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ELIŠKA 
SERVÁTKOVÁ 
BY LETOS OSLAVILA STO LET, 
vzpomínají manželé Hradilovi

rozhovor na stranách 6–7
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Jubilejní výročí 
Gymnázia Petra Bezruče

Frýdecko-místecké Gymnázi-
um Petra Bezruče má bohatou 
historii. Škola byla založena Mati-
cí místeckou v roce 1895, hlavním 
iniciátorem zřízení gymnázia se 
stal Vincenc Procházka, pro vznik 
školy získal fi nance a  povolení 
ministerstva kultury a vyučování. 
Škola byla založena jako soukro-
mé nižší gymnázium, vyučování 
začalo v září 1895 ve dvou třídách. 
V dalších letech bylo gymnázium 
rozšířeno na úplné vyšší gymnázi-
um, později se stalo školou státní 
a  od roku 1909 pak pokračovalo 
jako osmileté reálné gymnázium.

Během své existence se škola 
několikrát stěhovala. Po počáteč-
ním období v náhradních prosto-
rách získala vlastní novou budovu 
v  roce 1899 na Palackého ulici. 
Během první světové války mu-
seli  studenti  a  vyučující budovu 
dočasně opustit, protože ta byla 
přeměněna na vojenskou nemoc-
nici. Období první republiky při-
neslo škole nový rozmach: rostl 
počet žáků, v  demokratických 
poměrech nového státu se měni-

ly osnovy výuky. Velmi  silně do 
chodu školy zasáhly události  let 
1938-1945. V roce 1939 došlo ke 
spojení frýdeckého a  místeckého 
gymnázia, čímž vznikl obrovský 
ústav o  27 třídách. V dalších le-
tech však vývoj vedl k  uzavření 
školy, což se stalo v březnu 1942.

Zákon z dubna 1953 o školské 
soustavě ovlivnil i podobu střední 
školy, dosavadní čtyřleté gymná-
zium se sloučilo s národní a střed-
ní školou v Piskorově ulici (dneš-
ní Čs. armády) v jedenáctiletou 
střední školu a od roku 1954 sídlí 
v její budově. Gymnázium  Petra 
Bezruče vstoupilo do nového ti-
síciletí jako šestiletá státní ško-
la. Zřizovatelem se stal MS kraj, 
vlastníkem budovy zůstalo město 

Frýdek-Místek. Ve školním roce 
2001-2002 byla realizována stav-
ba, která znamenala zásadní pro-
měnu vzhledu i fungování školy. 
Budova byla rozšířena o nadstav-
bu vstupníh o bloku a škola tím 
dostala dnešní podobu. 

Ve školním roce 2010-2011 
gymnázium oslavilo 115. výročí 
svého trvání. Připomenutí pro-
běhlo projektovým dnem napříč 
všemi obory. V místeckém Libre-
xu byla instalována výstava prací 
studentů Retrospektiva. Pro školu 
zcela zásadní událost přišla na jaře 
roku 2014. Po několikaletém jed-
nání rozhodlo zastupitelstvo kraje 
o nabytí budovy školy a přileh-
lých pozemků do vlastnictví kraje 
s platností od 27. 5. 2014.

Sto dvacet let od svého 
založení si letos připo-
míná Gymnázium Petra 
Bezruče ve Frýdku-Místku. 
Škola je příspěvkovou or-
ganizací zřizovanou Mo-
ravskoslezským krajem. 

Zprávy z města říjen 2015

14.10., 13:00  Muzeum Beskyd 

Divadelní představení studen-
tů, setkání bývalých a součas-
ných učitelů školy a pozvaných 
hostů. 

16.10., 17:00 a 19:00  
Nová scéna Vlast 
Prezentace studentů (divadelní 
představení, koncert) k oslavě 
120. výročí založení školy. Vstup-
né 100 korun, vstupenky lze 
objednat na sekretariátu Gym-
názia Petra Bezruče. 

22.10., 18:00  Městská knihovna, 
Modrý salónek
Přednáška Mgr. Martina Žam-
bocha, učitele gymnázia: 
Místecké gymnázium v proudu 
dějin I. Za časů císaře Františka 
Josefa I., první republiky a pro-
tektorátu. 

2.11.–31. 12.  Národní dům 

Život Gymnázia Petra Bezruče 
– výstava fotografií z historie 
i současnosti školy. 

12.11., 18:00  Městská knihovna, 
Modrý salónek 
Přednáška Mgr. Libor Magdo-
ně, učitele gymnázia: Nemal 
som rád Čechov aneb Češi 
očima slovenských spisovatelů.  

Program oslav 

120. výročí 
založení Gymnázia 

Petra Bezruče

JJJEE 
PRROOOO VVÁÁÁÁSS 

PPŘŘIPRAAAVVVVEENNNNAAA
WWW .CHODUURA .CCZ

NOVĚ 
OTEVŘENO
1. ŘÍJNA 2O15

ulice TRŽNÍ
(náměstí Svobody),

FRÝDEK-MÍSTEK

INZERCE

Historická budova místeckého gymnázia v roce 1905
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OPTIKA TRIUMPHOPTIKA TRIUMPH

PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.SLEVY NELZE SČÍTAT.

Frýdek-Místek OD KAUFLAND, Revoluční ul., tel.: 558 436 218 | www.triumphoptical.cz

PLATÍ PRO MĚSÍC ŘÍJEN

NA BRÝLOVÁ SKLA ČIRÁ S ÚPRAVOU
MAR SH, MULTIFOKÁLNÍ, ZABARVOVACÍ

AKCE až --5050 %
INZERCE

Cvičení Sboru dobrovolných hasičů města Místku u Německého 
domu (dnes Českého domu). Kolem roku 1915.

Ivana Sachrová
Tel.: 774 997 944
fmpatriot@centrum.cz

I
T
f

Jiří Sachr
Tel.: 608 832 606
fmpatriot@centrum.cz

ÚVODNÍK

Milé čtenářky a čtenáři, 
držíte v rukou první číslo mě-

síčníku Frýdeckomístecký PA-
TRIOT. Nezávislého měsíčníku, 
který si nechce a  neklade žádné 
politické cíle. Měsíčníku, který 
chce být průvodcem kulturního 
a  společenského dění na obou 
březích řeky Ostravice. 

V našem kraji zanechaly svůj 
otisk osobnosti, jakými byli Jan 
Ámos Komenský, František Pa-
lacký, Johann Gregor Mendel, 
Leoš Janáček, Sigmund Freud, 
s  naším městem je spjatý Petr 
Bezruč. 

Ne ke všem se za svého života 
náš kraj i zdejší obyvatelé zacho-
vali vlídně. Přesto na své rodiště 
i místo pobytu často vzpomínali, 
a  vzpomínali s  láskou a  hrdostí. 
Byli zdejšími patrioty. 

Taková byla také malířka Eliška 
Servátková, která by letos oslavila 
nedožitých sto let. Milovala zdej-
ší lidi a se sobě vlastní přesností 

zachycovala štětcem humorné 
i  smutné události běžného živo-
ta i podobu města, jak si ho pa-
matovala ze svého mládí. Jak na 
ni vzpomínají její žáci, manželé 
Jana a Lumír Hradilovi, se dočte-
te v rozhovoru uvnitř měsíčníku. 

Patriotem je také Lumír Vel-
čovský, kterého nález zápisků 
a  válečné korespondence svého 
prastrýce z  ruské fronty během 
1. světové války přivedly k  pát-
rání v historií předků svého rodu 
a v historii frýdecké části Panské 
Nové Dvory.

Frýdeckomístecký PATRIOT 
chce připomínat historické udá-
losti i současnost, všechny ty, kte-
ří jsou svým umem, myšlenkami 
a  prací spjatí s  naším regionem. 
Budeme velmi rádi, když nám 
budete svými postřehy, tipy a pří-
spěvky nápomocni.  

Děkujeme Vám za Vaši přízeň.
Jiří Sachr

Stalo se před 100 lety

Před 20 lety vybuchl plyn 
ve frýdeckém domě

 Z  dobového tisku přejí-
máme část titulní strany. 
Titulní článek s  fotografi í 
Marie Pěluchové přinesl 
reportáž z místa tragické-
ho výbuchu plynu v domě 
na ulici Čs. červeného 
kříže, vedle Kulturního 
domu ve Frýdku.

náklad 26.000 ks | vydává Jiří Sachr | mobil: 608 832 606 | e-mail: 
fmpatriot@centrum.cz | adresa redakce: S. K. Neumanna 1641, 738 01 
Frýdek-Místek | nevyžádané příspěvky nevracíme | tisk: Moraviapress s. r. o., 
U Póny 3061, Břeclav | registrační číslo MK ČR E 22263 | distribuce Česká 
pošta | neoznačené foto pochází z archívu redakce, foto na titulní straně 
z archívu rodiny Hradilových | datum vydání: 14. 10. 2015 | výtisk zdarma

PATRIOT
F R Ý D E C K O M Í S T E C K Ý

Inzerci vám rádi zprostředkují

Uzávěrka inzerce do příštího čísla je 2. 11. 2015
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PROFESIONÁLNÍ PŘESTAVBY 

AUTOMOBILŮ VŠECH ZNAČEK 

NA LPG

www.auta-lpg.cz

A
UTOPLYN

IVAN ŠKAPA

LPG

Kunčičky u Bašky 66, tel.: 777 132 998

OPRAVY, SERVIS, 

REVIZE LPG

ČERPACÍ STANICE LPG
Na čerpací stanici přijímáme 

platby platebními kartami

PŘESTAVBY 
I NA VÝHODNÉ 

SPLÁTKY!

Zajímavá novinka: Lidé si v podchodu 
mohou zahrát na klavír
Každý, kdo prochází tzv. křížovým podchodem 
v Místku, zaznamená nepřehlédnutelnou novinku. 
Během uplynulého měsíce se zde objevil klavír, 
na který si může kdokoliv z kolemjdoucích zahrát.

Primátor města Michal Po-
bucký se myšlenkou veřejného 
klavíru nechal inspirovat v jiných 
světových městech. Podle něj kla-
vír bude v podchodu prozatím na 
zkoušku. Poté se vyhodnotí názo-
ry veřejnosti a do budoucna není 
vyloučeno, že se tento hudební 
nástroj objeví i  v  jiných částech 
města. Podle prvních ohlasů 

přímo z místa se klavír na ve-
řejnosti  přístupném místě lidem 
velice zamlouvá. Svědčí o  tom 
také postřehy na sociálních sí-
tích, kde se sdílení této informa-
ce stalo hitem. Piano na veřejně 
přístupných prostranstvích je už 
v několika velkých českých a mo-
ravských městech, např. v Praze, 
Brně, Olomouci nebo Prostějově. 

Skoro každý den si na klavír chodí zahrát Eduard Kubíček a Dan Ko-
tásek. Spolužáci ze 4. ZŠ Komenského jsou rádi, že mají tuto možnost. 

Město hledá strážníky
Městská policie ve Frýdku-

-Místku láká do svých řad nové 
strážníky. „Už delší dobu máme 
podstav strážníků a  od nového 
roku navíc odejdou od městské 
policie tři zkušení strážníci, pro-
tože nesplňují zákonem stanove-
né středoškolské vzdělání ukon-
čené maturitou. Každoročně se 
musíme vyrovnat také s přiroze-
nou fl uktuací, kdy někteří stráž-
níci přecházejí k Policii ČR nebo 
zcela končí. U městské policie je 

nyní zaměstnáno šedesát šest lidí, 
z toho je padesát devět strážníků 
a  výpadek dvou nebo tří z nich 
je velmi  znát,“ přiblížil ředitel 
městské policie Milan Sněhota 
s  tím, že strážníci  působí nejen 
na území města, ale vykonávají 
hlídkovou činnost i  v  Paskově 
a ve Sviadnově. Ve větší míře by 
se městská policie chtěla zaměřit 
na vandalismus často spojený se 
znečišťováním veřejného pro-
stranství a ničením majetku.

Začal rozvoz nádob 
na biologický odpad 

Statutární město Frýdek-Místek získalo fi nanční dotaci  ve 
výši 5 000 937 korun na pořízení 4146 kusů plastových nádob na 
kolečkách s  intenzivním provětráváním na bocích. Nádoby o ob-
jemu 240 litrů budou určeny na sběr a svoz biologicky 
rozložitelných odpadů od rodinných domů na 
území města. 

Nádoby budou rozvezeny k  jednotlivým ro-
dinným domům na území Frýdku-Místku, včetně 
místních částí Chlebovice, Lískovec, Lysůvky, Ska-
lice a  Zelinkovice. V částech Chlebovice, Lysůvky 
a Zelinkovice už jsou nádoby rozmístěny, nyní až 
do konce listopadu bude probíhat rozvoz ve Frýd-
ku a poté v Místku vždy v pracovních dnech od 
6 do 14 hodin. V případě, že při rozvozu nebude 
nikdo zastižen, bude nádoba umístěna před ro-
dinný dům na místo, ze kterého jsou sváženy popelnice na komu-
nální odpad. Občané, kteří obdrží bio-nádobu, by ji měli uschovat 
a začít ji využívat až ve druhé polovině března 2016, protože první 
svoz bude proveden počátkem dubna 2016. 

ě
a-
ky 
až 

INZERCE

Frýdek-Místek nechyběl na Expu v Miláně
Nejen Ostrava, Karviná a  Opava, ale také Frýdek-Místek byl za-

stoupen v českém pavilonu na světové výstavě Expo 2015 v italském 
Miláně v rámci expozice Moravskoslezského kraje. Členové pracovní-
ho týmu, kteří se podíleli na přípravě expozice, vytvořili projekt, jenž 
návštěvníkům světové výstavy představil region jako celek a zároveň 
vyzdvihoval jeho jedinečnost. Tou je především unikátní průmyslové 
dědictví ve spojitosti s tradicí, kterou symbolizoval v interaktivní for-
mě staroslovanský bůh slunce, ohně, sklizně a pohostinnosti Radegast. 

www.carbolj.cz

· OPRAVY, MONTÁŽE A REVIZE PLYN. ZAŘÍZENÍ
· MONTUJEME KOTELNY I NAD 50 kW
· ZÁSOBNÍKY NA ZKAPALNĚNÝ PLYN PROPAN
· VODOINSTALATÉRSTVÍ
· TOPENÁŘSTVÍ Tel.: 558 627 527

602 741 231

· PLYN
· VODA
· TOPENÍ

Morávka 43, 739 04 Pražmo
provozovna: Sokolská 1347 (u Mostárny F-M)

Fa Jan CARBOL

U vybraných zařízení, lze využít 
programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. Dámská & pánská konfekce







Při předložení inzerátu sleva 10% na nezlevněné zboží

JSME S MÓDOU 
V OBRAZE

Prodejna s dámskou a pánskou konfekcí 
českýchi evropských značek vysoké kvality

NOVÁ KOLEKCE 
PODZIM-ZIMA
NABÍZÍME: OBLEKY, KOŠILE, KALHOTY, 
KOSTÝMY, ŠATY, BUNDY, RIFLE, TRIČKA
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INZERCE

Půlšichta na Čupku
Ve středu 28. října se uskuteční druhý ročník turisticko-běžeckého 

závodu nazvaného Půlšichta na Čupku. Závod vznikl pro radost všem 
vyznavačům horských běhů a také všem turistům a milovníkům kop-
ců, hor a vrcholků. Jak název vystihuje, závodníci tomuto kopci věnují 
úžasné čtyři hodiny radosti z pohybu - prostě klasická půlšichta. Start 
je v 10 hodin v Hodoňovicích u hostince U Čendy a cíl ve 14 hodin na 
stejném místě.

Trať závodu vede po turistické trase a část trasy po vedlejší asfaltové 
komunikaci. Vytrvalostním během či chůzí se zdolává vyznačená trasa 
v délce 5 km s převýšením 200 m po dobu „půlšichty“, tj. čtyř hodin. 
Vyhrává ten, kdo zvládne největší počet okruhů ve své kategorii  ve 
zmiňovaném čase. Z výtěžku závodu bude podpořena stavba budovy 
místní školy v Bašce. Více na www.sichtanacupku.cz 

Nová parkovací místa

Dobrá zpráva pro motoristy i  pro chodce! V ulicích Bruzovská 
a  Mozartova vzniklo dohromady pětapadesát parkovacích míst, 
dalších dvanáct pak přibylo v Hasičské ulici. Kromě toho v místech 
současných přechodů pro chodce bylo vybudováno pět dopravních 
ostrůvků, které chrání pěší při přechodu přes čtyřproudové frekven-
tované komunikace Ostravská a Frýdlantská. Obojí se podařilo díky 
dotacím z fondů Evropské unie ve výši 2,7 miliónů korun. 

Mobilní sběr odpadů 
jen pod estakádou 

Zejména nízká návštěvnost 
stojí za změnou provozu mo-
bilní sběrny odpadů, kterou 
provozuje společnost Frýdecká 
skládka. Nově se sběrna nachází 
jen v oploceném areálu pod esta-
kádou. Občané ji mohou využít 
každý týden od úterý do čtvrtku 
v době od 10 do 18 hodin. 

Přístav pro lidi bez přístřeší
Lidé bez domova, kteří 

jsou kvůli  svému špatné-
mu zdravotnímu stavu 
nesoběstační a  vyžadují 
každodenní pomoc druhé 
osoby, přivítají otevření 
Domova se zvláštním reži-
mem pro lidi bez přístřeší 
Přístav. Jeho provozovate-
lem je Armáda spásy. Pří-
stav vznikl přebudováním 
objektu bývalé základní 
školy v ulici Míru a zázemí nabídne více než třiceti lidem. Klienti bu-
dou přijímáni  na základě doporučení sociálních pracovníků, kteří 
s nimi pracují buď přímo na ulicích nebo v azylových domech. 

Prezident Miloš Zeman 
ve Frýdku-Místku

V rámci dvoudenní zářijové 
návštěvy Moravskoslezského 
kraje zavítal prezident České 
republiky Miloš Zeman také 
do Frýdku-Místku. Na náměstí 
Svobody na jeho vystoupení če-
kaly zhruba tři tisícovky občanů. 
Hovořilo se o  nejrůznějších té-
matech - od červených trenýrek 
vyvěšených na střeše pražského 
Hradu, přes podnikatele Zdeňka 
Bakalu a doživotně odsouzeného 
vězně Jiřího Kajínka až po povin-
né očkování. 

Prezident ve městě navštívil 
také nemocnici a prohlédl si  spo-
lečnost Marlenka international, 
která vyrábí medové dorty.

Ve čtvrtky 22. října a 5. listopadu vyvrcholí 
Beskydské farmářské trhy, které nabízejí zají-
mavý sortiment od prvovýrobců s důrazem na 
regionální produkty. V uvedených termínech 
bude na náměstí Svobody v Místku prodávat 
kuřata, kachny, husy, husokachny a  kohouty 
v kuchyňské úpravě pan Tichý z fojtství Gručo-

vice. Listopadový termín si v kalendáři mohou 
zaškrtnout pro změnu ti, kteří nedokáží odolat 
zabijačkovým dobrotám. Proběhne bourání 
prasete, teplý bufet – prodávat se bude prejt, 
zelí, zabijačková polévka, návštěvníci budou 
mít možnost zakoupit jelita, jitrnice, tlačenku, 
ovar, škvarky, klobásy a  mnoho dalších uze-

nářských výrobků. Na trzích se v podzimních 
termínech prodává a ještě bude prodávat bur-
čák, vrcholí prodej sezónní zeleniny a ovoce, 
jako jsou švestky, jablka, hrušky, pozdní jaho-
dy, maliny a  ostružiny ze Skrbně, zelí, tuřín, 
čekanka, mangold, pórek, brambory, český 
česnek, natě libečku, pažitky či petržele. 

Beskydské farmářské trhy na náměstí Svobody
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Rozhovor říjen 2015

Dvě desítky let působila ve škole 
umění a   jejíma rukama prošla 
řada místních výtvarníků. Mezi   
ně patří také manželé Lumír 
a   Jana Hradilovi. Byla to právě 
Eliška, díky které se poznali, se-
známili  se totiž jako její žáci  při  
přípravách výstav. Oba vystudo-
vali češtinu, Jana k tomu výtvar-
nou výchovu a   Lumír základy 
společenských věd. Profesí jsou 
učitelé, Jana působí na ZŠ Ko-
menského a  Lumír na Gymnáziu 
a Střední odborné škole ve Frýd-
ku-Místku. 

„Učitelství se nám stalo osudem 
a  výtvarno nás oba baví,“ usmí-
vá se sympatická žena. Coby 
žáci Elišky Servátkové se dodnes 
věnují výtvarnému umění, mo-
mentálně vystavují na meziná-
rodním trienále smaltu v Muzeu 
Beskyd. V následujícím rozhovo-
ru vzpomínají na svou učitelku, 
se kterou během života navázali   
takřka rodinné přátelství. Eliška 
Servátková zemřela před sedmi   
lety ve věku úctyhodných třia-
devadesáti  let, letos by se dožila 
kulatého životního jubilea.  

Můžete přiblížit vaše začátky 
u Elišky Servátkové?

 Lumír: Chodil jsem do čtvrté 
třídy a  jedna spolužačka mi  uká-
zala obrázek, který malovala ve 
výtvarce. Líbil se mi,  a  tak jsem 
tam chtěl chodit taky. Eliška mi 
dala za úkol namalovat fotbalistu, 
při  každé hodině se vždy zeptala, 
co bych chtěl nejraději malovat. 
Tak nějak to začalo. 

Jana: Poprvé jsem k   ní přišla 
v  šestasedmdesátém a  vydržela 
tam až do Eliščina odchodu do 
důchodu.

Na co se ve své tvorbě zaměřo-
vala? 

Lumír: Měla ráda lidi, proto 
ji zajímaly jejich tváře a příběhy, 
zobrazovala je nejčastěji kvaší. 
Ráda cestovala a místo fotografi í 
si dělala spousty skic, podle kte-
rých pak malovala obrazy z cest.
Jana: Vystavovala v  70. a  80. le-
tech ve Frýdlantu, v  Kulturním 
domě Válcoven plechu ve Frýdku 
a  až pak se jí otevřely prostory 
frýdeckého zámku a   dnešního 
Muzea Beskyd. Vystavovala v ga-
lerii pana Bílka i v Galerii U  Ja-
kuba. Chodili jsme   jí pomáhat 
s  instalací výstav, některé jsem 
i uváděla.

 Co jste na ní nejvíce obdivovali? 

Jana: Asi   její přehled v  umě-
ní, znalost několika jazyků, vý-
bornou obrazovou paměť – byla 
schopná malovat bez předchozí-
ho skicování, přesně věděla, co 
s  linkou – obdivuhodné! A také 
její k vztah k lidem. Měla výbor-
nou paměť na své žáky a  ráda 
předávala zkušenosti.

 Je pravda, že vaše vztahy s  ní 
přerostly v rodinné přátelství? 

Lumír: Postupně jsem jako stu-
dent s hlubším zájmem o umění 
trávil více času i  u Elišky doma, 
mluvili jsme také o fi lozofi i - čet-
la Hermanna Hesseho a  mně to 
překládala. Měla přehled o evrop-
ských galeriích, které při svých 
cestách navštěvovala, a mně posí-
lala pohlednice a dopisy. Byl jsem 
svědkem její horečné práce, kdy 
své zážitky převáděla do podoby 
obrazů z cest.

Jana: Chodila k  nám občas na 
nedělní obědy – vždy se těšila, 
když měli být pstruzi. Eliška měla 
stejně jako já narozeniny v  čer-
venci, a tak jsme je někdy slavily 
společně. Když se nám narodili 
synové, malovala je, takže máme 
spoustu skic. 

Lumír: Máme od ní pár knížek 
o umění, některým dokonce vy-
tvořila nový malovaný obal. Jsou 
plné jejích poznámek a podtržení. 

„Byla živel, ale v dobrém  
na výtvarnici Elišku Servát
Malířka, grafička, výborná vypravěčka, ale přede-
vším velice vitální žena. Řeč je o Elišce Servátkové, 
rodačce z Těšína, která od svých osmi let žila ve 
Frýdku-Místku. 

Ukázka z tvorby Elišky Servátkové

Jana a Lumír Hradilovi
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Před dvěma lety byla 
odhalena pamětní deska 
Elišky Servátkové na Kos-
tíkově náměstí ve Frýdku. 
Stalo se tak na podnět 
Pobeskydského spolku 
přátel výtvarného umění 
ve Frýdku-Místku. Deska je 
ze žuly a vzešla z ateliéru 
Jiřího Sibinského. 

V březnu 2008 Eliška Servát-
ková převzala Cenu města 
za celoživotní dílo zasvěce-
né Frýdku-Místku a Pobe-
skydí. Ve Frýdku je po ní 
pojmenována ulice.

říjen 2015 Rozhovor

slova smyslu,“ vzpomínají 
kovou manželé Hradilovi

Máte nějakou zajímavou histor-
ku, na kterou i s odstupem času 
vzpomínáte? 

Lumír: Jednou jsem se náho-
dou dostal k  pohlednici starého 
Frýdku, na jejíž rubové straně byl 
text určený jejímu budoucímu 
manželovi. Bylo tam třeba o kar-
tářce, která prý říkala, že se k sobě 
hodí. Také mu vyčítala kouření, 
stálo tam doslova: Feryšku, ne-
kuř! Pohlednici bohužel nemám, 
jen jsem si text okopíroval.

Jana: Mého otce ve škole učil 
pan Servátka. Jeli   do Nitry na 
školní výlet a   Eliška tehdy jela 
s  nimi. Před odjezdem domů se 
měli   sejít u autobusu, ale můj 
otec nikde. Pan Servátka nechal 
rozhlasem přes tehdejší národ-
ní výbor vyvolat po městě jeho 
jméno. Nakonec všechno dobře 

dopadlo a   táta se našel. Eliška 
pak nakreslila obrázek s  nitran-
ským hradem, autobusem, pan 
Servátka na něm má ruce v bok, 
ze starého tlampače se nese: Kde 
jsi, Vašku, kde jsi? Pointa přišla 
až po dlouhých padesáti   letech, 
když otec slavil šedesátiny. Chtěli 
jsme mu darovat Eliščin obrázek 
a  ona si na příhodu vzpomněla. 
Prohledala své skicáky a   obrá-
zek našla. Dostal jej zarámovaný 
i s věnováním na zadní straně. 

Čím to, že věhlas Elišky Servát-
kové přece jen příliš nepřesáhl 
hranice regionu? 

Jana: Jako manželka bývalého 
důstojníka to v   životě často ne-
měla jednoduché. Tím, že dlou-
ho nebyla členkou Svazu česko-
slovenských umělců, byla známa 
spíše mezi  lidmi  zdejšího regio-
nu. Její obrazy sice jsou v soukro-
mých sbírkách i v jiných městech 
a dokonce také v zahraničí, ale to 
vše jen díky osobním kontaktům, 
které sama navázala. Když odešla 
do důchodu, měla více času na 
volnou tvorbu a začala i více vy-
stavovat. 

Prý byla vášnivou cestovatelkou? 
Jana: Cestovala opravdu hodně, 

měla spoustu přátel a  s Rakušan-
kou Magdalenou společně proces-
tovaly velký kus Evropy, hlavně 
Itálii, Řecko, Francii. Eliščin bratr 
žil ve Vídni a umožňoval jí cesto-
vat.  Se zájezdy se vydala třeba i na 
Kavkaz, do Turkmenistánu, Gru-
zie, do některých míst se opako-
vaně vracela se skicákem v ruce. 

Lumír: V roce 1968 vycesto-
vala do Rakouska na prázdniny 
a pak se dlouho nevracela. Říka-
li jsme si, co se děje, ale nakonec 
přijela domů. Rozhodla se neo-
pustit svoje žáky a rozkvetlé lou-
ky v Beskydech. 

Co byste na ni ještě prozradili? 
Lumír: Měla spoustu zájmů. 

Kromě cestování milovala mu-
ziku, hlavně vídeňské valčíky, 
v noci  na polské stanici poslou-
chala vážnou hudbu. Nadšena 
byla Carlem Orff em. Z  našich 
písničkářů měla ráda Jaromíra 
Nohavicu.

 Jana: Eliška byla velice vitální, 
každé ráno cvičila, otužovala se 
studenou vodo u, aby rozhýbala 
své klouby. Měla ráda koně, ješ-
tě v  devadesáti  letech se na koni 
svezla. Ve Vídni  ji  uchvátili  lipi-
cáni a  jejich drezúra. Její velkou 
láskou bylo také etruské umění. 

Malířka Eliška Servátková se 
narodila 18. 7. 1915 v Těšíně. 
Od roku 1923 žila ve Frýdku. 
Po mamince zdědila lásku 
k hudbě a po tatínkovi lás-
ku ke kreslení. Od počátku 
byla tvorba Elišky Servátko-
vé ovlivněna lidovým umě-
ním. Od keramiky přešla ke 
grafice a k tvorbě zachycu-
jící její cesty a setkání s lid-
mi. Přes veškeré tvůrčí těž-
kosti a náhlé úmrtí manžela 
výtvarnice nerezignovala. 
Celou svou bytostí se upjala 
na práci v nově vznikajícím 
výtvarném oboru Lidové 
školy umění v Místku. Až do 
roku 1981 s láskou předáva-
la dětem svůj um, doved-
nosti obdiv k umění. 
Patřila k nejvýraznějším 
osobnostem frýdecko-mís-
tecké výtvarné obce. Do 
svých obrazů převáděla 
motivy z milovaného měs-
ta Frýdku a Místku i Po-
beskydí. Malby se stávaly 
její rukou nezaměnitelné. 
V kreslených reportážích 
ožívali poutníci frýdeckých 
poutí a především místní 
postavičky lidí, které po-
tkávala. Ráda portrétovala 
a občas od větších obrazů 
utekla i k něčemu méně 
pracnému, například k zá-
tiší s květinami. Na slavnost-
ních vernisážích své učitel-
ce s úctou podávali ruku 
bývalí žáci, kteří byli vždy 
její velkou radostí. Nad-
šeně hovořila o zážitcích 
z nesčetných cest, které 
podnikla. Podle ní ji zpátky 
domů vždy přitáhla láska 
ke starému Frýdku a ke vše-
mu původnímu.Eliška Servátková ve svém domácím prostředí.

Eliška Servátková
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Zajímavosti říjen 2015

Jaký byl průběh soutěže v  uply-
nulém školním roce?

V minulém školním roce se do 
sběrové soutěže zapojilo 17 škol 
z okresu Frýdek-Místek a celkem 
se nashromáždilo 207 tun sběro-
vého papíru. 
Jak byly školy odměněny?

Soutěž probíhá ve dvou ka-
tegoriích. V  kategorii celkem 
odevzdaných kilogramů papíru 
a  v  kategorii průměrná váha na 
jednoho žáka. V  každé kategorii 
jsou odměněny školy na prvních 
třech místech částkami 5000, 
3000 a  2000 korun. Nezanedba-
telný je i  příjem ze samotného 
odevzdaného papíru, protože 
školy zapojené do soutěže dostá-
vají zvýhodněnou cenu.
Které školy byly nejúspěšnější?

V  kategorii celkem odevzda-
ných kilogramů papíru bylo 
následující pořadí: 1. ZŠ Ko-
menského ve Frýdku-Místku, 
2. ZŠ Dobrá, 3. ZŠ Komenského 
ve Frýdlantu n. O. V  kategorii 
průměrná váha na žáka bylo po-
řadí: 1. ZŠ Krmelín, 2. ZŠ Jisteb-
ník, 3. ZŠ Fryčovice. Všem těmto 
úspěšným školám byly na konci 
školního roku předány peněžité 
ceny a diplomy.

Jak se škola může do soutěže 
zapojit a jakým způsobem soutěž 
probíhá?

Do soutěže je automaticky za-
řazena každá škola, která si u naší 
fi rmy objedná odvoz papíru.
Kontakty a  veškeré další infor-
mace jsou na našich webových 
stránkách www.sbernedvory.
cz. Samozřejmostí je bezplatné 
přistavení a  odvoz kontejnerů 
naší technikou. Cílem této sbě-
rové soutěže je naučit žáky škol 
základním návykům k  třídění 
odpadů a pro školy je to příleži-
tost fi nančně si přilepšit do svého 
rozpočtu.
Jaké jsou další aktivity vaší spo-
lečnosti?

Naše společnost vykupuje 
a  zpracovává papír, železný šrot, 
barevné kovy, plastové folie, au-
tobaterie na všech naších poboč-
kách. Všechny naše provozovny 
jsou místem zpětného odběru 
elektrozařízení a  elektroodpadů, 
které i  částečně zpracováváme. 
Ve spolupráci s ovocnářskou fi r-
mou pořádáme sezónní výkup 
jablek. 
Inzerujete i  skartování doku-
mentů. Jak u vás probíhá?

Součástí našeho velkokapacit-
ního lisu na papír je i drtič papí-
ru. Dokumenty skartujeme fi r-
mám, státním institucím i  fyzic-
kým osobám zdarma a  ještě jim 
navíc jako jediná fi rma v  okolí 
zaplatíme za skartovaný papír. 

Svatováclavským slavnostem v Ostravě vévodili 
Švidrnoch a Krakovková - Philipp

Učitel ze Střední školy elektrostavební a dřevozpracující z Frýdku-Míst-
ku Vladimír Švidrnoch již třetím rokem v roli knížete Václava zahajo-
val po boku své sestry Vladimíry Krakovkové-Philipp Svatováclavské 
slavnosti v Ostravě-Přívoze. Jedná se o tradiční slavnosti pod záštitou 
radnice. Knížecí pár přivítala starostka obvodu Petra Bernfeldová, kní-
že Václav pronesl řeč a následně zahájil slavnostní bohoslužbu v kostele 
Neposkvrněné Panny Marie k uctění knížete, svatého Václava. Během 
dne probíhal na náměstí před kostelem jarmark s tradičními řemesly.

 Sběr papíru obohatil 
školní pokladny
Tradiční soutěž ve sběru papíru pro školy pod 
názvem „O ekologicky nejzdatnější školu“ pořádá 
v našem regionu společnost Sběrné dvory, s.r.o. 
z Frýdku-Místku. O jejím průběhu jsme hovořili s jed-
natelem společnosti Ing. Danielem Bumbalou.

DROGERIE DAISY

ul. Farní 20 | Frýdek (4. dům Pod Svícnem) | mobil: 731 113 203
www.drogeriezdovozu.cz

VYZKOUŠEJTE V NAŠÍ NOVÉ KAMENNÉ PRODEJNĚ!
• jsme přímí dovozci z Německa, Itálie, Francie a Anglie

POZNALI JSTE JIŽ ROZDÍL KVALITY DROGERIE 
ZAKOUPENÉ U NÁS A V ZÁPADNÍCH ZEMÍCH EU?

INZERCE

Ve zkrekonstruova-
ném parku u vlakového 
nádraží ve Frýdlantu 
nad Ostravicí se před 
pár dny objevila kniho-
budka. Za její instalací 
stojí místní knihovna, 
která se tak připojila 
k  celorepublikovému 
nekomerčnímu projek-
tu nazvanému Kniha 
do vlaku. Podle vedoucí 
frýdlantské knihovny Pavly Ruč-
kové se tento projekt zaměřuje 

na rozšíření čtenářství 
a  vztahu ke knihám 
a  bezplatné půjčová-
ní knih. Dalším cílem 
je popularizace čtení, 
zpříjemnění jízdy ces-
tujícím a  v neposlední 
řadě šance pro staré 
knihy najít si svého 
čtenáře. Knihy i  časo-
pisy jsou v  knihobudce 
k zapůjčení zdarma, vše 

funguje na principu vezmi knihu, 
vrať knihu nebo dones jinou.

Frýdlant nad Ostravicí
má knihobudku

OPRAVY, SERVIS A INSTALACE OPRAVY, SERVIS A INSTALACE 
ELEKTRICKÝCH A PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
•  Pračky, myčky, sušičky, sporáky, varné 

desky, trouby, mikrovlnky, digestoře, bojlery
•  Plynové spotřebiče, varná technika, 

kontrola plynových kotlů
•  Instalace spotřebičů včetně potvrzení záručního listu

RYCHLOST – SPOLEHLIVOST – KVALITA
telefon: 731 16 22 16

www.sheenline-servis.cz

FM
P 

10
02

FM
P 

10
01



9

říjen 2015 Osudy našich blízkých

Byl to jeden z tisíců obyčejných 
vojáků, kteří se z první světové 
války nevrátili domů. 

Klement Welčovský v  pouhých jedena-
dvaceti letech zahynul v náročných podmín-
kách zajateckého tábora na severu Ruska, 
osudným se mu stala nemoc skvrnitý tyfus. 
Narodil se v  roce 1896 v  rodině Františka 
a  Anny jako poslední ze čtyř dětí. 
Starší bratři  Vojtěch a  Eduard 
byli  zřízenci  Rakouských 
státních drah, a proto ne-
byli  povoláni  do války. 
Třetím sourozencem 
byla sestra Marie. Kle-
ment bydlel u  rodičů 
na Panských No-
vých Dvorech č. 18 
(Herr schaft  Neu-
hof). 

Krátký příběh 
vojáka císařsko-krá-
lovské armády Rakouska-
-Uherska se začal psát v roce 
1915, kdy coby devatenác-
tiletý narukoval společně se 
svým kamarádem a  souse-
dem Janem Kavkou do Fryštá-
tu. Byli zařazeni k 100. pěšímu 
pluku 13. Feldkompanie a po-
sláni  na východní frontu do 
Haliče. V létě 1916 vrcholila 
v  okolí Bučače v  Ternopilské 
oblasti  tzv. Brusilovova ofen-
zíva. Klement a  Jan byli  dne 
10. srpna 1916 zajati u osady 
Monastyrskaja. Jako váleční 
zajatci byli odesláni do Ruska 
na nádraží Dno v  Pskovské 
gubernii, kam přijeli  6. září 
1916. Dno bylo v  době Vel-
ké války jen malou osadou, ale 
významnou železniční křižovatkou. 
V  zajetí Klement onemocněl skvrni-
tým tyfem. Rodina se mu snažila pomoci za-
síláním léků a potravin, ale nikdy mu nebylo 
nic doručeno. Nemoci podlehl 1. června 1917 
a o tři dny později byl pohřben. Kamarád Jan 
po propuštění ze zajetí (asi rok 1919) přivezl 
Klementovy zápisky a odevzdal je rodině.

Byl to malý zápisníček, na jehož první 
stránce je azbukou napsáno zapisnaja knižka, 
který stál na počátku pátrání Lumíra Velčov-
ského po osudech svého prastrýce Klementa. 
„Je dobře, že se někdo zajímá také o obyčejné 
vojáky, kterých byla absolutní většina. Na ty 
se dnes trošku zapomíná,“ říká na úvod naše-
ho povídání čtyřiapadesátiletý muž žijící na 

okraji  Frýdku-Míst-
ku a  ukazuje malý 
zachovalý notýs-
ek. „Poprvé jsem 
ho viděl, když 
mi  bylo asi  pět 
roků. Ukazoval 
mi  jej Klementův 
bratr, můj děda 
Eduard. Měl i  ně-

k o l i k 

dalších lístků, takzvaných feldpostkaret,“ pát-
rá v paměti Lumír Velčovský. Zápisníček jeho 
prastrýce nebyl jen deníčkem v pravém slova 
smyslu, obsahoval také verše, texty písniček 
nebo adresy kamarádů. „V dobách mého út-
lého mládí byla televize v  počátcích, takže 
se po večerech hodně vyprávělo. Ještě jsem 
si zapamatoval jednu věc, Klementovi rodiče 
velice těžce nesli  to, že jejich nejmladší syn 
musel narukovat, na což nakonec doplatil.“ 

Více se o historii svého prastrýce začal za-
jímat zhruba před patnácti lety. „Tehdy jsem 

dělal pořádek na půdě a  jako zjevení jsem 
tam objevil právě tento zápisníček. Napadlo 
mě, zda by se nedalo najít ještě cokoliv další-
ho.“ Prastrýc Klement s rodiči žili kousek od 
dnešního domova Lumíra Velčovského, ale 
jejich dům od té doby několikrát změnil ma-
jitele. Lumírovi  to ale nedalo a díky pocho-
pení nových sousedů se do domu přece jen 
dostal. „Vysvětlil jsem jim, o co se mi jedná, 
takže mě tam pustili. Hledal jsem hlavně na 
půdě, kde jsem objevil zarámovaný portrét 

svého prastrýce. Navštívil jsem histori-
ka, který kroutil hlavou, v jak krásném 
stavu se fotografi e dochovala. Velikým 
štěstím totiž bylo, že na půdě ležela 
otočena směrem k  podlaze, takže na 
ní nepůsobilo světlo,“ přibližuje Lumír 
Velčovský cenný nález. Fotka bohužel 

není datována, ale nejspíš bude z období 
přelomu let 1915 a 1916. „Podle zimního 
kabátu se domnívám, že Klement tady 
byl asi na dovolené.“

Více už však na půdě u sousedů nena-
šel. Pátral všude možně, kontaktoval i po-
tomky Klementova spolubojovníka Jana 
Kavky, ale nikde už nic neobjevil. Snem 
Lumíra Velčovského je najít Klementův 
hrob v  městečku Dno. „Na internetu 
jsem neúspěšně hledal hroby veteránů 
první světové války, neuspěl jsem ani na 
stránkách ruského města. Vše asi  pře-
kryly události druhé světové války, o té se 
dá najít téměř všechno,“ říká dále Lumír 
Velčovský, ale vzápětí připouští, že i po-
kud by se do Ruska vydal, asi by v pátrá-
ní nebyl úspěšný. 

Klement Welčowský se kvůli  smr-
ti  v mladém věku nestačil stát hrdinou 
ani  legionářem. Jeho zarámovaný por-
trét nalezený na půdě má dnes Lumír 
Velčovský pověšen na zdi  obývacího 

pokoje. V pátrání chce pokračovat dále. Jeho 
dosud nalezené materiály byly vloni použity 
na výstavě k první světové válce, která se ko-
nala v prostorách frýdeckého zámku. 

Mladému vojínovi Klementu Welčowskému 
se stal osudným zajatecký tábor v Rusku

íců obyčejných 
z první světové 
omů. 
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Na obraze Klement Welčowský v  uniformě 
vojína císařsko-královské  armády tehdejšího 
Rakouska-Uherska.

Válečný zápisník Klementa Welčowského
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Los Frýdku-Místku přisoudil velmi  těžké-
ho, ale zato atraktivního soupeře. Do frýdec-
kých Stovek zavítá FK Jablonec, fi nalista uply-
nulého ročníku a  tradiční účastník nejvyšší 
domácí soutěže. První utkání budou hrát Val-

cíři  v domácím prostředí pravděpodobně ve 
středu 21. října. Poslední vzájemný pohárový 
zápas oba týmy odehrály před osmi lety. Před 
více než pěti  tisíci  diváky tehdy severočeský 
celek vyhrál těsně 2:1.

MOL Cup: Fotbalisté 
se utkají s Jabloncem!
Zatímco ve Fotbalové národní lize se fotbalistům Frýdku-Místku příliš 
nedaří, jiné je to v domácím poháru, který se v této sezóně hraje pod 
názvem MOL Cup. Vítězstvím nad divizním Slavičínem se Valcíři probo-
jovali mezi nejlepší šestnáctku, která si to 21. října a 4. listopadu rozdá 
o postup do čtvrtfinále. 

FOTBAL – FNL: MFK Frýdek-Místek 
– 1. SC Znojmo (17. října v 15.30 
hod.), MFK Frýdek-Místek – Slavoj 
Vyšehrad (31. října ve 14 hod.), MFK 
Frýdek-Místek – Graffin Vlašim (14. 
listopadu ve 13.30 hod., vše na sta-
dionu ve Stovkách)

HÁZENÁ – Extraliga mužů: SKP 
Frýdek-Místek – HC Zubří (18. října 
v 17 hod.), SKP F-M – Handball Brno 
(23. října v 19 hod.), SKP F-M – KH 
Kopřivnice (29. října v 18 hod.), SKP 
F-M – HCB RONAL Jičín (15. listopa-
du v 17 hod., vše v hale ZŠ Pionýrů 
400)

LEDNÍ HOKEJ – II. liga, skupina 
Východ: HC Frýdek-Místek – 
Kopřivnice (14. října v 18 hod.), 
HC Frýdek-Místek – Moravské 
Budějovice (24. října v 17 hod.), HC 
Frýdek-Místek – Hodonín (31. října 
v 17 hod.), HC Frýdek-Místek – Tech-
nika Brno (7. listopadu v 17 hod.), 
HC Frýdek-Místek – Poruba (14. listo-
padu v 17 hod., vše v hale Polárka)

VOLEJBAL – Extraliga žen: TJ Sokol 
Frýdek-Místek – Ostrava (17. října 
v 17 hod.), TJ Sokol F-M – Přerov 
(7. listopadu v 17 hod., obojí v hale 
ZŠ Pionýrů 400)

Atletky se vrátily do I. ligy
Družstvo frýdecko-místeckých atle-
tek ovládlo druhou ligu a po roční 
přestávce se opět probojovalo do 
ligy první. V posledním druholigo-
vém kole na třineckém stadionu si 
děvčata z TJ Slezan postup nene-
chala utéct. Díky náskoku z před-
chozích kol jim stačilo i umístění na 
2. příčce.

Kam vyrazit fandit?

Sport říjen 2015

Házenkáři SKP Frýdek-Místek jsou příjem-
ným překvapením letošního ročníku nejvyšší 
domácí soutěže. Po pěti odehraných zápasech 
zůstali jediným neporaženým týmem. První 
říjnovou neděli si v domácím prostředí před 
televizními kamerami vyšlápli na lídra soutě-
že z Hranic a vystřídali jej v čele tabulky. 

Kromě výborného výkonu brankáře Petra 
Pohludky se mužstvo v útoku mohlo spoleh-
nout na svého nejlepšího střelce Vojtěcha Pe-
trovského, který soupeři nasázel dvanáct bra-
nek. Zaplněná hala v 6. základní škole viděla 
prozatím nejpovedenější výkon týmu v tomto 
extraligovém ročníku. „Vezeme se na vítězné 
vlně. Tohle nikdo z nás nečekal, ale musíme 

jít zápas od zápasu. A do každého vstupovat 
s pokorou. Máme výborný start, ale to ještě 
nemusí nic znamenat,“ řekl střelec Petrovský. 

„I díky širšímu kádru než v minulé sezóně 
je vidět, že máme konkurenceschopné druž-
stvo. Více prostoru začínají dostávat i  mladí 
hráči a  potvrzují, že s nimi můžeme počí-
tat,“ pochvaloval výkon celého týmu trenér 
SKP Frýdek-Místek Aleš Chrastina. „Máme 
za sebou teprve pět kol, takže naše postave-
ní v  tabulce nesmíme přeceňovat. Stačí dva-
krát prohrát a hned můžeme být úplně někde 
jinde. Každopádně dnes jsme podali velice 
slušný výkon, na kterém se dá stavět,“ doplnil 
Chrastina.

Hokejový klub pro fanoušky!
Hokejový klub HC Frýdek-Místek připravil 

pro své fanoušky reklamní kampaň nazvanou 
Společně do 1. ligy!! v  jejím rámci  je možné 
nově získat permanentní vstupenku na dru-
holigové domácí zápasy za cenu 700 korun. 
Dále je v nabídce dres za 1000 korun, zájemce 
si vybere velikost, barvu, číslo a jmenovku na 
dresu, šála pak přijde na 150 korun. Ale po-
zor! Při koupi dresu a permanentní vstupen-

ky dostane každý fanoušek šálu zcela zdarma. 
Pro současné majitele permanentních vstupe-
nek je připravena šála zdarma jako poděková-
ní za projevení důvěry. Další výhodou perma-
nentek je předkupní právo na konkrétní místo 
v hale na zápasy play-off . Všechny výše uve-
dené reklamní předměty  je možné zakoupit 
každý den na recepci haly Polárka v době od 
10 do 17 hodin.

Bitva o čelo tabulky dopadla na výbornou
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INZERCE

říjen 2015 Školy

Vyberte si z široké nabídky maturitních a učebních oborů

Maturitní obory:
• AGROPODNIKÁNÍ
• AGROPODNIKÁNÍ - MECHANIZACE A SLUŽBY
• MECHANIK SEŘIZOVAČ 
• PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY
•  PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY 

- SILNIČNÍ DOPRAVA

Nástavbové studium:
• PODNIKÁNÍ

Učební obory:
• AUTOELEKTRIKÁŘ
• AUTOMECHANIK
• OBRÁBĚČ KOVŮ
• OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ  
•  OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ - KOVÁŘSTVÍ
• ZAHRADNÍK
• ZÁMEČNÍK
• ZEMĚDĚLEC - FARMÁŘ
• ZEMĚDĚLEC - FARMÁŘ - LESNÍ MECHANIZACE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA,
Frýdek-Místek, příspěvková organizace

VAŠE ŠŤASTNÁ VOLBA VZDĚLÁNÍ
ODBORNOST JE JISTOTA UPLATNĚNÍ

Pořádáme pro veřejnost rekvalifi kační kurzy a kvalifi kační zkoušky

www.sosfm.cz

Dny otevřených dveří: 11. 11. a 9. 12. 2015

Nedostatek kvalifi kovaných 
pracovních sil v oblasti stavebnic-
tví. S tímto problémem se potýká 
řada fi rem v  Moravskoslezském 
kraji. Sehnat třeba kvalitního ře-
meslníka pro mnohé z nich před-
stavuje složitý problém. Tato sku-
tečnost citelně komplikuje práci 
živnostníkům a  podnikatelům 
nejen ve stavebnictví, ale také ve 
strojírenství nebo zemědělství. 
Podle mnohých za to může špatně 
nastavený školský systém, který 
málo podporuje učňovské obory. 
I proto si řada fi rem své budou-
cí zaměstnance vychovává sama 
třeba formou praxí. Skoro úplně 
zmizely profese typu instalatér, 
elektrikář, kvalifi kovaný zedník 
nebo zámečník. Ti zkušení od-
cházejí do důchodu a  není za ně 
náhrada. Z učňovských škol totiž 
vychází málo absolventů. 

Obory, o které je mezi podnika-
teli a fi rmami značný zájem, nabí-
zí Střední odborná škola na Lísko-

vecké ulici ve Frýdku. Tato škola 
vznikla před pěti lety sloučením 
Střední odborné školy strojíren-
ské a dopravní ve Frýdku-Místku 
se Střední školou zemědělskou 
a lesnickou ve Frýdku-Místku. Zá-
jemci zde mohou studovat např. 
obory strojní mechanik, obráběč 
kovů, opravář zemědělských stro-
jů, autoelektrikář, zemědělec, me-
chanik seřizovač a  další. Střední 
odborná škola ve Frýdku-Místku 
žákům nabízí nejen širokou škálu 
učebních i studijních oborů, mo-
derní prostory a  kvalitní výuku 
jak po stránce teoretické, tak po 
stránce praktické, ale i jistotu pro 
jejich další životní i profesní růst. 
Stává se také spolehlivým part-
nerem pro široké spektrum regi-
onálních podniků či živnostníků, 
kde budoucí absolventi naleznou 
své uplatnění. Škola je silným sub-
jektem, který se dokáže efektivně 
vyrovnávat s  měnícími se potře-
bami trhu práce. 

Firmám chybějí 
kvalitní řemeslníci

 Dne 22. 9. 2015 proběhlo v Rytířském sále frýdeckého zámku slav-
nostní zahájení Seniorské akademie otevřené na Vyšší odborné škole 
GOODWILL. Zájem ze strany seniorů je obrovský a  ve spoluprá-
ci s  Městskou policií ve Frýdku-Místku se bude vzdělávat více než 
135 seniorů z 22 měst a obcí. 

Senioři mají velký 
zájem o vzdělávání
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DIVADLA
Nová scéna Vlast

Hlavní 111, Místek
120. výročí Gymnázia Petra Bezruče 
 16. 10., 17:00
Kašpárek a ježibaba (pohádka, 
Divadlo V batohu) 18. 10., 15:00
Halina Pawlowská Chuť do života 
(zábavný pořad) 21. 10., 19:00 
Putování po Beskydech (pro děti, 
Divadelní agentura Kaňka) 25. 10., 15:00
Ani spolu, ani bez sebe 
(komedie, Divadlo Kalich) 28. 10., 19:00

Národní dům
Palackého 134
Broučkiáda (pro děti, Agentura Koráb) 
 31. 10., 15:00

KINA
Nová scéna Vlast

Hlavní 111, Místek
Mimoni 18. 10., 17:00
Legendy zločinu 18. 10., 19:00
Muž na laně 20. 10., 19:00
Daleko od hlučícího davu 21. 10., 10:00
Dokonalý šéf 22. 10., 18:00
V hlavě 23., 25. 10., 17:00
Poslední lovec čarodějnic
 23., 25. 10., 19:00
Návrat do budoucnosti I.  26. 10., 19:00
Návrat do budoucnosti II.  27. 10., 19:00
Mrkáček Bill 29.-30. 10., 10:00
Hotel Transylvánie 2 29.-31. 10., 15:00
We are Your Friends 29. 10., 17:00
Kobry a užovky 29. 10., 19:00
Fakjú pane učiteli 2 30.-31. 10., 17:00
Celebrity s. r. o.  30.-31. 10., 19:00

KONCERTY
Kino Vlast

Rudy Linka Trio Acoustic&Electric
 13. 11., 19:00

Národní dům
Palackého 134
Trio Martinů 22. 10., 19:00

VÝSTAVY
Národní dům

Palackého 134
Beskydské Veseléto 14.-31. 10., 8:00

Kino Vlast
Výstava výtvarných prací studentů gym-
názia 14.-30.  10., 8:00

Frýdecký zámek

120 let Gymnázia Petra Bezruče
 14.-30. 10., 8:00
Houby v údolí Bílé Ostravice
 14. 10, 16:00
Večerní prohlídka frýdeckého zámku
 16. 10., 18:00-23:00 
Méně známé druhy hub a jejich použití
 21. 10., 16:00 

Muzeum Beskyd
Zámecké nám.  1, Frýdek
Od legendy k legendě – Fiat Topolino 
a Nuova 500 27.  10., 16:30 (Zelený dům)

Městská knihovna

Hlavní 111, Místek
Korejské dny ve Frýdku-Místku
 14. 10., 16:00

Pořádáte výstavu, besedu, přednášku či jinou zajímavou kulturní akci? Dejte o tom vědět ostatním! 
Můžete se tak stát spolutvůrci našeho kulturního přehledu. Pište na adresu: fmpatriot@centrum.cz

Hospůdka U Arnošta
Těšínská (areál TJ Slezan)
Folk&Country Jam Session  29. 10., 19:00

Galerie Blanka Hrubá
Nám.  Svobody (podloubí), Místek
Branko Biščan: Případ polykače modifiko-
vaných rampouchů (obrazy, kresby)
 do 30. 10.  

Čtyřlístek, Divadlo na Slezské
Novodvorská 3478, Frýdek
Výr a holubice (loutk.  pohádka, hraje 
Divadlo u Ostravice F-M) 24. 10, 15:00

Centrum maminek Broučci
Palackého 129, Místek
Pohádka o červené karkulce  
 20. 10., 10:00
Drakiáda (sraz u budovy ČSAD ve Svia-
dnově v 10. 15 hodin.  Draky si přineste 
s sebou.  Doprava možná linkou číslo 7 ze 
zastávky Místek Poliklinika, odjezd 10. 05 
hodin.  Děti dostanou diplom a sladkou 
odměnu.) 27. 10. 

Korejské dny ve Frýdku-Místku
Středa 14. 10. - Nová scéna Vlast: Korejské 
workshopy pro nejmenší (9-11 hod.), Měst-
ská knihovna FM, Modrý salonek: Korea v 
knihovně (16-17), Nová scéna Vlast: „Za-
žijte Koreu“ –  blok workshopů (17-19)
Čtvrtek 15. 10. - Nová scéna Vlast: Korej-
ské workshopy pro nejmenší (9-11), „Jak 
do Koreje“ – přednáškové pásmo (17-
19.30)
Sobota 17. 10. - Nová scéna Vlast: „Kul-
tura a sport v Koreji“ (14-17), „Cesta jmé-
nem život“ – filmové promítání (19-20.30)
Doprovodný program
12. – 17. 10. - Dobrá čajovna, Hluboká 64, 
Frýdek-Místek: Týden korejského čaje
Na všechny akce je vstup zdarma.

Vzpomínka na Augustina Drabinu Vzpomínka na Augustina Drabinu 
Členové Literárního klubu Petra Bezru-

če si v uplynulých dnech připomněli druhé 
 výročí úmrtí svého kolegy Augustina Dra-
biny. Rodák z Morávky měl široký záběr 
činnosti, hrál na mandolínu a kytaru, sklá-
dal písničky na vlastní i cizí texty, psal prózu 
i poezii. 

Věnoval se studiu hudební teorie, upravo-

val hudební party, v  orchestru rozepisoval 
partitury. Sestavil ženský hudební kvartet, 
v  souboru Nová scéna režíroval hudební 
pásmo. Působil v  kulturních programech 
kraje, i daleko za jeho hranicemi. 

Věnoval se skladatelské činnosti, z jeho 
populárních skladeb stojí za zmínku třeba 
polka Frýdecký zámeček. Osm let byl kapel-

níkem tanečního souboru Tónina. Společně 
s Andělou Petrovou z Myslíka vydal zpěvník 
padesáti písní s vepsáním not. V Literárním 
klubu Petra Bezruče přispíval do časopisu 
Zrcadlení a  několik let také svým Almana-
chem, kde předkládal otextované hudební 
skladby, texty k písním i krátké verše k vý-
ročím.
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TRIENÁLE SMALTU
Muzeum Beskyd pořádá v  těchto dnech 
v  pořadí již osmý ročník mezinárodní-
ho trienále smaltu. Akce je největší svého 
typu v  rámci České republiky a  jednou 
z největších v Evropě. V tomto ročníku se 
muzeum vrátilo k původní myšlence pre-
zentovat různorodost uměleckého smal-
térství nejen v naší zemi, ale také v Evropě 
a ve světě.

Komisař trienále smaltu Petr Juřák říká: 
„Na této výstavě je možnost vidět růz-
né techniky smaltu. Je tady průmyslový 
smalt na plechu, jsou tady techniky ruční-
ho tisku nebo třeba technika cloisonné.“

Letošního ročníku se účastní největší počet autorů. Svá díla pre-
zentuje 49 smaltérů. Obdivovat přes dvě stovky uměleckých smaltů 
mohou návštěvníci Muzea Beskyd až do prvního listopadu.

POZVÁNKY

Foto: Eva Pešátová, 
Anděl, 2003

V  přízemí Státního okres-
ního archivu ve Frýdku-
-Místku stále probíhá 
výstava připravená Ing. 
Petrem Maršálkem, Ph. D.
věnovaná osudům cca tisí-
covky legionářů z  našeho 
okresu. Výstavu je možno 
zhlédnout v pondělí a stře-
du od 8:00 do 17:00 hodin, 
v  úterý a  čtvrtek pak od 
8:00 do 14:30 hodin.

LEGIONÁŘI Z FRÝDECKO-MÍSTECKA

Broučkiáda 2015 se blíží
Kultura FM pořádá v sobotu 31. října od 15 hodin v Národním domě 
Broučkiádu. Připraveny jsou pohádkové soutěže, písničky a lampióno-
vý průvod, který povede obr. Vstupné je 60 korun, každý účastník si 
s sebou vezme lampión. Předprodej vstupenek na www.kulturafm.cz 
nebo v pobočkách Beskydského informačního centra.

Po stopách Petra Bezruče
Na sobotu 17. října připravilo Beskydské informační centrum besedu, 
přednášku a exkurzi na téma Po stopách Petra Bezruče. Sraz je v 9 ho-
din na náměstí Svobody, kde trasa začíná. Akce se koná jen v případě 
příznivého počasí.

Vzpomínka na Ivana Martina Jirouse
Hostinec U Antoníčka bude 7. listopadu od 18 hodin dějištěm zají-
mavé akce. František Čuňas Stárek uvede „Vzpomínku na Magora“ - 
Ivana Martina Jirouse. Hudebně poetický večer nabídne besedu, fi lm 
i muziku, zahraje kapela Andrej Polanský wtf Eműl Langman, občan-
ské sdružení Agora fm nabídne pásmo Studně nepřevážená. Vstupné 
je dobrovolné.

Cirk La Putyka ve Frýdku-Místku!
V úterý 10. listopadu od 19 hodin se v hale Polárka uskuteční vystou-
pení souboru Cirk La Putyka. Tento světoznámý soubor se věnuje tzv. 
„novému cirkusu“, ve kterém se skloubí prvky akrobacie, sportu, tance 
či loutkového divadla. Každé jeho představení má nosné téma a příběh. 
Není bez zajímavosti, že Frýdek-Místek je po Praze jediným městem 
v  ČR, do kterého v  letošním roce Cirk La Putyka zavítá. Vstupenky 
v ceně 490 korun lze zakoupit v předprodeji v Beskydském informač-
ním centru nebo on-line na webu www.kulturafm.cz.

INZERCE

KONCERT UNDERGROUNDOVÉ LEGENDY 
PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE 

V NÁRODNÍM DOMĚ 19. 11.
V  rámci oslav 

120. výročí Gym-
názia Petra Bez-
ruče zavítá ve 
čtvrtek 19. 11. 
do místeckého 
Národního domu 
legenda českého 
undergroundu 
skupina Th e Plas-
tic People of the Universe, jejímž manažerem byl básník a svébytná 
postava české kultury Ivan Martin „Magor“ Jirous. 

Plastici vznikli v roce 1968 a jejich tvorba, ovlivněná v začátcích 
zejména americkými Velvet Underground, Captainem Beefh ear-
tem či Frankem Zappou, se stala jednou z nejoriginálnějších nejen 
na české rockové scéně. Jejich kriminalizace v roce 1976 a kampaň 
opozičních intelektuálů v čele s Václavem Havlem na jejich podporu 
a propuštění pak v lednu 1977 vyústila v Chartu 77. 

Návštěvníci koncertu se mohou těšit na skladby napříč repertoá-
rem všech plastikovských období (hudba Milana Hlavsy, texty Egona 
Bondyho, Vratislava Brabence a  dalších), ke slyšení budou rovněž 
písně z posledního kritikou velmi ceněného studiového alba Maska 
za maskou, na kterém se autorsky podíleli současní členové skupiny 
(Joe Karafi át, Eva Turnová, Pepa Janíček a Vráťa Brabenec).
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Servis říjen 2015

Svazarmovská 88, FM, Bahno tel.: 558 434 321, 723 188 472

Ostravská 103, Sviadnov tel.: 558 655 075, 602 510 018

 fax.: 558 655 607

J. Matěje 515, Brušperk tel.: 558 666 441, 606 476 330

Okružní ulice, Frýdlant n. O. tel.: 603 740 642, 724 314 646

SBĚRNÉ DVORY
s.r.o.

e-mail: sbernedvory@seznam.cz

www.sbernedvory.cz

VYKUPUJEME
– ZA HOTOVÉ PAPÍR A AKUMULÁTORY
– PŘEVODEM NA ÚČET ŽELEZO A BAREVNÉ KOVY
– ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

72

AŘÍ

– VÝKUP JABLEK 2 Kč/kg

21. 10.   Frýdek, ul. Slezská – na parkovišti před domem č. 
p. 2898

  Frýdek, ul. Černá cesta – u obchodu
  Frýdek, ul. Křižíkova – autobusové stanoviště VP
  Lískovec – za výrobnou krůtích výrobků
  Frýdek, ul. J Hakena – u večerky „Maják“
  Frýdek, ul. Tolstého – u telefonní budky

22. 10.  Frýdek, ul. I. P. Pavlova – vedle č. p. 284
  Frýdek, ul. Nad Mostárnou – u lávky
  Frýdek, ul. J. Skupy – za kulturním domem
   Frýdek, ul. Cihelní – u gymnázia a SOŠ (dříve 10. 

ZŠ)
  Frýdek, ul. Klicperova – u popelnic
   Frýdek, ul. Slunečná – naproti č. p. 290 (POUZE 8. 

10.)
   Frýdek, ul. Slunečná – naproti domů č. p. 302–304 

(POUZE 22. 10.)

26.10.  Místek, ul. Hálkova-Březinova – u výměníku
  Místek, ul. ČSA – u č. p. 1935 (na parkovišti)
  Místek, ul. Anenská – poblíž č. p. 632
  Místek, ul. Zd. Štěpánka – za restaurantem
  Místek, ul. Bezručova – u betonových zábran
  Místek, ul. K Olešné – u č. p. 1332

27. 10.  Místek, ul. J. Trnky – u restaurace Morava
  Místek, ul. Dr. Vaculíka – parkoviště za 8. ZŠ
  Místek, ul. Frýdlantská – u věžáků
   Zelinkovice – poblíž mateřské školy, u nádob na 

separ. odpad
  Chlebovice – u transformátoru
  Chlebovice – u pošty
  Chlebovice – u pana Martínka
  Lysůvky – u telefonní budky, naproti zahradnictví
   Lysůvky, ul. Rovenská – u lípy u odbočky k jachting 

Palkovice  (POUZE 13. 10.)

14. 10. a 28. 10.   Frýdek, ul. Novodvorská – J. Čapka
  Frýdek, ul. M. Chasáka – u domu č. p. 3149
  Frýdek, ul. Pekařská – naproti domu č. p. 3057
   Místek, ul. Pavlíkova – u nádob na separovaný 

odpad
  Místek, ul. Lesní – za domem č. p. 505
  Místek, ul. Palkovická – u podchodu

15. 10. a 29. 10.  Lískovec – u hasičské zbrojnice
  Lískovec – u hřbitova
  Skalice – u kulturního domu
  Skalice – u kostela
  Skalice – u vrby (POUZE 15. 10.)
  Skalice – u žampionárny (POUZE 29. 10.)
  Místek, ul. Polní – u hřiště
  Místek, ul. Kolaříkova – naproti domu č. p. 1589
  Místek, ul. Spořilov – za domem č. p. 1612
  Místek, ul. Čelakovského – bývalá prodejna

Zdroj: www.frydekmistek.cz

Statutární město Frýdek-Místek, 
odbor životního prostředí a země-
dělství, připravil ve spolupráci se 
společností Frýdecká skládka, a. s., 
zajišťující svoz komunálního odpa-
du na území města Frýdku-Místku, 

harmonogram svozu objemného 
odpadu v  roce 2015, tzv. „pod-
zimní úklid“, a  to formou přista-
vení velkoobjemových kontejnerů. 
V letošním roce na podzim budou 
velkoobjemové kontejnery přista-

veny na 62 svozových místech, jak 
je uvedeno v harmonogramu.

Přistaveny budou vždy dopo-
ledne uvedeného dne, nejpozději 
do 11 hodin, a  vyvezeny budou 
následující den opět dopoledne, 

nejpozději do 11 hodin. Pro infor-
mace se můžete obrátit na odbor 
životního prostředí a  zemědělství, 
tel. 558  609 498 nebo přímo na 
společnost Frýdecká skládka, a. s., 
tel. 558 440 066. 

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

INZERCE

Datum   Místo přistavení

19. 10.  Frýdek, Panské Nové Dvory – u č. p. 2416 
   Frýdek, Panské Nové Dvory – u býv. hřiště 

TJ Slezan
  Frýdek, ul. K Hájku – u obchodu
  Frýdek, křižovatka ul. Lubojackého a J. E. Purkyně
  Frýdek, ul. Bruzovská – u vodárny
  Místek, ul. Kollárova – u pečovatelských domů
  Místek, ul. Fibichova – poblíž gymnázia
  Místek, ul. Pionýrů – u č. p. 803-805

20. 10.  Frýdek, ul. K Lesu – naproti kříže
  Frýdek, ul. Vršavec – u lesa
   Frýdek, ul. Mánesova – Žižkova – u pivnice 

(POUZE 6. 10.)
   Frýdek, ul. Jeronýmova – u č. p. 394-399 

(POUZE 20. 10.)
  Místek, ul. Beethovenova – na parkovišti
  Místek, ul. Myslbekova – u rozvodny
   Místek, ul. Ke Splavu – u nádob na separovaný 

odpad
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říjen 2015 Luštíme

Luštěte s námi SUDOKU • Luštěte s námi SUDOKU • Luštěte s námi SUDOKU

Jednou někdo představil 
Voltairovi jeho mladou 
obdivovatelku slovy:
„Tady jsou ty krásné oči, 
z nichž jste vynutil už tolik 
slz.“ Voltaire jen pokýval 
hlavou:
Viz tajenka.

Autor:
-ch-

Vodiče 
spojující 
anténu 
a přijí-
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gibona

Označení 
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halena

Druh 
motýla Farnosti

Skladiště 
na obilí

Druh 
koně

Druhá 
tráva

Kulovitá 
bakterie

Připravit 
pole 

oráním

1. část 

tajenky

Amer. 
vzpěrač

Vypou-
štění 

hlásky 
na konci 

slova

Druh psa 
(lidově)
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Dostihová 
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Mořské 
pláže
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lihovina
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koník
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Doutnák

Tištěné 
návěští

Citoslov-
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ký směr
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nia

Nadutost
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ště Iron 
mount
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řeka
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východu
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Hluchav-
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Citoslovce 
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2. část 

tajenky
Pomůcky: Drim; 

IMT; Iška; lura; per.
Obrazy 
nahých 
modelů

Výšina 
vyzna-

čená na 
mapě

Zemská 
kůra ulo-
žená pod 

sialem

7 3 4 5

5 8 6 3 7

6 2 1 3 9 4

9 4 6 1 7

2

7 8 3 9 1

7 1

1 2 8 6 9

1 5 7

4 2 7

3 6 5 9

8 5 6 4

5 9

7 9 5 1

2 4 5 7

8 7 4 2

8 5

2 1 4 3

Tajenku křížovky zasílejte na adresu redakce: FM PATRIOT, S. K. Neumanna 1641, 738 01 Frýdek-Místek 
nebo na e-mail: fmpatriot@centrum.cz nejpozději do 2. listopadu.  Tři vylosovaní výherci obdrží prací 
gel Bold 2v1. 

www.drogeriezdovozu.cz



Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Sníh ani náledí už Vám cestu nezkomplikují. Připravíme Váš vůz na všechny radosti zimní sezóny. 
Zkontrolujeme akumulátor, brzdový systém a rovněž se zaměříme na diagnostiku Vašeho vozu. Navíc 
právě u nás teď pořídíte kompletní zimní kola včetně ŠKODA Pneugarance na 3 roky za výhodné ceny 
a snadno vyřešíte přezutí.

V průběhu zimní servisní akce můžete také využít akční ceny ŠKODA Originálních dílů a příslušenství 
se slevou až 15 %. Do zimního počasí se budou určitě hodit nové přední stěrače, ke kterým Vám přidáme 
1 l nemrznoucí kapaliny. 

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000 nebo na www.ado-autodruzstvo.cz.

Navštivte autorizovaný servis ŠKODA dříve, než Vás zima překvapí

BEZPEČNÁ CESTA 
ZAČÍNÁ KVALITNÍM 
SERVISEM

BEZPEČNÁ CESTA 
ZAČÍNÁ KVALITNÍM 
SERVISEM

ADO – Autodružstvo
Brandlova 5 
Ostrava - Centrum
Tel.: 602 188 589
Tel.: 724 221 776

ADO - Autodružstvo
Frýdecká 12
Český Těšín
Tel.: 730 588 216
Tel.: 721 256 222

ADO - Autodružstvo
Hlučínská 60
Ostrava - Přívoz
Tel.: 724 173 860
Tel.: 606 634 419

ADO - Autodružstvo
Beskydská 704
Frýdek - Místek
Tel.: 606 692 053 
Tel.: 606 628 441
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