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KRNALOVIČTÍ SLAVILI SVÁTEK SV. MARTINA
PRACÍ PRO OBEC A PRO SEBE
Rada Spolku Krnalovice svolala na dopoledne 11. 11. 2017 občany této nové místní části obce
Hukvaldy k netradiční oslavě svátku sv. Martina.
Dopadla skvěle. Obecní lesík – místně zvaném „Obecňák“, s tradicí středověké cesty z Frýdeckého
zámku na Hukvaldský hrad a dále, v posledním desetiletí osázený mladým bukovým porostem,
viditelně zkrásněl.
Za čtyři hodiny poctivé dřiny se 19-ti, převážně mladým brigádníkům, podařilo pod vedením
zkušeného lesáka Svatopluka Leva zbavit lesík nejen množství plevelného náletu lísky, javoru a zbytků
po těžbě smrků napadených kůrovcem, ale také převážné části již nefunkčních oplocenek, léta
chránících vysazené mladé buky proti okusu spárkatou zvěří. K jejich odstranění dal, jakožto ke všem
dalším pracím, správce obecního lesa pan Tomáš Svoboda předem souhlas.
Těžkou práci, spojenou jak s kácením a porcováním dřeva, tak i s odklízením větví na oheň, řádně
nahlášený na HZS Frýdek – Místek, nebo na hromady k následnému štěpkování, střídaly i chvilky
odpočinku. Vedle nezbytného oddychu došlo i na vzájemná sdělení, co nového se v Krnalovicích
událo od velmi zdařilého zářiového „lavičkového “ setkání krnalovických, nebo jak se vyvíjí místní
kauza „Dáši Novákové z Fryčovic“. Nezapomněli jsme ani na sv. Martina. Kolem jedenácté hodiny
jsme na jeho počest pozvedli hrníčky s horkým čajem. O to, abychom nevyhladověli se svačinkou a
výborným perníkem již tradičně postarala paní Taťána Axmannová. A aby toho jídla nebylo náhodou
málo, přispěchala se skvělou bábovku ještě paní Jitka Kaletusová.
Po poledni jsme se rozcházeli domů s dobrým pocitem. Předseda Spolku Krnalovice pan Petr Axmann
děkoval zúčastněným a na řadu přišly i pohárky něčeho ostřejšího. Lahodný mok přinesly a ochotně
dolévaly paní Alenka Levová, Anička Axmannová a Jitka Fabiánková.
Dobrovolnou prací, za pěkného, ale velmi chladného počasí, jsme přispěli ke zkrášlení místa, u nějž by
měla vzniknout jakási krnalovická náves, s posezením pro místní rodiny i odpočinek vzrůstajícího
počtu turistů, přicházejícíh a přijíždějících od Frýdku-Místku i od Hukvald. Byli bychom rádi, kdyby se
tak s rozhodnutí a pomocí obce Hukvaldy stalo do roku 2020, kdy oslavíme 240. výročí založení
Krnalovic. Rada Spolku Krnalovice a opět i místní občané bezplatnou brigádnickou prací, tomu
budou jistě plně nápomocni.
K naší radosti je i tento krnalovický obecní lesík, díky zachování několika vzrostlých stromů
Jedle bělokoré, plný jejich semenáčků. Vedle buku je tato jedle ve zdejší krajině původní. Semenáčky
zajistíme ještě před příchodem zimy nátěrem proti okusu zvěří.
Na jaře roku 2018, za materiálové i osobní pomoci Svatopluka Leva zabezpečíme také asi 40
semenáčků modřínu, který zdejší obecní lesík jen obohatí. Po odstranění oplocenek by mladé
stromky na počátku následujícího léta nemilosrdně zničili srnci, vytloukajíc svá paroží. Pro příjemné
aróma vyhledává srnec k tomuto nezbytnému úkonu nejraději právě mladé modříny, nebo nechráně
mladé ovocné stromky. Zahrádkáři, kteří s tím mají své zkušenosti, mi jistě dají za pravdu.
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Odstraníme také zbytek oplocenek a zbývající plochy lesíka zbavíme suchých větví, které zde
zanechala v roce 2015 firma likvidující smrky poškozené dřevokazným hmyzem.
Náš „Obecňák“ se tak opět postupně stává důstojným sousedem bývalé krnalovické
arcibiskupské hájenky, postavené v roce 1850. Posledním arcibiskupským hajným zde byl pan Jakub
Šírek, který v roce 1948 odešel do důchodu.
Po roce 1948 správu hájenky převzaly Československé státní lesy. Prvním a zároveň i posledním jejich
hajným byl pan Bohumír Frydrych z Frenštátu p. R. - Trojanovic. V roce 1974 byla hájenka zrušena a
on přeložen do Bordovic u Frenštátu p. R. Správu zdejších církevních lesů, pravděpodobně až do roku
1850, kdy byla hájenka postavena v samotných Krnalovicích, vykonával arcibiskupský hajný, sídlící
v hájence na rychaltickém katastru nad Krnalovicemi, na Palkovických hůrkách, dlouhodobě známou
pod názvem „Škvařilka“.
Po jejím zrušení objekt (z části zděný, z části dřevěný, s pitnou vodou z blízké studánky, která je
jedním z pramenů Krnalovického potoka) sloužil až do roku 1948 zejména skautům z Příbora. I v té
době jej spravoval arcibiskupský hajný z Krnalovic. Od roku 1938 do roku 1945 to byl již zmíněný
Jakub Šírek, který klíče vydával dle pokynů rychaltického faráře P. Aloise Urbana.
Od roku 1948 tento objekt bývalé hájenky slouží potřebám myslivosti. V 70. letech minulého století
byl přestavěn a necitlivě k prostředí opatřen bílým „kabátem“ z břízolitu.
Dnešní podoby krásné dřevěné lovecké chaty se Škvařilka dočkala až v roce 2017 – v době, kdy se o
navrácené lesy Ostravsko-opavského biskupství svědomitě stará mladý revírník a také obětavý včelař
pan Mirek Bednář.

Bohuslav Havlík
místní rodák, člen Rady Spolku Krnalovice
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