou polských bojuvkářů v počtu asi 80 mužů, kteří nás chtěli zatlačiti na polské území, tam zajati a odvésti do
Polska. V noci na 26. září střežili jsme státní hranici vzhledem k nepřehlednému terénu takřka
všichni. O 5. dod. 45. min., kdy již bylo světlo, byli jsme vystřídáni denním strážným a šli
jsme si do hájenky odpočinouti. Asi o 6. hod. 10. min. jsme byli vyrozuměni strážným četařem Františkem Ogořálkem, že nás bojůvkáři obkličují.(Konec str. 65.)
Na str. 66 je nejprve ilustrační obrázek Jablunkova – pohled na kostel a most přes Olší
ze směru od Bachraté s popiskem: V okolí okresního města Jablunkov došlo v neděli 2. října
1938 ke střetu mezi polskými teroristy a SOS; těžce zraněni byli tři strážci a tři Poláci.
V Třinci v ten den zaútočilo polské obyvatelstvo na četnickou stanici, bylo však odraženo.
V noci na 2. října byla také nedaleko Jablunkova přepadena a odzbrojena tříčlenná hlídka Fin.
stráže.
Vlastní text str. 66 začíná takto: Vyběhl jsem proto ihned ven, jsa ozbrojen puškou a patřičným počtem ostrých nábojů. Venku mi strážný Ogořálek naznačil směr, ve kterém viděl
přejiti polské bojůvkáře. Z ostatnich příslušníků SOS vyběhli ven vojín Janík, pak šstrážm.
Bedřich Lazar a des. Maxmilián Fišer. Neváhal jsem a vyzval vojína Janíka, aby mne následoval, a ostatním dvěma jsem nařídil, aby střežili úsek směrem k Bukovci až do příchodu
zbytku družstva, ježto jsem oprávněně předpokládal, že za kopcem mohou být ještě další bojůvkáři a že by nám mohli vpadnout do týlu.
Potom jsem s vojínem Janíkem odešel v naznačeném směru,narazil jsem na lesní cestě
na skupinu bojůvkářů, kteří byli schováni v křoví. Jak jsme zjistili pozdějším výslechem, skuKarel Karpecki: Historie obce Hrčava
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pina čítala dvacet mužů, kteří byli ozbrojeni pistolemi, automatickými pistolemi, a každý bojůvkář měl deset ofenzivních granátů. Při střetnutí s nimi jsem je vyzval, aby se vzdali a dali
ruce vzhůru. Polští bojůvkáři proti nám ze vzdálenosti 25 m ihned zahájili palbu z pistolí, a
proto jsem dal rovněž rozkaz ke střelbě. Bojůvkáři proti nám začali házet ofenzivní granáty,
které měly při výbuchu velký morální účinek. Současně zahájila druhá skupina bojůvkářů,
čítající asi 60 mužů, útok na hájenku. Během přestřelky jsem zpozoroval, že první skupina
hodlá zahájiti proti nám útok ztečí, a proto jsem hlasitě dával rozkazy k protiútoku, předstírajíce, že mám s sebou více mužů.
Při nastalém boji byl námi zastřelen velitel obou skupin, jistý Regr, učitel z polského
Těšína, a smrtelně zraněn jistý Pěčonka, který druhého dne po převozu do nemocnice na Slovensku zemřel. Kromě toho bylo několik bojůvkářů v první i v druhé skupině lehce zraněno.
Jakmile velitel bojůvkářů padl a několik jich bylo zraněno, počala spodní skupina ustuoovati
ke státní hranici. Zahájil jsem proto (zde končí strana 66 a začíná str. 67) pronásledování uvedené skupiny a donutil jsem ji k ústupu na polské území.
Jelikož spodní skupina bojůvkářů byla mnou a vojínem Janíkem rozprášena, podařilo se
ostatním členům našeho družstva vrchni skupinu útočníků rovněž rozprášiti a zatlačiti do Polska.
Smrtelně zraněný bojůvkář Pěčonka byl dopraven do Čadce, kde zpravodajskému důstojníkovi mimo jiné udal, že akce byla organizována ústředními polskými úřady. Teroristům
byla nápomocna polská finanční stráž, která jim v noci vyznačovala správnou cestu ke státní
hranici, kde je také očekávala po návratu z akce. Měla jim býti nápomocná při našem odzbrojování. Pěčonka dále uvedl, že skupina, ve které byl zařazen, byla vedena učitelem Régrem a
měla za úkol za každých okolností naše družstvo č. 108 z hájenky zatlačiti na polské území,
tam odzbrojiti, mužstvo zajmouti a odvésti do Polska. Veškerou výstroj včetně záložních součástek měli bojůvkáři rovněž odciziti. Podle rozhodnutí vedoucího Régra měla větší skupina
bojůvkářů čelně zautočiti proti hájence Tarmonka (poznámka K. Karpeckého – správně Durajka, samota Gavlonka je dál od hranice na pasecei od vlastní Hrčavy). Menší skupina měla
našemu družstvu vpadnouti do týlu teprve po zahájení a rozvinutí boje, a to směrem od Bukovce, kde se ukrývala za kopcem. Díky bdělosti strážného a neohroženosti všech členů družstva bylo zabráněno našemu zajetí a byla zachráněna veškerá naše výstroj a výzbroj.
Prakticky od září 2006 je v Evropě nezvyklé počasí, v průměru je o 4-5 stupňů více, zima byla s minimem sněhu (na Hrčavě napadl asi 3 krát, maximálně do 20 cm, ale vždy brzy
roztál). V tisku se mluví o globálním oteplování, jako důvod se uvádí vzrůstající množství
skleníkových plynů v ovzduší, hlavně CO2. Vědci i politici se přou, je-li to přirozený cyklický zjev, nebo opravdu důsledek lidské činnosti.
6. 11. 2006 počítadlo oznámilo 9000. návštěvníka internetových stránek o Hrčavě.
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2007
Jak psaly noviny Kysuce z Čadce dne 7. 3. 2007 uskutečnil agilní turistický klub AHA
Čierne v neděli 25. 2. 2007 již 3. ročník výstupu na Gírovou po trase hotel Magistrál
v Čierném, Holý vrch, Půlgrúň, Studeničné, Gírova, Komorovský Grúň, Hrčava, kde většina
skončila v hospůdce Na vyhlídce.
18. 3. 2007. počítadlo oznámilo 10 000. návštěvníka internetových stránek o Hrčavě.
Na Trojmezí se na 1. máje 2007 uskutečnila za účastí starostů a občanů trojmezních obcí a turistů slavnost stavění máje. Největší iniciativu při přípravě tohoto setkávání již tradičně
patří obci Čierné se starostou Ing. Pavolem Gomolou. Obec Čierné také každoročně zajišťuje
muže z folklorní skupiny Ozvěna, kteří chodí při této příležitosti zahrát a zazpívat. O této skutečnosti psaly slovenské noviny Kysúce 9. 5. 2007 v článku nazvaném „NA TROJMEZÍ“.
Článek ilustruje dvojice fotografií z tohoto setkání.
Také v tisku se upozorňuje na těžký úděl učitelů, když nemohou žáky trestat, žáci vědomí si toho, že do 15 let věku jsou soudně nepostižitelní, jsou stále drzejší a drzejší. Projevuje se to již i na základní škole na Hrčavě. Bývala ředitelka hrčavské základní školy Karpecká
Alžběta již léta vedla na škole bezplatně šachový kroužek, jehož žáci vícekrát dosáhli významných výsledku v rámci Jablukovska i okresu. Bohužel Karpecká Alžběta v dubnu 2007
s kroužkem skončila, protože žáci se nechtěli podrobovat jejím pokynům.
Dne 23. května 2007 se na Hrčavě (v zasedací místnosti kulturního domu) jednalo o
přeshraniční spolupráci. Jednání vedl starosta Sdružení obcí Jablunkovska. Slovenskou delegaci vedl Ing. Jozef Vražel, primátor Čadce a předseda Združenia miest a obcí Kysúc.
V Kysúcích dne 23. 5. 2007 v článku nazvaném „Mikroregion Triangel združil obce
Svrčinovec, Čierne a Skalité“ se také píše, že v roku 2006 obec Černe podala 3 projekty (třetí)
Hladajme, čo nás spája? projekt zamerany na kultúrnu a turisticku spoluprácu s obcou Hrčava.
Jak se psalo v v slovenském týdeníku Kysuce vydaném 30. 5. 2007 v článku pod názvem „Cezhraničná spolupráca s Českom sa rozvíja“. Kromě jiných vystoupili se zajímavými
nápady a doporučeními k rozšíření přeshraniční spolupráce i starostové obcí Bukovec, Bystřice, Vendryně a Hrčavy, zástupce Mostů u Jablunkova. O konkrétních krocích hovořil i starosta Čierného Ing. Pavol Gomola a Ing Juraj Strýček, starosta Svrčinovce.
Ve čtvrtek 31. května 2007 Na Trojmezí předal zástupce stavební firmy Stavospol
z Turzovky starostovi obce Čierné a starostce Istebné objekt dřevěné lávky s rozpětím 18 m
(vzhledem k délce překlenutí a šířce lávky by bylo vhodnější mluvit o mostu pro pěší) přes
strž potoka na Trojmezí mezi Polskem a Slovenskem. O dva týdny později byla na polské
straně dokončena i asfaltová silnice až ke státní česko-polské hranici a od ní vedoucí betonový chodník k lávce. O této skutečnosti psaly noviny Kysuce dne 6. června 2007 v článku nazvaném „Lávka spojí tri štáty.“ Pozoruhodné je, že při stavbě lávky se poprvé označil trojmezní bod jako hmatatelná skutečnost v podobě objevil asi 40 cm vysokého trojbokého
jehlanu se skoseným vrškem zabetonovaného v korytě potoka. Je dobře vidět z lávky ze strany po toku potoka. Je otázka, jak dlouho vydrží, protože případná velká vody při deštích, tání
sněhu nebo jiné okolnosti mohou onen hmatatelný povalit, odplavit a podobně.
Dne 19. června 2007 otiskl Deník (po předchozím svolení Karla Karpeckého redaktorce
Bronislavě Supíkové z redakce ve F-M) článek „Hrčava: stovky zajímavostí.“ Upozorňovala
na internetové stránky Karla Karpeckého o Hrčavě a uvedla z nich několik zajímavostí.
25. 6. 2007 ozvala se e-mailem redaktorka České televize Brno, a projevila přání, aby ji
Karel Karpecki byl nápomocen při natočení reportáže o Hrčavě. Po dalším telefonátu bylo
dohodnuto, že přijede 2. července 2007. Informace o Hrčavě zjistila z internetových stránek o
obcí autora Karla Karpeckého.
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2. 7. 2007 se skutečně objevili zástupci České televize Brno a nejdříve natočili Karla
Karpeckého u jeho počítače doma (bez zvuku), pak se natáčelo u označení obce Jablunkov na
hlavní silnici ze směru od Mostů u Jablunkova. Další natáčení pak proběhlo na Hrčavě – na
cestě pod obci směrem na Trojmezí, na Trojmezí. Dva rozhovory pak na Hrčavě – před obecním úřadem s místostarostou a u staré hospody s dcerou paní Hamplové.
Ve středu 4. 7. 2007 v příloze Hospodářských novin v IN magazínu byly otištěny dokonce dva články o Hrčavě. První tří a půl stránkový pod názvem „Trojmezí na východě“
s podtitulkem „Krajem na česko-polsko-slovenském pomezí“ napsal Josef Albrecht. Je jednoznačně poznat, že čerpal z internetových stránek o Hrčavě Karla Karpeckého, ale slouží mu
ke cti, že si dal tu práci a napsal svůj článek - neopisoval. Druhý půl stránkový článek předsedy KČT Jana Stráského má jméno „Česko-polsko-slovenské pomezí.“ A podtitul „Tip na výlet Jana Stráského.“
7. 7. 2007 počítadlo oznámilo 11 000. návštěvníka internetových stránek o Hrčavě.
Ve středu 11. července 2007 se v MF DNES v příloze Dnes cyklotrasy uvádí, že: „..
půjčovny kol jsou .. v rodinných domech v Hrčavě ..“ (?)
V týdnu před slavnostním uvedením lávky na Trojmezí mezi Polskem a Slovenskem byl
na české straně také dokončen asi pětimetrový rovněž dřevěný můstek přes terénní prohlubeninu, který tak usnadnil přechod do Polska z české strany.
Na polské straně bylo od asfaltové příjezdové cesty od Javořinky vybudováno
k Trojmezí stupňovité terasovité betonové a dřevěné schodiště až k mostu pro pěší s celkem
106 schody a 26 podestami. Po dřevěném schodišti s 24 schody a po povalovém dřevěném
chodníku se lze dostat na slovenskou stranu Trojmezí k slovenskému monolitu a ke kryté odpočívce.
Ve dnech předcházejících slavnosti otevření lávky na tuto skutečnost upozorňoval denní
tisk. V sobotu 14. července 2007 za krásného počasí o desáté hodině dopoledne byla lávka na
Trojmezí slavnostně uvedena do provozu při slavnosti nazvané „Den bez hranic“ za účasti
politiků ze všech třech států. Od nás byl i jeden senátor a jeden poslanec. Vystoupily i
folklorní skupiny z jednotlivých států. Z Polska byly dovezeny lavice a stoly. Slavnost se
uskutečnila na louce u Trojmezí na české straně. Jednotlivé obce zajistily pro několik stovek
účastníků (můj odhad asi 300 lidí plus mínus) bezplatné pohoštění (pivo, limonády, párky,
polévky, koláčky, záviny i něco ostřejšího).
Obec Čierne při této příležitosti vydala velmi hezký oboustranný celistvý skládací barevný prospekt s názvem „Budúcnosť trojmedzia – rozvoj trojmedzia na slovensko-polskom
území“.
Více lidem, s kterými jsem se na Trojmezí setkal, vadila skutečnost, že z českého pylonu, jenž je součásti geometrického vymezení trojmezního bodu, není vidět na slovenský pylon, protože tomu brání několik smrků! Přitom zákon říká, že z jednoho hraničního kamene
musí byt vidět na předchozí a další!
V úterý 17. července 2007 pak týdeník Horizont otiskl článek svého redaktora o průběhu akce v článku „Území tří státu v sobotu spojila jediná lávka“. Uvádí se, že na financování
výstavby lávky se kromě Evropské Unie (75 %) se na zbývajícím financování podílely také
polská obec Istebná a slovenská obec Čierné v poměru 65 % ku 35 %, přesně podle délky
lávky, která je právě ze 65% na polské straně a 35 % na slovenské straně.
Obdobnou informaci také ve středu 18. července přinesl i týdeník Třinecký hutník. Ten
navíc uvádí, že lávka je dlouhá 18 metrů.
V létě vyrostla vedle hospody Pod javorem hezká krytá dřevěná předzahrádka situována
před vchod do kotelny a před boční východ (vchod do hospody).
V noci z 6. na 7. října přijel jak obvykle autobus z Třince z odpolední směny kolem
23.45 hod. Řidič Franek autobus otočil, aby ráno kolem 4.00 hodin mohl odjet s denní směnou do Třince. A odešel spát do svého pokoje, který zaměstnavatel řidičů linky na Hrčavu má
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pronajat v domě paní Hamplové vedle staré hospody. Než vyšel ráno z domu již drnčel zvonek a za dveřmi stáli lidé, kteří měli jet na ranní směnu. Oznámili překvapenému řidiči, že
jeho autobus sjel po mírně svažitém terénu (řidič buď autobus po odstavení nezabrzdil nebo
někdo jej popostrčil). Autobus sjel podél staré hospody směrem ke Slovensku, minul poměrně
silný kmen stromu, aby pak přerazil plot a zastavil se až o dřevěnou konstrukci staré historické kovárny, kterou narušil tak, že majitelka rozhodla budovu zbourat. Při bourání zařízení
kovárny se na výhni našel nápis s datem 1878, takže budova byla postavena minimálně
v onom roce nebo i dřív. Takže stála celkem minimálně 130 roků. Obec tak přišla o jednu
z nejstarších budov.
V polovině října napadl na Hrčavě poprvé v nastávající zimě sníh. Vydržel jen několik
dní. 6. listopadu napadl na Hrčavě sníh po druhé. Tentokrát asi 30 cm.
12000. návštěva na internetových stránkách www.volny.cz/obec.hrcava se uskutečnila
dne 22. 11. 2007 ve 14:26 hodin.
V Deníku z 22. 11. 2007 byl otištěn článek Viléma Vlka o zájezdu ze Senior klubu
v Palkovicích.
Taktéž v Deníku byl dne 23. listopadu 2007 otištěn článek o názvu „Volné hranice aneb
Očekávaný vstup do schengenského prostoru se kvapem blíží“. Jeden díl článku má podnázev
„V Hrčavě mají „Schengen“ dávno“. Je to rozhovor s hrčavským starostou Josefem Szkanderou, který prohlásil: „U nás se na to nikdy moc nehledělo. Máme tady jen přechod pro pěší
s Polskem, ale na Slovensko se hranice překračují, aniž by tomu byla věnována zvláštní pozornost. Pohyb přes hranici je tady tak nějak tolerován, i když v Schengenu nejsme“. Asi mu
unikl fakt, že až u nás bude Schengen, na Hrčavě hranice prakticky přestane existovat a lidé ji
budou moci překračovat v libovolném bodě i na hranici s Polskem nejen jako dodnes se Slovenskem.
Někdy kolem 8. prosince napadl opět sníh (asi 10 cm), další poprašek až na Silvestra.
Mráz býval do minus 10 °C.
Bývalý juniorský reprezentant ČR v běhu na lyžích 23 – letý Jakub Sikora (syn gírovského chataře) v této době student VŠB –TU v Ostravě měl 13. 12. 2007 rozhovor pro Třinecký hutník. v článku nazvaném „Sikora: Magistrála na Hrčavu je krásná“ mimo jiné prohlásil: .krásná je (lyžařská) magistrála od Jablunkova na Hrčavu .“.
V Horizontu z 18. 12. 2007 byl článek „Obce podepsaly dohodu o spolupráci“. Oznamuje se v něm, že obce Mosty u Jablunkova, Bukovec a Hrčava z české strany a Svrčinovec,
Čierné a Skalité ze slovenské strany a z polské strany trojobec Istebná podepsaly na chatě
Studeničné dne 12.12.2007 ve 12 hodin 12 minut dohodu o všestranné spolupráci. Starostka
Istebné Danuta Rabinová řekla, že by si přála, aby se dalo na Trojmezí dalo dojet z každé
strany po slušné silnici.
O půlnoci z 20. na 21. prosince 2007 naše republika a i další státy (i Slovensko a Polsko) vstoupily do schengenského prostoru. Znamená to, že pro obyvatelé států
v schengenském prostoru přestaly existovat hranice a hraniční kontroly a obyvatelé těchto
států mohou s cestovními doklady překračovat hranice v kterémkoliv místě.
Jak se vstup do Schengenského prostoru projevil na Hrčavě? Na hranici s Polskem nebo
Slovenskem lze hranici překročit v kterémkoliv místě. A protože po 20. prosinci 2007 na bývalém hraničním přechodu Hrčava (ČR) - Jaworzynka (Polsko) byla odstraněna nejen hraniční závora, odešli celníci, ale bylo odstraněno i dopravní značení omezující přejezdy státní hranice motorovými vozidly, může se v současné době na tomto místě překračovat státní hranice
neomezeně i motorovými vozidly. Pochopitelně byl odstraněn i zákaz výjezdu z obce na cestu
k hraničnímu přechodu.
Dopravní spojení se Slovenskem – tam momentálně není žádné cestní spojení.
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2008
K 31. 12. 2007 měla Hrčava 250 obyvatel, z toho bylo 130 mužského pohlaví a 120
ženského pohlaví. V roce 2007 se narodily 2 děti, přistěhoval se 1 občan, odstěhovali se 3,
zemřeli 3. Posledním popisným číslem je číslo 104.
V týdeníku Horizont z 2. 1. 2008 v článku „Menší obce získají více peněz od státu“ je i
vyjádření hrčavského starosty Josefa Szkandery: „V našem případě si pomůžeme zhruba o sto
padesát tisíc korun. Tato částka možná vypadá velká při našem ročním rozpočtu, který činí
milion sto padesát tisíc, ale jsme rádi, že dostaneme alespoň něco.“ Dále uvádí “...Čeká nás
také výstavba komunikace mezi Hrčavoua Bukovcem a potřebujeme investovat do rekonstrukce školy.“
Ve stejném vydání Horizontu je i článek „Podobenky měli nakreslené tužkou“ autora
označeného zkratkou (THEO). Píše se v něm: „Místní muzea mají ve svých archivech také
skoro sto let staré pasy vydávané narychlo po vzniku hranice. „Protože pro horaly, například
z Hrčavy, byla cesta k fotografovi do Jablunkova velmi náročná a nákladná, kreslil je místní
malíř a jejich tužkou namalované podobenky byly po nějakou dobu respektovány místními
úředníky. Navíc hranice rozdělila mnohá hospodářství, takže třeba chalupa byla na jedné straně hranice a pole na druhé“ dodal historik Roman Kasper“.
V Horizontu z 8. 1. 2008 v článku „Malé školy nemají žáky“ se na jednom místě uvádí:
„Podstatně hůř je na tom malotřídka v horské a těžce dostupné Hrčavě. Do jednotřídky, která
zahrnuje první až třetí ročník, letos chodí dvanáct děti, z toho čtyři prvňáčci, jedna druhačka a
sedm třeťáků.“Nevím, co budeme dělat, až nám třeťáci odejdou. To bude asi problém, protože
podle odhadů by měli přijít k zápisu do budoucí první třídy jen dva žáci. Jako každoročně
budeme žádat o výjimku a pokud nám peníze od státu nepostačí, zbytek nákladů bude už tradičně dotovat obec“, řekla ředitelka Ivana Robenková. Dodala, že nejbližší školaje ve dvanáct
kilometrů vzdálenýchMostech u Jablunkova. „Ono to není zase tak daleko, ale hlavně v zimě,
kdy je dopravní dostupnost velmi špatná, je to pro malé děti velká zátěž,“ vysvětluje ředitelka.“
13. ledna 2008 se v obci ztratil poslední sníh. Prakticky od 2. ledna je teplota stále nad
nulou.
Někteří občané na Hrčavě jsou nespokojení s činnosti obecního zastupitelstva a starosty.
Nemohou zapomenout, že když se loni slavnostně otevíral most pro pěší z polské na slovenskou stranu a můstek z hrčavské strany na polskou stranu, že se této slavnosti oficiálně nezůčastnil žádný zástupce obecního zastupitelstva z Hrčavy (starosta i zástupce byli na dovolené)
a tak kromě starostky z polské Trojvsi, starosty ze slovenského Čierného za českou stranu
mluvil starosta Jablunkova!
Po třech týdnech, kdy se teploty pohybovaly nad nulou (až 10°C) dne 22. ledna odpoledne s přechodem fronty nastala prudká změna počasí a během několika hodin opět napadlo
na Hrčavě asi 35 cm sněhu. Ale již o měsíc později se na Hrčavě sních nacházel jen sporadicky. Následovaly již jarní dny, lidé začalidělat na zahrádkách u domů. Další sníh napadl až 17.
března, ale jen několik centimetrů. Sníh vydržel jen několik dnů.
Od 15. ledna do 3. února 2008 byly vinou serveru volny mimo provoz www stránky Hrčavy. Opět je musel nainstalovat Miroslav Filipec z Bystřice. Protože ale měl k disposici kopii
verzi k datu 27. 7. 2007 ještě později doplňoval různé změny, jak mu je e-mailem posílal
Karpecki Karel.
V březnovém čísle měsíčníku Moravskoslezský kraj byl uveřejněn článek „Za sluncem
na kole“, ve kterém autor (laf) popisuje svůj výlet na Jablunkovsko včetně Hrčavy.
Někdy počátkem roku paní Vavřačová z Jablunkova, bývala učitelka mateřské školy na
Hrčavě, napsala dopis s pozváním na Hrčavupro paní Janu Hlaváčovou, jejíž babička je pochována na hrčavském hřbitůvku a s kterou ona několikrát navštívila Hrčavu.
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Zde je odpověď na dopis a pozvání na návštěvu:
„Vážená paní Vavřačová!
Váš dopis mě na jednu stranu moc potěšil a na druhou stranu trochu zarmoutil. Vím, že
nic již nemůže být jako před 50-ti lety, ale zjištění, že Hrčava už není tou Hrčavou, která
v mých vzpomínkách je jednou z nejkrásnějších míst jaké jsem poznala, je pro mně dost
traumatizující. Proto se tam bojím jet. Mám strach, že to vymaže jedny z mých nejkrásnějších
vzpomínek.
Moc Vás prosím, abyste ode mně pozdravovala všechny na Hrčavě, kteří si mne pamatují a paní ředitelce za pietu, kterou věnuje mojí babičce.
Často na Hrčavu vzpomínám a nechci si vzpomínky na ni vymazat nějakými asfaltkami
apod.
Moc Vás zdravím, buďte hodně zdravá – a Děkuji.
Vaše Jana Hlaváčová.“
Co dodat, já bych byl alespoň zvědavý.
Okresní noviny Kysúce z Čadce uveřejnily dne 19. března 2008 článek „II. liga: Čadca
–LiptovskýMikuláš 1:1 (1:0) Prvý jarný gol z kopačky Joukla. Jedná se pochopitelně o hrčavského Petra Joukla!
V úterý dne 11. dubna Karpecki Karel provázel po Hrčavě redaktorku Bilanovou polského vysílání České televize v Ostravě, která zde s tříčlenným štábem natáčela pro svůj pořad Babylon. (Starosta, neměl čas, Vojkovský byl nemocen.)
Karpecki žádal vedoucího produkce české televize v Ostravě Ivo Hradeckého, aby mu
zaslal hrubě natočený materiál o Hrčavě. Odpověď: v současné době je přísný zákaz posílat
komukoliv jakýkoliv materiál.
V pondělí 14. dubna starosta Hrčavy na OÚ na Hrčavě předal Karlu Karpeckému
z rozhodnutí zastupitelstva věcný dar, dárkovy balíček, opožděně k jeho sedmdesátinám jako
výraz díku za vedení www stránek Hrčavy a za další služby pro obec.
28. 4. 2008 počítadlo oznámilo 13 000. návštěvníka internetových stránek
Dne 3. 6. 2008 na ČT 2 odpoledne v 18.30 byl vysílán pořad o Hrčavě, který se natáčel
na Hrčavě 8. dubna 2008 v pořadu Babilon. Redaktorka Bilanová bohužel nesplnila to co slíbila – neoznámila, kdy se bude pořad vysílat, takže ani Karpecki ani ředitelka ZŠ Ivanka Robenková o vysílání nevěděli. To, že se pořad Babilon vysílal se náhodou dozvěděla ředitelka
ZŠ a podívala se na něj na internenu. Pak uvědomila i Karpeckého. Oba se shodli na tom, že
to byl jeden z nejobjektivnější pořadu o Hrčavě poslední doby!
V červnu byl Karpecki Karel na dovolené v Deštném v Orlických horách. Před odjezdem se spojil s paní Věrou Stivínovou (Kubíčkovou), která jako dcera akademického sochaře
Leoše Kubíčka byla s ním na Hrčavě za jeho pobytu v obci v době od října 1927 do konce
května 1928, kdy zde zorganizoval a vedl s pověření Ministerstva školství a národní osvěty
(Mšano) kurs lidových řezbářů. Na Hrčavě také chodila do školy (je nar. 16. 12. 1918). Je to
významná orientalistka, přeložila z perštiny a arabštiny koloem deseti knih. Protože byla nemocná odkázala Karpeckého na svou neteř paní Břízovou ze Žamberka, která se stará o dům atelier Leoše Kubíčka a kde část roku paní Věra Stivínová přebývá. Karpecki za ní přijel na
pracoviště do Rychnova nad Kněžnou a pak jel s ní do domu – ateliéru do Pěčína, kde si prohlédl dům a uměleckou pozůstalost Leoše Kubíčka. Nalezl zde i dva obrazy z Hrčavy (jeden
další snad), které byly namalovány za jeho pobytu na Hrčavě. Karpecki pozval paní Břízovou
s manželem a paní Stívínovou na Hrčavu. Ta se ale v roce 2008 kvůli různým okolnostem
neuskutečnila.
15. 7. 2008 počítadlo oznámilo 14 000. návštěvníka internetových stránek
Při příležitosti otevření muzea v Dolní Lomné v novém stylovém dřevěném domku, se
Karpecki seznámil s řezbařem Cieslarem Jiřím z Návsí. S ním diskutoval o možnosti zhoto-
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vení modelu pakety TGM a Dr. E. Beneše, kterou komunisté v roce 1983 zničili a následně o
zhotovení bronzové plakety v TŽ pro obelisk na Hrčavě.
Karpecki si uvědomil, že případně zhotovena bronzová plaketa na obelisku před bývalou Masarykovou školou na Hrčavě by mohla být dobrým soustem pro nenechavce. Proto se
spojil s Městským úřadem v Terezíně, kde mu dali kontakt na Památník v Terezíně, kder mu
sdělili adresu výrobce imitací bronzových destiček na hřbitově v Terezíně. Tak začal jednat
s firmou Oldřich Hejtmánek, Újezd 29/404, 118 00 PRAHA 1, tel: 603 434 314, e-mail:
hejdas@mac.com.
Podle posledního tel. rozhovoru to chce osobní jednání.
Léto bylo teplotně pod normálem, ztěžovali si především provozovatele koupališť, doba
po kterou se dalo koupat byla poměrně krátká.
6. 9. 2008 v 19:00 se na internetových stránkách Horizontu objevila tato zpráva:
Projekt komunikace mezi Hrčavou a Bukovcem podpoří dotace. Hrčava, Bukovec
/Dlouholetá snaha obyvatel Hrčavy a Bukovce o propojení obou obcí silnicí, se přiblížila ke
svému cíli.
Jak nás informoval hrčavský starosta Josef Szkandera, Rada Moravskoslezského kraje
schválila dotaci ve výši 400 tisíc korun na projektovou dokumentaci. „Stalo se tak s pomocí
krajské radní Dagmar Adamové a náměstka hejtmana Pavola Lukši. Pokud vše půjde podle
plánu, stavba komunikace by mohla začít v příštím roce,“ doufá první muž Hrčavy. Obě obce
jsou od sebe vzdálené pouhé 4 kilometry. Spojuje je však pouze polní cesta. Pokud se ale občané Hrčavy nebo Bukovce rozhodnou navštívit své příbuzné a známé ve druhé obci a jet přitom autem, po silnici vedoucí přes Mosty u Jablunkova, Jablunkov a Písek u Jablunkova musí
absolvovat až 26 kilometrů. Více v tištěném Horizontu. (Autor: Česlav Gamrot)
7. 9. 2008 11:49
V tropických vedrech se na Hrčavě lyžovalo.
Mosty u Jablunkova, Hrčava / Přes tropické teploty se návštěvníci Mostů u Jablunkova
a Hrčavy mohli v sobotu pokochat krásným stylem excelentních středoevropských běžkařů.
Závod. Nejlepší z žen, Irina Terenjteva projíždí cílovou rovinku v centru Hrčavy během
sobotních závodů Kolečková lyže.
Nejvýchodnější část republiky hostila první víkendový den 57 sportovců, kteří se utkali
v rámci mezinárodních otevřených závodů Kolečková lyže 2008. V mladších kategoriích se
celkem dařilo závodníkům z Třince a Mostů, v kategoriích mužů a žen si zlato očekávaně
odvezli olympijští závodníci: Litevka Irina Terentjeva a liberecký Jiří Magal. „Mnozí mají
představu, že pro běžkaře je léto odpočinkovým obdobím. Právě naopak, je to čas intenzívního tréninku na zimní závody,“ vysvětluje princip závodů trenér běžkařů ze Ski Mosty Josef
Martynek. Letos se z Mostů jel již sedmý ročník těchto veřejných závodů a trasa skoro stále
„do kopce“ dala závodníkům pořádně zabrat. „Kolečková si stále získává na popularitě, dnes
přitahuje už opravdové evropské špičky. Doufáme, že se v Mostech podaří opravit komunikace v centru obce tak, aby už příště závody mohly končit přímo v centru. Je to zajímavá podívaná pro milovníky sportu i turisty,“ dodává jedne z organizátorů Stanislav Czudek.
30. 9. 2008 se objevil v Deníku krátký článek tohoto znění: „Pacifikovali opilého. Hrčava – agresivního a opilého mladíka z Hrčavy museli minulou sobotu zpacifikovat
v provozovně Galerie v Jablunkově. Velitel Městské policie v Jablunkově Pavel Kufa upřesnil, že obsluha si s „otravným“ pobudou už vůbec nevěděla rady, protože neustálechtěl další
alkohol. Po zklidnění jej strážci zákona z podniku vykázali. (sru)“
V říjnu se na Hrčavě natáčel pořad pro pořad České televize Toulavá kamera.
Redaktor chtěl, aby v pořadu vystupoval i občan Hrčavy Vojkovský Jindřich, ten ale
odmítl. Odmítl i Karpecki Karel, i když vodítkem pro pořad byly redaktorům především jeho
www stránky o obci. Nakonec roli vypravěče o Hrčavě „z moci úřední“ musel splnit starosta
Josef Szkandera.
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11. 10. 2008 počítadlo oznámilo 15 000. návštěvníka internetových stránek o Hrčavě.
17.- 18. října 2008 se konaly volby do krajských zastupitelstev.
U nás v Kraji Moravskoslezském se volilo 65 zastupitelů.
Úspěšnost politických stran
31Česká strana sociálně demokratická obhajuje 11 mandátů , získali 162410 hlasů
(42.63 %)
18Občanská demokratická strana obhajuje 29 mandátů , získali 94869 hlasů (24.9 %)
11Komunistická strana Čech a Moravy obhajuje 17 mandátů , získali 60672 hlasů
(15.92 %)
5Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová obhajuje 8 mandátů ,
získali 27053 hlasů (7.1 %)
Volební účast v kraji byla 38.6 % zúčastněných voličů.
ČSSD získala v kraji nejvíce hlasů v Bukovci 71,63 % hlasů. Starosta Bukovce kandidující za ČSSD Jalowiczor Petr byl zvolen do krajského zastupitelstva. Spolu s ním ještě
z Jablunkovska Adamová Dagmar z Jablunkova za ODS a Gawlas Petr za ČSSD.
Na Hrčavě byla volební účast 32,11% (61 voličů). ČSSD získala 59,01 % (36), ODS
31,14 % (19), KSČM 4,91 (3), SZ 3,27 % (2), KDU-ČSL 1,63 % (1).
V pátek 14. listopadu 2008 v Třinci v sále restaurace U Zobavy a v sobotu 15. listopadu
na Hrčavě ve staré hospodě U Sikory se uskutečnilo mezinárodní setkání gajdošů Gajdyfest
2008 jako XI. ročník mezinárodního dudáckého festivalu. Vstupné bylo 150 Kč.
16. listopadu 2008 se na ČT 1 v 10.00 hod. vysílal pořad Toulavá kamera, který byl natočen v říjnu. Na závěr byla zveřejněna i internetová adresa o Hrčavě. Hned se to projevilo,
když během asi 6 hodin přibylo více jak 100 návštěvníků hrčavských internetových stránek!
Podzim byl vcelku velmi teplý, suchý, pršelo minimálně. Ještě počátkem listopadu dosahovala teploty kolem 20°C. První sníh se neobjevil v Beskydech ani na sv. Martina (sv.
Martin přijíždí na bílém koni), ale až 17. listopadu v horách v polohách těsně pod 1000 m
(Kozubová, Ostrý, Polomy). Dokonce do té doby nebyly ani mrazy, listí na stromech se kupodivu dlouho drželo. První slušný mráz pod 5 ° C byl na Hrčavě až 18. 11. 2008.
V noci z 18. na 19. listopadau napadl na Hrčavě první sníh, několik cm. (I v Jablunkově,
ale zde během dne většinou roztál.) Za dva dny napadl sníh znova, takže na Hrčavě bylo asi
30 cm sněhu. V noci mrzlo. Sníh ale vydržel jen asi týden.
Někdy na podzim jsem se dozvěděl, že na Hrčavě byla založena Místní organizace České strany sociálně demokratické. 19. 11. 2008 jsem se na internetu dozvěděl, že předsedou
MO je Gorzolka Martin.
V sobotu 22. 11. 2008 před půlnoci poslal Karpecki p. Hejtmánkovi e-mailem podklady
ohledně plakety TGM a DR. E. Beneše na Hrčavě. Ten hned následující den volal telefonicky,
sděloval, že podle těchto podkladů se plaketa dá udělat. Seznámil se také s www stránkami
Hrčavy. Obdivoval práci, kterou Karpecki pro obec udělal. Projevil přesvědčení, že se někdy
na jaře roku 2009 s rodinou objeví na Hrčavě. A navíc s hotovou plaketou! Karpecki chtěl
především vědět kolik by takové zhotovení plakety stálo. A dostalo odpovědi, že to pro Hrčavu udělá zadarmo!
5. prosince 2008 navštívil hrčavské internetové stránky 16000. návštěvník. Ale den na
to počítadlo začalo od 15 802!
6. prosince – Hrčava. Mikulášská zabíjačka. Především členové obecního zastupitelstva
zpracovali tři prasata na různé výrobky, které se pak následně prodaly.
Maso a další výrobky se prodávaly v hasičské zbrojnici a venku. V sále Kulturního domuse pak prodávala tradiční jídla. Zájem byl obrovský. Po začátku v 9 hodin tak již venku
v 11 hodin nebylo co prodávat. Sešlo se hodně lidí, především cizích, parkoviště byla plná,
včetně hřiště a přilehlých obecních cest.
8. prosince 2008 na Hrčavě napadlo trochu sněhu.
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16. 12. 2008 se dožila nejstarší žákyně hrčavské školy Věra Kubíčková 90 let! Dcera
akademického sochaře Leoše Kubíčka z Pěčína, který na požádání Ministerstva školství působil od října 1927 do konce května 1928 na Hrčavě, kde se snažil založit generaci lidových
řezbářů. Věra Kubíčková zde žila s otcem. Karpecki Karel, který je s ní ve styku, ji poslal
blahopřání.
V noci z 18. na 19. prosinec opět napadl sníh, když předtím bývalo počasí i kolem 10
stupňů.

2009
Obec Hrčava měla k 31. 12. 2008 celkem 252 obyvatel, z toho 128 mužů a 124 žen. Během roku 2008 se narodily 4 děti, přihlásili se 2 občané, odhlásili se 3 občané a zemřel 1 občan.
Zima nebyla krutá. Měla ale zvláštní průběh. Jaro s poměrně vysokými teplotami nastalo během několika dnů.
Snahou Karla Karpeckého v jarních měsících byla snaha dojednat, aby na Hrčavu se
opět podívala dnes už 90-letá paní PhDr. Věra Stivínová –Kubíčková s doprovodem, nejstarší
žijící žákyně hrčavské školy, kterou navštěvovala v roce 1928 asi v době od února do konce
května, když zde žila se svým otcem akademickým malířem a sochařem Leošem Kubíčkem.
Ten zde působil z pověření Ministerstva školství a národní osvěty. Měl za úkol zorganizovat zde řezbářský kurs pro místní zájemce.
Bohužel týden před dohodnutým termínem ke konci června ta nakonec pro indispozici
návštěvu odmítla uskutečnit. Poskytovatel ubytování pán Husar hodlal ubytovat vzácnou návštěvu ubytovat v centru obce bezplatně, bylo připraveno přivítání na OÚ, pochopitelně návštěva školy a další doprovodné akce.
Redakce okresních novin Kysuce po několika měsících vyhodnotila soutěž čtenářů, která měla určit sedm divů Kysúc. Stojí za zaznamenání, že po vyhodnocení mezi sedm divů se
dostaly také místa blízké Hrčavě. Na druhém místě čtenáři určili také Šance a valy (na Mostech u Jablunkova, ve Svrčinovci a v Čierném (nad Trojmezím na kopci Valy, 606 m n.m.). A
na sedmé místo se dostalo samotné Trojmezí na Hrčavě, nebo na Černém nebo na Jaworzynce, jak chcete ! Pro zajímavost pořadí Sedmi divů Kysúc:
1. Přírodní památka Kamenné koule v Čadci-Megonkách
2. Šance a Valy (na Mostech u Jablunkova, ve Svrčinovci a v Čierném (nad Trojmezím
na kopci Valy, 606 m n.m.))
3. Korňanský ropný pramen
4. Poutní místo Živčáková nad Turzovkou
5. Historická úvraťova železnička v Nové Bystrici –Vychylovce
6. Velká Rača (hora na Slovensko – polské hranici 1236 m.n.m.)
7. Trojmezí (na Hrčavě, nebo na Černém nebo na Jaworzynce)
Noviny Kysúce z celé akce uveřejnily celostránkové reportáže dne 17. června a
24.června 2009.
22. 6. 2009 Karpecki Karel rozeslal e-mail s následujícím textem asi 15 redakcím novin
a časopisů:
„V trojmezní obci Hrčava opět obelisk s plaketou prezidentů T.G.M. a Dr. E. Beneše.
Součásti historie nejvýchodnější trojmezní obce Hrčavy je i monolit s bronzovou plaketou s reliéfy prezidentů T. G. Masaryka a Dr. Edvarda Beneše s nápisem 1918 – ČSR - 1938.
V květnu 1938 na valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů se jednalo o postavení
jubilejního pomníku z poprsím obou prezidentů – T.G. Masaryka a Dr. Edvarda Beneše, který
měl být postaven před budovou školy k 20. výročí samostatnosti 28. října 1938 nákladem
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místních organizací - Sboru dobrovolných hasičů a odboru Matice slezské osvěty lidové. Ten
měl být postaven na počest 20. výročí vzniku ČSR. Hrčívané jím také chtěli dát najevo svou
sounáležitost s ČSR. Během léta v roce 1938 se pomník skutečně postavil.
Obelisk je z opracovaných kusů kamene, vysoký 185 cm, široký 75 cm , jeho hloubka
činí 50 cm. Asi 45 cm od nejvyšší části pomníku byla z čelní strany při pohledu směrem na
školu umístěna horní hrana již výše popsané bronzové plakety šíře asi 49 cm o výšce asi 41
cm, kde kromě reliéfů obou prezidentů byl ve spodní části uprostřed umístěn nápis 1918 –
ČSR - 1938. Před památníkem bylo upravené prostranství ohraničené dřevěným plůtkem
bránícímu bezprostřednímu přístupu. Kdy došlo k jeho slavnostnímu odhalení o tom se
nezachovaly žádné historické záznamy, snad to bylo na počátku školního roku, snad v den
výročí úmrtí prezidenta T.G. Masaryka 14. září, v žádném případě to nemohlo být v den
výročí vzniku republiky, protože v té době již Hrčavu okupovalo Polsko.
Ve školní kronice se uvádí, že po oznámení o polské okupaci hlídka finanční stráže, v té
době umístěna na Hrčavě, v poslední chvíli odstranila z památníku desku, aby ji tak
zachránila před zničením Poláky.
A tak obelisk bez desky přetrval polskou i německou okupaci, stejně tak i uschována
plaketa. Ta se brzy po válce vrátila zpět na Hrčavu a byla po druhé připevněna na původní
místo.
Ani komunistický tak zvaný „Vítězný únor“ nepřiměly místní soudruhy, aby nechali
pamětní desku odstranit. Hrčava byla přeci jen z ruky a navíc pomník nebyl na tak
frekventovaném místě, aby dráždil roduvěrné soudruhy.
Až někdy počátkem roku 1980 si pověřený instruktor z OV KSČ pro místní ZO KSČ
všiml, že na Hrčavě je „protistátní“ objekt. Straníci rozhodli, že se plaketa musí odstranit.
Údržbář školy tak plaketu odstranil. V hlášení došlém na OV KSČ z VO KSČ z 12. 5. 1980 se
píše: " Výbor Vesnické organizace vzal na vědomí sundání plakety s pomníčku z areálu ZDŠ,
která pro dnešní dobu je již nevhodná". Na "nevhodné" místo plakety pak "soudruzi" později
zařídili a umístili plaketu s reliéfem Jana Amose Komenského, ale tu umístili na zadní část
památníku přístupném pouze z areálu školy! Jak je vidět, za totality nebyl problém ze zadní
části udělat přední, černé prohlásit za bílé!
Hrčavolog a autor internetových stránek o obci Karel Karpecki z Jablunkova stále hledal způsob, jak zajistit, aby se na památníku znovu objevila pamětní deska. A navíc aby nelákala ani sběrače barevných kovů.
Z tisku se dozvěděl o tom, že na národním hřbitově v Terezíně byly po zcizení náhrobní
bronzové a měděné jmenovky nahrazeny novými k nerozeznání od těch z barevných kovů, ale
z akrylové pryskyřice. Rozhodl se jednat.
Přes MěÚ Terezín a správu národního hřbitova se dostal až k výrobci, kterému emailem popsal historii pamětní desky i nastínil historii obce.
Později byl telefonicky ubezpečen, že kopii pamětní desky lze zhotovit i podle ním dodané fotografie. A tak Karpecki přešel k nejožehavější otázce: a kolik to bude stát?
A tu Karpecki zažil šok. Pán Oldřich Hejtmánek, sochař a restaurátor z Prahy a výrobce
terezínských destiček mu sdělil, že o to se nemá starat, že vše týkající se zhotovení plakety až
po instalaci na Hrčavě si bere na svá bedra.
Protože pán Oldřich Hejtmánek je členem kulturní komise při Městské části Praha 1, informoval členy kulturní komise i starostu Ing. Petra Hejmu o Malé Praze, jak se Hrčavě říká
v širokém okolí (historické skutečnosti a nejmenší zastoupení občanů polské národnosti na
Těšínsku).
A výsledek? Dne 19. června 2009 dovezl pán Hejtmánek na Hrčavu jako dar Městské
části Praha 1 plaketu prezidentů včetně dopisu starostovi Hrčavy vyjadřující uznání za péči o
historické artefakty v obci a další dar – znak Prahy 1 !
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Tohoto dne odpoledne za občasného deště čtyři lidé dvě hodiny střídavě sekali a vrtali
(starosta Hrčavy Szkandera Josef – nejmladší – činil se nejvíce, dalšími byli místní občan a
patriot Vojkovský Jindřich, autor plastiky Hejtmánek Oldřich a Karpecki Karel).
Výsledkem byla potřetí nainstalována plaketa prezidentů!
Přivezl i osobní dopis starostovi Hrčavy Josefu Szkanderovi od starosty MČ Praha 1
Ing. Petra Hejmy datovaný v Praze dne 18. června 2009 tohoto znění:
Vážený pane starosto,
dovolte prosím, abych vyjádřil radost nad tím, že bude v Hrčavě znovu instalována plaketa areliéfy našich prvních dvou přezidentů T: G. Masaryka a Edvarda Beneše.
Vrací se do míst, která mají za sebou nelehký osud pohraničí dvacátého století, ale jež
je zároveň přes úskalí, která třicátá a čtyřicátá léta i období po roce 1948, zachovala svou
svébytnost a věrnost ideálům předválečného Československa. Proto je nanejvýš správné a
symbolické, že plaketa bude opět tam, odkud ji komunisté počátkem osmdesátých let minulého
století odstranili.
Gratuluji Vám ktomuto kroku a srdečně zdravím.
Obec s asi 250 obyvateli by si pořízení plakety z vlastních prostředků nemohla dovolit.
Mohla si ale dovolit po instalaci plakety přivítat autora plakety Oldřicha Hejtmánka
s manželkou na OÚ Hrčava, kde pán Hejtmánek jako druhý občan obdržel nejvyšší hrčavské
uznání - Jeden hrčavský dík.
Možná, že se rýsuje další pokračování – že Praha 1 naváže užší kontakty s malou Prahou – obci v nejvýchodnějším cípu naší České republiky, která je mimochodem po silnici
nejvzdálenější obci ČR od hlavního města (420 km)!
Slavnostní odhalení památníku na sebe ale ještě nějaký čas počká. Do té doby, než se
upraví prostranství před obeliskem s pamětní deskou.
Návštěvníci Hrčavy si tak opět mohou připomenout pohnutou historii obce.
K článku byla také připojena fotografie obelisku autora plakety na obelisku Hejtmánka
Oldřicha, Ve Střešovičkách 1/804, PSČ 169 00 Praha 6
Na adrese www.wikimapia.cz lze nalézt zajímavé údaje o obci: Obec Hrčava (polsky Herczawa, německy Hertschawa). Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 255 obyvatel. Hrčava leží na hranici
se Slovenskem, na místě kde se stýkají hranice Česka, Polska a Slovenska a je druhou nejvýchodnější obcí ČR (po Bukovci).
„Plaketa bdí nad Hrčavou“ z péra Petry Juráskové, tak se jmenuje článek, který dne 8. 7.
2009 otiskl Třinecký hutník. Redaktorka TH e-mailem zaslaný článek nejen že neotiskla, ale
udělala z něj svůj článek! Spíše paskvil! Cituje v něm Karla Karpeckého jako by s ním mluvila, nazývá ho hrčavským kronikářem (což je lež). A další nepravdy!
Asi novináři mají povinnost odevzdat redakci patříčný počet napsaných článků za jisté
období a podobným „přivlastněním“ si zjednodušují práci!
Hrčavská pouť na sv. Cyrila a Metoděje počátkem července se vydařila, počasí přálo,
lidí přišlo poměrně dost. Pracovnice OÚ paní Ramšákova mi ale sdělila, že ale bylo méně
prodejních stánků. 7. 7. 2009 v Horizontu byla uveřejněna komentována fotografie hrčavské
pouti dne 5. července 2009.
Někdy v červenci 2009 otiskly okresní noviny Kysuca v Čadci článek Karla Karpeckého „V trojmezní obci Hrčava opět obelisk s plaketou prezidentů T.G.M. a Dr. E. Beneše. Dvaja prezidenti u susedov.“ I s dvěma fotografiemi Oldřicha Hejtmánka.
Článek, pokud je známo, otisk také časopis Horizont. I Mladá fronta DNES ve svém
krajovém vydání dne 8. srpna 2009 i s jejich fotografii Karla Karpeckého před obeliskem,
když předtím si přišli pamětní plaketu prohlédnout.
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V polovině července 2009 ukončil své působení na jablunkovském farním úřadě kaplan
Vladimír Ziffer. Ten sloužíval mše v hrčavském kostelíku. Jeho novým působiště bude Moravský Beroun.
31. července 2009 v 15 hodin došlo na Hrčavě k slavnostnímu uvedení do provozu turistického přístřešku a stezky pro pěší a cyklisty za účasti představitelů obce Hrčavy, Istebné a
Čierného a asi 200 osob. Altánek stojí na českém území na pozemku obecního úřadu, který
tento koupil od jednoho hrčavského občana. Altánek stojí v těsné plízkosti českého trojmezního pylonu. Pod střechou dřevěného altánku je zděné ohniště, na kterém si turisté mohou
opékat donesené párky a jiné potraviny. Nad ohništěm je krytý plechový kryt a z něho je vyveden vrcholem střechy plechový odtahový komín. Stavba tak částečně připomíná historické
„kurloky“, ale bez stěn. Taktéž je zde možno si posedět u stolů. Bohužel si turisté musí přinést i klestí na oheň, nebo ho nasbírat v okolí, především na slovenské straně. Mluvilo se o
možnosti otevření malého občerstvení asi 150 m od Trojmezí v soukromém domku, bohužel
vše záleží na postoji jeho majitele. Vzhledem k množství lidí, které Trojmezí navštěvují, by
jim občerstvení přišlo vhod.
U příležitosti otevření přístřešku byla také pokřtěná mapa s názvem „Trojmezí“ (se širokým okolím) v měřítku 1:80 000 v počtu 1380 a pohlednice s názvem „Jablunkovsko na
dlani“ v počtu 2000 ks. Na této pohlednici je možno pod jedním úhlem vidětčesko-slovenskopolské Trojmezí s pollskýn a českým pylonem, po jiným úhlem pak mapkuJablunkovska a
Třinecka.
V srpnu Karpecki jednal s redaktorem z Toulavé kamery. Před několika měsíci byl
v Toulavé kameře pořad o Hrčavě. A on pak spolu s dalšími pořady stejného typu tyto převádí
do knižní podoby. Po mně chtěl další hrčavské fotografie a také se mnou konzultoval onen
hrčavský text, který bude s dalšími dokumenty uveden knize. Má to být v knize Toulavá kamera 9. Má vyjít někdy na přelomu roku.
22. 8. 2009 byla v Horizontu uveřejněna komentována fotografie s nadpisem „Trojmezí
se modlilo ve třech řečech“, kde se uvádělo, že na Trojmezí se konalo setkání církevních hodnostářů Tří sousedících zemí s věřícími.
Od 1. září 2009 se Hrčava uskutečnily velké změny ve školství. V důsledku zmenšujícího se počtu žáků na Hrčavě sice zůstanou první tří postupné ročníky i mateřská školka, ale
Hrčava ztratí smaostatnou ZŠ. Z hrčavské ZŠ školy a Mateřské školy se stane pouze pobočka
ZŠ Písek. Pochopitelně i ztratí škola svou ředitelku. (Mostecká ZŠ odmítla příjmout pod svá
křídla hrčavskou školu.)
Začátkem září mi Jindra Vojkovský z Hrčavy sdělil, že veškeré práce na památníku prezidentů na Hrčavě jsou dokončeny, lépe řečeno dokončila je hrčavská dobrá duše Jindřich
Vojkovský!
Jindra Vojkovský v létě zjistil, že jeden hrčavský občan sundal z rodinného hrobu náhrobní desku z leštěné žuly, protože praskla na dvě části a bude zajišťovat novou. Vojkovský
ho proto požádal, zdáli by si mohl desku vzít, že by jich chtěl po úpravách použít
k památníku. Uvedený občan souhlasil. A tak Vojkovský sehnal z hrčavských zdrojů občana,
který vlastní posuvnou pilu i s vidiovým kotoučem. A spolu desku ořezali na dva stejné kusy.
Pak s dalšími třemi občany, které Vojkovský přesvědčil, aby mu pomohli, na trakaři převezli
jednotlivé kusy k památníku, kde je nainstalovali před památník. Předtím Jindra udělal nový
sokl, cementovou maltou vytmelil poškozená místa na památníku a provedl další úpravy.
Teď už se čeká jen na rozhodnutí zastupitelstva obce, kdy se rozhodnou slavnostně a
oficiálně Památník prezidentů odhalit za asistence zástupců z Prahy.
5. září uveřejnily noviny Deník velký článek nazvaný „Kroniky a kronikáři našeho regionu – Hrčava. Autor Jaromír Kahánek čerpal především z internetových stránek o obci Karla Karpeckého, ale nelze mu upřít, že si skutečnosti ověřoval návštěvou na Hrčavě.
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5. září 2009 dostal Karpecki Karel parte, že dne 16 srpna 2009 náhle zemřela ve věku
nedožitých 91 let paní PhDr. Věra Stivínová –Kubíčková. V době před skonem byla nejstarší
žijící žákyně hrčavské školy, kterou navštěvovala v roce 1928 asi v době od února do konce
května, když zde žila se svým otcem akademickým malířem a sochařem. Ten zde působil z
pověření Ministerstva školství a národní osvěty. Měl za úkol zorganizovat zde řezbářský kurs
pro místní zájemce.
Na Obecní úřad Karpecki poslal následující e-mail:
Do 16.srpna paní PhDr. Věra Stivínová –Kubíčková byla nejstarší žijící žákyně hrčavské školy, kterou navštěvovala v roce 1928 asi v době od února do konce května, když zde
žila se svým otcem akademickým malířem a sochařem. Ten zde působil z pověření Ministerstva školství a národní osvěty. Měl za úkol zorganizovat zde řezbářský kurs pro místní zájemce.
Navrhoval, aby OÚ vyjádřila soustrast nad skonem této paní.
Navrhoval také urychleně poslat následující soustrastný dopis, aby došel do soboty 19.
září 2009 do 13:00 hod adresátovi:
Obec Hrčava, Hrčava čp. 53, 739 98 Mosty u Jablunkova
Tel./fax: 558 331 020
e-mail: hrcava@trz.cz
Projev soustrastí
Prostřednictvím pana faráře v kostele sv. Michala
V Jirchářích
Praha 1- Nové Město

Vážené vzpomínkové shromáždění !
V červnu letošního roku jsme se chystali přivítat v naší trojmezní obci Hrčavě v té době
nejstarší žijící osobu, která navštěvovala školu v naší obci (na jaře roku 1928).
Bohužel pro indispozici paní PhDr. Věra Stivínová –Kubíčková tuto slíbenou návštěvu
neuskutečnila.
Vyjadřujeme hlubokou soustrast všem jejím příbuzným, blízkým a známým.
Josef Szkandera, starosta
P.S. A pokud by se někdo z příbuzných, přátel nebo známých chtěl podívat do míst, kde
malou část svého života prožila i zesnulá, zveme ho k nám do naší obce na návštěvu. Bližší
informace může získat na www.volny.cz/obec.hrcava
Na Hrčavě dne 14. září 2009
Autor Jaromír Kahánek, píšící o kronikách regionu, vytěžil z návštěvy Hrčavy i článek,
který byl otištěn v Deníku 8. 9. 2009 pod názvem „Studánka s blahodarnými účinky“ o Lurdské jeskyni na Hrčavě s doprovodnou fotografii, na které je kromě Lurdské jeskyně i Oldřich
Vojkojkovský.
14. září 2009 v odpoledních hodinách Karpecki Karel a Jindřich Vojkovský dokončili
v hrčavském kostele zdokumentování vnitřních cenností. Po předchozím jejich ofotografování
v minulosti tentokrát došlo na zhotovení skic a zjištění základních rozměrů. Při případném
odcizení těchto věcí by tak hrčavští mohli vyšetřujícím orgánům předložit ty nejpodrobnější
údaje včetně fotografií. Skize budou uloženy u Jindřicha Vojkovského.
V týdeníku Horizont vyšel dne 15. 9.2009 maličký článek „Turisté na Hrčavě“. Oznamuje se v něm, že desátý ročník turistického pochodu přes tři státy v Evropě se koná v sobotu
na Hrčavě.
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Hrčavy si také všiml týdeník „Naše rodina“, který v čísle 41 z 6.10.2009 otiskl třístránkovy článek „Dobytí nejvýchodnějšího cípu republiky“ s deseti fotografiemi obce autora textu i fotografii Richarda Grégra z Prahy.
Počasí bylo v září a až asi do 8. října téměř letní počasí, ještě v říjnu bylo kolem 25° C!
Bohužel bylo dost sucho, hrozilo, že pokud hned na to přijdou mrazy, že budou problémy
s vodou, protože bylo opravdu sucho, což bylo vidět i na vodních tocích. Ale 8. října se
ochladilo v průměru o víc než 10°C a konečně občas zaprší, což by sice mohlo pomoci houbám (které rostly minimálně), ale na to už je pozdě.
A 13. října napadlo na Hrčavě asi 10 – 15 cm mokrého sněhu! Další den dalších asi 50
cm. Mokrý sníh lámal větve stromů, v obci dokonce 24 hodin nešel elektrický proud.
Dne 19 října 2009 pak týdeník Týden na straně 24 pak otiskl na dvou stránkách článek
Ivana Motýla „Velká říjnová sněhová revoluce“ spolu se dvěma fotografiemi.
Karpecki se informoval na Obecním úřadě: OÚ nepřipravuje žádné oficiální odhalení
plakety prezidentů na 28. října 2009.
A dozvěděl se také, že obec stále nemá schválen územní plán obce.
Na internetu se objevily zajímavé statistické údaje o obci ke stavu k 9. říjnu 2009
Obec Hrčava měl v té době zaevidováno 104 adres (popisných čísel). V obci nebyla
evidována žádná část obce ani ulice. Všechny adresy v obci mají PSČ 739 98 nebo 739 99.
V obci je k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno
254 obyvatel, z toho je 113 mužů nad 15 let, 17 chlapců do 15 let, 109 žen nad 15 let,
15 dívek do 15 let
Autor Aleš Adamik psal v Třineckém hutníku dne 14. řijna první část článku „Sledujte
náš „Gajdyseriál“ (1) „Zagrejče gajdečki“ aneb o gajdach ve Slezsku. V článku se také
několikrát vzpomíná Hrčava a její kdysi slavná gajdošská kapela.
Třinecký hutník uveřejnil dne 7. 10. 2009 míru nezaměstnanosti v okrese F – M k 31.
srpnu 2009 Podle údajů Úřadu práce v Třinci míra nezaměstnanosti v okrese je 9,75 %. Na
Třinecku májí nejmenší nezaměstnanost Bocanovice s 5,26 %, největší nezaměstnanost pak
byla v Dolní Lomné 10,31 %, Hrčava se s 10,08 % umístila na předposledním místě s 10,08
% nezaměstnaných.
V Horizontu dne 10. 10. 2009 v pravidelném namátkovém hodnocení úrovně pohostinství a restauraci na Třinecku byla hodnoceno i pohostinství Pod javorem na Hrčavě. Závěrečné
hodnocení dopadlo následovně: zhodnocení prostředí - 3, úroveň obsluhy – 2, kvalita jídla – 2,
čepované pivo - 1. Celková známka 2. (Systém známkování jako ve škole.)
20. 10. 2009 jsem obdržel dopis z OÚ Hrčava tohoto znění:
Vážený pane Karpecki.
Z usnesení Zastupitelstva obce Hrčava, které sekonalo 18. 9. 2009, jsem byl pověřen písemně Vám poděkovat za zajištění výroby a následně montáže monolitu T. G. Masaryka a E.
Beneše u budovy č. 10 v naší obci.
Dovolte mi proto srdečně Vám poděkovat jménem svým, jménemZastupitelstva obce
Hrčava a určitě všech občanů naší krásné obce. Moc si vážíme Vaší práce ve volném čase, který věnujete reklamě a zviditelnění naší obce.
Zastupitelstvo obce rovněž vzalo na vědomí a zamítlo slavnostní odhalení zmíněných
monolitů. Důvodem je fakt, že původní monolit, který byl v době totality zcizen, již byl odhalen.
Ještě jednou Vám srdečně děkuji a jsem s přátelským pozdravem.
Josef Szkandera, starosta obce
Co k tomu dodat? Je mi líto, že obecní zastupitelstvo si nedalo tu práci, aby zorganizovalo slavnostní odhalení obnovené plakety prezidentů za účasti politických a jiných význačných
představitelů veřejného života, tisku a televize. Mohlo tak přispět k další propagaci obce
s minimální nákladností.
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Od 16. 11. 2009 obec má oficiální www stránky na adrese http://www.obechrcava.cz/
Měnily se i e-mailové adresy:
Obecní úřad Hrčava
urad@obechrcava.cz
Starosta má
starosta@obechrcava.cz
(Szkandera Josef)
Místostarosta má
místostarosta@obechrcava.cz
(Dragon Milan)
Evidence obyvatel, ověřování hrcava@trz.cz
(Szkanderová Eva)
hrcava@trz.cz
Účetní
(Ramšáková Jiřina)
Stránky dělala Ogrodská Alena z Oldřichovic za jednorázový poplatek, doplňování si bude prý obec dělat sama (?!). Doména bude stát 1000 Kč za rok.
Na Obecní zabíjačce dne 5. 12. 2009 se zabíjelo demonstrativně jedno prase.
Další masné výrobky a maso se koupily na jablunkovských jatkách (pracuje tam místostarosta
Dragon Milan) přes vedoucího rekreačního střediska Studeničné Josefa Wawrzacze, který byl
oficiálním pořadatelem Obecní zabíjačky.
Na této akci pracovalo bezplatně všech sedm zastupitelů i s manželkami a asi 8 dalších
lidí. Další servírky „dodal“ a platil Josef Wawrzacz (z Hrčavy). Dosažený zisk ze zabíjačky je
Josefa Wawrzace, který pak jako sponzorský dar nakoupí pro kuchyň Kulturního domu potřebné věci. Akce se zúčastnilo hodně lidí, především přespolních, místní jako obyčejně jakoby
tuto akci ignorovali, včetně možnosti nakoupit za přiměřené ceny (spíše nižší než je na Hrčavě
obvykle).
Hrčavský Kulturní dům (sál, jeviště, kuchyň a jídelnu plus další přislušenství) si může
kdokoliv pronajmout za následující ceny: v topném období za 1300 Kč za den,
v mimotopném období za 900 Kč za den.
Zabíjačky se zúčastnili redaktor Marek Cholewa z redakce Deníku. Ćlánek o zabijačce
se objevil na první straně v Deníku 7. 12. 2009 pod názvem „Zabijačka pobavila Hrčavu.“ A
pak ještě další článek dne 11. 12.2009 stejného autora taktéž na první a druhé straně pod názvem „Hrčavský řezník má radost, když lidem chutná“.
Po nadprůměrně teplém podzim konečně od 12. 12. je něco málo pod nulou (i přes den),
ale sníh veskrze žádný, jen příroda (i na Hrčavě) byla tak trochu „pocukrována“, ale spíše
z mrznoucí mlhy než ze sněžení. Teprve 16. 12. 2009 odpolední sněžení způsobilo, že na Hrčavě vznikla souvislá několika centimetrová sněhová pokrývka.
Dne 14. 12. 2009 dopoledne Karpecki telefonicky mluvil s účetní OÚ Hrčava a dozvěděl
jsem se: starosta bývá v úřadovně OÚ pravidelně v úřední dny po a st od 16.00 do 17.00 hod.
Ke dni 14. 12. 2009 má Hrčava tyto zvolené zastupitele:
Bojko Martin
Dragon Milan (zast. starosty)
Haratyk Roman
Roman Ondřej
Husar Lubomír
Rylko Petr
Szkandera Josef (starosta)

(ročník 1978)
(ročník
(ročník 1970)
(ročník 1968)
(ročník 1964)
(ročník 1969)
(ročník 1965)

Podle mě jsou to v širokém okolí v průměru jedni z nejmladších zastupitelů.
Taktéž dne 14. 12. 2009 jsem po 16.00 volal starostovi obce Szkanderovi Josefovi. Dozvěděl jsem se:
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Oficiální internetové stránky obce dělala na základě starostou dodaných informací a instrukcí paní Alena Ogrodská z Oldřichovic (www.allegro2.cz ?), asi 50 letá pracovnice Třineckých železáren, se kterou se starosta zná. Pořízení stránek stálo asi 8000 Kč. Doména bude stát
1000 Kč ročně.
Noviny Deník otiskly 14. prosince článek 80 letého autora, palkovického občana, Viléma
Vlka Pod názvem „Učit se, učit se...“ Podle článků, které jsem od něj četl, je tento člověk zapšklým opovrhovatelem dnešní doby a obdivovatel starých pořádků. Však také tento článek
začíná slovy:“Kdysi jeden moudrý velikán, ruský politik V. I. Lenin, řekl ...“ Dále sděluje:
„Ve Frýdku-Místku jsme necinkali klíčemi, to za nás udělali Pražáci, ... a přišla další řeč, místo
od východu ze západu. Abychom se jim zalíbili, začali (?! moje pozn.) se děti od útlého věku
učit anglicky. První šok, či úsměv na rtech mi způsobilo, když jsme na zájezdu s důchodci navštívili v nejvýchodnější obci republiky Hrčavě tamní školu s jednotřídkou, kde nám děti první
třídy přednesli (?! moje pozn.) v angličtině (!) básničky. Nezbývalo mi nic, než jim za celý
zájezd s uznáním poděkovat:“Když Vaši školu navštíví americký prezident Busch, bude z Vás
mít radost!“
18. prosince udeřily mrazy. Na Hrčavě bylo ráno tohoto dne – 15 °C. Další den kolem –
20°C. Ale už 22. prosince sníh roztál, teploty se vyšplhaly až k k + 10° C!
A zase už 28. prosince 2009 se na Hrčavě objevila souvislá sněhová pokrývka, ale ta se
už 30. prosince ztratila, trploty byly nad nulou.
Zastupitelé slovenské obce Černé se rozhodli, že příchod nového roku 2010 oslaví na
Trojmezí. A tak od kostela v Čierném vyšli Čierňané k Trojmezí. Podle také přítomného starosty Hrčavy bylo o půlnoci na Trojmezíasi 100 osob, vesměs Slováků. Čechů a Poláků bylo
poskrovnu.
K 31. prosinci 2009 žilo na Hrčavě celkem 253 osob. V roce 2009 se hrčavské rodině narodil jeden občánek, do obce se přihlásili 3 občané a odhlásili se 2 občané. Zemřel 1 občan.

2010
Hned 2. ledna 2010 se ochladilo, uhodil mráz kolem 4 °C a už v poledne byla opět příroda pod sněhovou pokrývkou, která postupně do 20. ledna narostla asi na 25 až 30 cm.
Na webových stránkách obce (www.obechrcava.cz) se objevilo sdělení z 11. 1. 2010: Hrčava v roce 2010 bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem 2 958 700 Kč.
Ve středu 13. ledna 2010 Deník ve velkém článku pod názvem Odešel rytíř kultury a
umění vzácný člověk Ivo Stolařík. Zemřel v pondělí 11.1. 2010. V článku se také píše „Svou
ojedinělou knihou Hrčava inspiroval vydání rozsáhlé monografie Těšínsko.“
Poslední rozloučení s Ivoem Stolaříkem se uskutečnílo v pondělí 18. ledna 2010 ve velké
síni krematoria na Slezské Ostravě.
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2016
Trojmezí přálo Třinci. Takový byl titulek fotografie z 20. 12. v Třineckém hutníku, pod
nímž se píše, že starostové obcí Trojmezí a Hrčavy spolu v čele se starostou Hrčavy přišli vedení Třince poděkovat za celoroční spolupráci. Došlo i na koledy a vinšování za zvuků fujar a
harmoniky. Podobná návštěva se uskutečnila i před Vánocemi v roce 2015.

2017
Hrčavští chtějí oživit publikaci o obci, takový je titulek článku v TH (týdeník Třinecký
hutník) z 29.3. Jedná se o obnovení původního vydání monografie Hrčava Ivo Stolaříka z roku
1958 doplněného o nové texty a srovnávací fotografie původních, na kterých by byly vidět
změny za dobu od vydání knihy.

2018
2. 2. ve slovenském týdeníku Kysuce bylo otištěno reklamní oznámení s pěti minifotografiemi "6. HRČAVSKÉ OSTATKY SOBOTA 10. 2. 2P18 od 12 hodin".
V deníku Právo z 5. 2. byl uveřejněn článek "Hrčava obnoví historické opevnění." Úvodem se píše: Do obnovy středověkého opevnění zvaného Šance se chtějí ještě letos pustit v
Hrčavě na Jablunkovsku.
"Hrčava pořádala tradiční ostatky", takový byl nadpis celostránkové fotoreportáže 10 ks
fotografií Pavly Mročkové v Třineckém hutníku z 14. února.
17. 2. v týdeníku Kysuce vycházející v v Čadci byl uveřejněn článek „“Grupa Mocnego
Uderženia“ predstavila v Moskve (v Slovenskom inštitute) 13. 12. 2017 goralský folklor.“
Mezi 6 muzikanty byl i Petr Staňo z Hrčavy.
7. 3. byla uveřejněna v TH zpráva pod titulkem "Szkandera získal titul". Dále se uvádí,
že "Nejlepší z třinecké výpravy Jakub Szkandera dokázal vybojovat titul mistra ČR v kadetské
(věk 16-17 let) váze do 45 kg". Bylo to na mistrovství ČR v zápase ve volném stylu věkové
kategorie mladších žáků a kadetů. Bohužel z článku se čtenář již nedozví, že je to sportovec a
obyvatel Hrčavy. Po atletce Pavlíně Stojaspalové je to tak další sportovec z Hrčavy, který získal mistrovský titul republiky.
V TH z 18. 4. 2018 na straně 1 a 2 byl uveřejněn článek "Na Gírové jsou vlci". Uvádí se
v něm, že na Jablunkovsku byly stopy vlka během letošního mapování zjištěny nedaleko obce
Hrčava. V rozhovoru se starostou Hrčavy Petrem Staňou tento uvádí, že Hrčava je na jejich
migrační trase a on že má ovce chráněné elektrickými ohradníky a psy. Loni byl poblíž Hrčavy
dokonce spatřen medvěd. Je přesvědčen, že vlci do naší přírody patří.
V TH z 25. 4. v celostránkové fotoreportáži "Matičku Zemi obdarovali úklidem" se objevila i jedna fotografie z této akce na Hrčavě s popiskem "Nadšení do očisty obce nechybělo".
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Prameny:
Ivo Stolařík. Hrčava. Příspěvky k monografii goralské obce ve Slezské části ČSR. Originál
doktorské diplomové práce.
Kronika obce Hrčavy od roku 1932
Školní kronika Hrčava
Kronika hasičská
Ivo Stolařík: Hrčava, Krajské nakladatelství v Ostravě 1958
Mečisláv Borák-Rudolf Žáček: „Ukradené“ vesnice, Český Těšín 1993
Kolektiv autorů: Nástin dějin Těšínska, Ostrava-Praha 1992
Dlugajczyk Edward: Tajny front na granicy cieszyńskiej. Wywiad i dywersja w latach 1919 –
1939. Katowice 1993.
Archivní fondy Státního archivu ve Frýdku-Místku
Archivní fondy Státního archivu v Karviné
Časopis Těšínsko č. 1 a 2 z roku 2002 : Radek Lipovski „Z dějin obce Hrčavy“.
Různé novinové články a jiné zdroje.
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Lhoták Antonín
Podle strýce Ivanky Robenkové měl plaketu prezidentů v roce 1938 na Hrčavě zhotovit
sochař Lhoták z Prahy, křestní jméno neví. Strýc žije v Ostravě. Byl posledním předsedou
Matice slezské na Hrčavě.
LHOTÁK ANTONÍN Narozen 1.3.1897 v Oseku u Hořovic , Sochař a medailér v Praze
Studoval v r. 1920 na uměl. prům. škole v Praze a v letech 1920 – 1924 na akademii umění v
Praze u prof. O. Španiela. Cestovní stipendium do Itálie.
1.3.1897 – 7.8.1975
Narodil se v Oseku jako 6. a poslední dítě Františku Lhotákovi, slévači komárovských
železáren, a Anně, roz. Štochlové.Od mládí projevoval výtvarné nadání, které se prohlubovalo
školní výukou v Obecné škole Komárov a v měšťanské škole v Hořovicích. Učitelé jeho rodičům doporučovali, aby dále studoval, ale rodina neměla na synova studia potřebné prostředky.Nastoupil do učebního poměru v železárnách v Komárově na obor modelář dřeva. Po vyučení v roce 1914 (vypukla 1. světová válka) pracoval jako modelér v umělecké dílně a to až
do roku 1919. Po válce se mu splnilo jeho přání, absolvoval v Praze Umělecko-průmyslovou
školu, v letech 1920-24 také AVU - obor medailérství u profesora Otakara Španiela.Krátký
čas bydlel u staršího bratra Aloise, redaktora sociálně demokratických novin a finančně ho
podporoval bratr František, který byl cizelérem u známé pražské firmy Anýž.V roce 1925 se
šťastně oženil s Marií Kokešovou z Hořovic a v manželství se mu narodily dcery Libuše a
Olga. Celý život zůstal věren svému uměleckému názoru i původu, rodině, kamarádům, rodnému Oseku, svému kraji i české zemi. Vzpomíná:"I když jsem dlouho žil v Praze, Osek - to
je mé mládí, rozhodující kus života, ke kterému se stále vracím. Chodím rád cestami do okolí
a lesů, do Komárova, kam jsem chodil do školy i do učení. Potkávám typy lidí, kteří v sobě
zobrazují kus své práce, svého života a jsou hlvním tématem mých prací."Za více než 50 let
tvůrčího období vytvořil různé portréty v reliéfu nebo volné plastice, krásné sochy i jiné umělecké práce. Pro svou rodnou obec vypracoval v roce 1919 návrh na pomník padlých a legionářů z 1. světové války. (V té válce ztratil svého nejstaršího bratra Jana.) Po 2. světové válce
vytvořil plastiku se jmény umučených a popravených oseckých občanů a pomník umístěný u
partyzánského krytu u Újezda. Vytvořil bustu prezidenta T.G. Masaryka, kterou posléze věnoval Oseku Kroužek rodáků a přátel Oseka v Praze. Busta provedená na žulovém podstavci
byla slavnostně odhalena v nově vybudovaném oseckém parku 18.7.1948. V roce 1979 předal
obci prostřednictvím svých dcer bustu partyzána - symbol odboje oseckých občanů ve 2. světové válce, která je umístěna na osecké návsi na žulovém kvádru. Byl také autorem busty Josefy Slavíka, která před tím, než byla ukradena, stávala před ZUŠ na Palackého náměstí v
Hořovicích. Pro Národní památník v Praze na Vítkově vytvořil monumentální dřevořezby.
Vrcholným dílem je monumentální 3 metrový pomník Mikoláše Alše v jeho rodných Miroticích u Písku, který byl odhalen 17.8.1955. Sádrový odlitek zdobí Alšovu Jihočeskou galerii
na Hluboké a třetinový odlitek je ve sbírce Národní Galerie na Zbraslavi. V Národním divadle
je umístěna busta Mikoláše Alše z bronzu. Při jejím odhalení se hrála Smetanova Prodaná
nevěsta, a na toto představení pozval umělec celý Osek. Na památku svých rodičů vytvořil
busty na jejich hroby v mrtníce. Akademický sochař Antonín Lhoták byl ušlechtilý člověk,
jeho srdce nevydrželo druhý infarkt 7. srpna 1975.
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Historie poštovnictví na Hrčavě.
Na základě práce Jana Sikory (nar. 1919 – 2003) z Návsí č. 412, filatelisty, který se věnoval historii poštoven na Těšínsku a svá zjištění publikoval v odborném tisku, doplnil a
upravil Karpecki Karel z Jablunkova.
Spojení Hrčavy s okolním světem se vznikem Hrčavy zprvu jako samostatné osady,
později samostatné obce po skončení první světové války a přidělení Hrčavy do Československa, bylo velice obtížné a ještě v roce 1926 bylo poštovní spojení prováděno následujícím
způsobem: kdo napsal dopis a chtěl ho odeslat, odevzdal tento dopis v hospodě u Sikory (č.
6). Ten ho dal za okno a kterýkoliv občan, který měl cestu do Jablunkova vzal tento dopis do
Jablunkova na poštu. Opačně zase donesl z pošty případné dopisy, které, pokud je neodevzdal
přímo adresátovi, odevzdal je zase v hospodě a kolemjdoucí mohli zjistit přes okno komu
dopis náleží a adresát byl povinen si tento vyzvednout. Tak to tvrdil Janu Sikorovi řídící učitel
Jaromír Žižka, který byl v této době řídícím učitelem na Hrčavě.
Situace se změnila až když v třicátých létech začal na Hrčavu docházet třikrát týdně listonoš Pavel Sikora z Písku č. 22. Ten donášel poštu z jablunkovské pošty a také odnášel zásilky na poštu do Jablunkova. Byla to však náročná cesta. Z Jablunkova na Hrčavu a zpět to
bylo přes 20 km a k tomu ještě doručoval v místě. Občas Pavla Sikoru také zaskakovaly jeho
děti syn Pavel a dcera Eva. Manželka listonoše Pavla Sikory tuto jeho štaci neměla ráda, protože se někdy při alkoholovém pohoštění Hrčavanu uvedl do stavu, kdy jen taktak došel domů. Toto zjistil od Evy (Sikorové) Raszkové (dlouhá léta byla školnicí na české škole v Písku
u Jablunkova) její bratranec Karpecki Karel. (Manželka listonoše Pavla Sikory byly sestra
otce Karla Karpeckého, který si vzal za manželku Alžbětu Karpeckou z Hrčavy). Eva Raszková ještě žije (25. 7. 2010), má plus mínus 90 let.
O obtížnosti cesty na Hrčavu svědčí skutečný případ, který se stal v zimě roku 1928.
Poštovní úřad Jablunkov potřeboval vyslat někoho s telegramem do české školy (jiná tam ani
nebyla) na Hrčavě. Toto doručení přislíbil chudobný ševcovský mistr František Čontala, měl
8 dětí, který si chtěl přivydělat 5 Kč za odevzdání telegramu. V té době to byla cenná odměna,
protože při ševcování si tuto částku někdy nevydělal ani za celý den. Telegram odeslala
z Prahy společnost s názvem „Stolní společnost Hrčava“, která také zajišťovala pro chudé děti
ve škole dárky, které pak byly při vánoční nadílce rozdělovány. Členové společnosti si naplánovali cestu na školu na určitý termín, který pak změnili a měli přijeto jeden den dříve, což
právě oznamovali telegramem. Když však dojeli a dostavili se na školu byli překvapeni, že
telegram nebyl ještě doručen. Po ověření na poště v Jablunkově však dostali zprávu, že
s telegramem poslali člověka. Bylo zahájeno pátrání a ještě téhož dne byl doručovatel telegramu nalezen zmrzlý v blízkosti obce. Nešťastného našli místní kluci při lyžování.
K zmrznutí došlo ták, že doručovatel se vybral na cestu odpoledne. Toho dne byla hustá mlha.
Cestou na Hrčavu sešel z chodníku, zabloudil a došly mu síly, shodou okolností v blízkosti
hrčavských chalup, ale neměl již sil dosáhnout cíle. Do rána byl zavát sněhem, z kterého vyčnívala jen vztyčená ruka jakoby volající o pomoc. Taktéž tuto příhodu sdělil Janu Sikorovi
řídící učitel Jaromír Žižka. Potvrdil to také syn tragicky zahynulého a jeden z účastníků, kteří
jmenovaného pod sněhem našli.
Trvalo ale téměř deset let, než na Hrčavě začali uvažovat o zřízení poštovny. Dne 7. 3.
1938 podal obecní úřad Hrčava žádost o zřízení poštovny, aby se usnadnilo doručování
v místě. Na základě této žádosti požádalo Ředitelství pošt a telegrafů v Opavě přípisem č.
13 428/IIIb-1938 od poštovního úřadu Jablunkov ve věci zřízení poštovny v obci Hrčavě tyto
údaje: součet zásilek za dobu od 15. 3. do 14. 4. 1938 v obci Hrčava, bukoveckých osadách
Bařiny a Markov, přehled zapsaných zásilek od 1.4. 1937 do 31. 3. 1938, počet domů a obyvatel, rozvrhy pochůzek a návrh na správu poštovny. Dne 12. 4. 1938 hlásil poštovní úřad
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Jablunkov, že obec Hrčava má 50 domů a 286 obyvatel, osada Bařiny 5 domů s 28 obyvateli a
osada Markov 4 domy a 29 obyvatel.
Dne 7. 5. 1938 se přihlásil řídící učitel na Hrčavě Štěpán Zamazal, narozen 23. 5. 1908
v Olomouci, že je ochoten obstarávat správu poštovny za obnos 50 Kč měsíčně.
Za každodenní roznášení pošty po Hrčavě a osadách Bařiny a Markov a každodenní
cestu pro poštu k četnické stanici v Bukovci (celkem 16 km) chtěl obnos 250 K4 měsíčně.
Mezitím však byla provedena změna doručovacího poštovního úřadu tak, že obec Hrčava připadla poštovnímu úřadu Čierné pri Čadci, odkud měl listonoš podstatně kratší cestu na
Hrčavu. Dne 23. 8. 1938 zaslal obecní úřad v Hrčavě Ředitelství pošt a telegrafů v Opavě
prohlášení, že je spokojen s přespolním doručovatelem od poštovního úřadu v Čierném pri
Čadci. Tato změna však netrvala dlouho, protože po polské okupaci v říjnu 1938 připadla
znovu obec Hrčava poštovnímu úřadu Jablunkov, poštovní úřad Čierné pri Čadci připadl Slovenskému státu.
Ředitelství pošt a telegrafů v Opavě, v té době v Brně, uzavřelo spis č. i. 42 315-IIIb-58
ve věci doručování pošty v Hrčavě tímto záznamem: „Po zabrání obce Hrčavy Polskem jest
další jednání ve věci bezpředmětné. V Brně 28. října 1938.“
Tím skončila nejen snaha o zřízení poštovny, ale také zlepšení doručování, protože obec
Hrčava zůstala jak během polské, tak i německé okupace pod poštovním úřadem Jablunkov.
I po druhé světové válce se poštovní zásilky na Hrčavu doručovaly z pošty
v Jablunkově. Až do 1. 4. 1957, kdy byl zřízen samostatný poštovní úřad v Písku a pošta pro
Hrčavu se tak stala oficiálně pošta Písek u Českého Těšína. Později 1. 9. 1061 se poštovní
úřad přejmenoval na přesnější Písek u Jablunkova. Byl umístěn v budově č. p. 216, jehož majitelem byl obchodník Lipowski.
Dne 25. 4. 1963 nastoupila u Poštovního úřadu Jablunkov 1 jako doručovatelka pro
obec Hrčava Helena Haratyková z Hrčavy č. p. 68. Zásilky denně donášela z poštovního úřadu Písek u Jablunkova přes Bukovec velmi obtížnou horskou pěšinou až na Hrčavu, kde doručovala. Bylo to asi nejobtížnější pracoviště přespolního doručovatele v širokém okolí.
Dne 1. 6. 1963 bylo zřízeno na Hrčavě „samostatné pracoviště přespolních doručovatelů“, které má poněkud omezenou funkci ve srovnání se svými předchůdkyněmi „poštovnami“
(slovník říká, že poštovna byla poštovní provozovna většinou s omezeným provozem. Poslední „poštovna“ v Československu byla zrušena 31. srpna 1958 ve Vyšní Lhotě na okrese FM).
Doručovatelka Helena Haratyková se tak stává hrčavskou „poštmistryní“. Poštovní
středisko nemělo zřízenou samostatnou přepážku, protože pracoviště bylo umístěno v dřevěné
chalupě č.p. 7, jehož majitelem byl Josef Lach. Nebylo ani na viditelném místě označeno plechovou tabulí „Poštovní středisko“, protože majitel objektu to nedovolil. Přímo ve světnici,
kde majitel bydlel, stával mezi dvěma malými okny větší stůl, na němž se dovezené zásilky
třídily a připravovaly pro doručování. Přijaté zásilky se umístily do brašny, která se uzamkla a
odevzdala řidiči autobusu. Pak odcházela doručovatelka na pochůzky asi do 17.00 hodin a
druhý den ráno pokračovala doručovatelka s doručováním na odlehlé samoty a usedlosti. Přitom přijímala zásilky, prodávala poštovní známky atp. Na středisko se musela vrátit nejpozději v 11.30 hod., aby připravila zásilky k odeslání. Cestou ještě byla povinna vybrat poštovní
schránku, která byla umístěna u obchodu. V době návštěvy poštovního střediska Janem Sikorou si tento poznamenal: „Nejzajímavější však bylo přímo na vlastní oči vidět tu služební činnost v staré dřevěné chaloupce s okénky velkými sotva 80 cm za přítomnosti několika starších
žen, které z dlouhé chvíle a zvědavosti jsou asi ve vzdálenosti jeden metr denně svědkem celé
činnosti, než se doručovatelka vydá na obchůzku“
Poněkud dlouhý název „samostatné pracoviště byl upraven na „poštovní středisko“ (viz
věstník z roku 1964, částka 3, nařízení č. 16. V roce 1965 vyšlo nařízení č. 407, částka 50
věstníku, kterými se doplňují předchozí směrnice.
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Situace pro hrčavskou doručovatelku se zlepšila až v roce 1965, kdy byla na Hrčavu
dokončena silnice pro motorová vozidla.
Dne 13. 12. 1965 bylo zahájeno autobusové spojení na Hrčavu z Třince přes Jablunkov
a Mosty u Jablunkova. Této příležitosti využila poštovní správa a od roku 1968 zavedla dovážení poštovních zásilek v uzamčené brašně linkovým autobusem z poštovníh úřadu Mosty u
Jablunkova (12 km) a to denně v 11.45 hod. s příjezdem na Hrčavu. Na zpáteční cestě ve
12.15 hod. jsou tímtéž spojem odesílány podané zásilky v brašně zpět. Balíky těžší než 10 kg,
balíky objemné, nebo na dobírku si musí adresát vyzvednout u poštovního úřadu v Mostech u
Jablunkova sám. Taktéž je to s odesíláním.
První pracovnice tohoto poštovního střediska Helena Haratyková odešla po těžké nemoci dne 8. 5. 1980 do invalidního důchodu. Na její místo nastoupila Marie Škanderová, Hrčava č. p. 53.
Po ní od 1. 6. 1984 konala službu na poštovním středisku Eva Jochymková, Hrčava č.p.
93 .
Poštovní středisko mělo přiděleno gumové razítko s názvem Poštovní středisko / 739 98
Hrčava. Používalo se pro služební účely, ojedinělé také k orazítkování zásilek podaných
k doručení v místě. Ostatní zásilky razítkoval vyúčtovací poštovní úřad Mosty u Jablunkova.
Poštovní středisko nemělo ani pro svou služební potřebu telefon.
V roce 1985 bylo pracoviště poštovního střediska přesunuto do vlastního domu vedoucí
střediska Evy Jachymkové, Hrčava č. p. 93.
Na toto pracoviště byl zaveden od roku 1987 telefon, ale nebyl zaveden z vyúčtovacího
poštovního úřadu Mosty u Jablunkova, ale přes poštovní úřad Jablunkov. A měl jablunkovské
číslo 93 3526. Telefon sloužil pro služební potřebu a výjimečně ho mohli používat i místní
občané pro případ přivolání lékařské pomoci.
Od 1. ledna 2000 byla na Hrčavě v budově obecního úřadu zřízena vysunutá přepážka
Hrčava pošty Mosty u Jablunkova , která byla otevřena denně sice jen hodinu, ale poskytovala
všechny služby, které normální poštovní úřad poskytuje - s jedinou výjimkou - hrčavská
poštmistrová poštu odeslanou z Hrčavy nerazítkovala hrčavským razítkem, ale razítkem pošty
Mosty u Jablunkova !
Od 1. 1. 2001 se z vysunuté přepážky pošty Mosty u Jablunkova stal samostatný poštovní úřad - Pošta Hrčava. Bylo jí přiděleno PSČ 739 99 a k témuž datu taktéž razítko pošty s
názvem Hrčava. Hrčavská pošta se tak stala nejvýchodnější poštou České republiky.
11. září 2001 se vedoucí hrčavské pošty stala paní Jarmila Sikorová (z Půlgruně). Vedoucí hrčavské pošty byla ještě v červenci 2009.
Před Jalowvičorovou (zo cesty) byly na hrčavské poště:
Asi 10 let Jochymková, před ní
Asi 10 let Haratyková Helena z Grůně, před ní
Asi 3-4 roky Szkanderová Marie (zpronevěra), před ní
Asi 5-7 let Lacková Hedvika (18 let – zpronevěra) Capková od řezbáře Karlíka Capka
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Hrubý, K., O. 30, 46
Husar, Lubomír, 133
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Lipus, Radovan, 73
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Ježovič, 57
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28, 29, 34, 38
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Jurošek Pavel, 10
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Malyjurek Jan, 11
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Marie Terezie, 11, 108
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Moravcová, Miriam109
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Vavřač, 10, 25, 31, 53, 94
Vavřač Jan, 10
Vavřač Michal, 10
Vavřač Ondřej, 10
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V Jablunkově 14. prosince 2014
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