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Naše školy slaví svá  
významná jubilea
rozhovor s ředitelem SPŠ, OA a JŠ  
Martinem Tobiášem na str. 8–9

Srdečně zveme veřejnost  
na den otevřených dveří 27. října 2018

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018: rozhovor s primátorem Michalem Pobuckým na str. 6–7
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Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Herliczkové (1. část)
| PETR JUŘÁK

Zakladatelem jedné z největ-
ších textilních továren ve městě byl 
Karl Herliczka. Kdo byl její majitel 
a odkud pocházel? Na to se pokusí 
odpovědět tato další minisérie.

Hrlicžka či Herliczka?
Příběh rodiny Herliczků je v ně-

kterých ohledech podobný tomu, 
který je spojen s frýdeckými Žaary 
či místeckými Czajanky. Také oni 
patřili mezi místní rody, jejichž ži-
vot se po generace odehrával v ur-
čité symbióze s tehdejší městskou 
společností. 

Dochované matriční záznamy 
nám dávají alespoň skromnou 
možnost nahlédnout do minu-
losti, i když často velmi torzovitě. 
V 18. a 19. století ještě nebyla přes-
ně ustálena podoba příjmení, to 
bylo často zapisováno spíše fonetic-
ky než s nějakou pedantickou přes-
ností. Nepřekvapí tak, že je v nich 
uvedeno u členů námi sledovaného 
rodu příjmení Hrlicžka, Hrliczka, 
Hěrlicžka, Herlička, Herličzka, 
Herlicžka, Herliczka, Herlitzka či 
Herlitschka. Příjmení samotné je 
odvozeno od pojmenování ptačího 
druhu – hrdličky, její název pak má 
souvislost se slovem hrdlo. 

Rodinné kořeny
Na příjmení Herliczka v jeho 

různých variacích narazíme v mat-
rikách poměrně často již v 18. sto-
letí. 5. června 1760 se manželům 
Michaelovi a Anně Herlicžkovým 

narodil syn Johann. Ten se stal 
obuvnickým mistrem, 23. listopa-
du 1779 se oženil s Annou, dcerou 
Ignatze Zemeka. Z dětí, které se 
jim narodily, je potřeba zmínit 
Karla Thomase, který na tento svět 
přišel 9. prosince 1800 v domě 
č. p. 61. Také on se vyučil obuv-
níkem, 21. srpna 1827 se oženil 
s Johannou, dcerou měšťana Paula 
Glembeka z č. p. 26. Karl tehdy by-
dlel v domě č. p. 68 nacházejícím 
se v Zámecké obci v blízkosti řeky 
Ostravice, do něj si také přivedl 
svoji nevěstu a zde se jim narodilo 
několik dětí: 28. ledna 1828 Ma- 
rianna Carolina, 16. září 1830 The-
resia Tekla, 17. února 1833 Josef 
Valentin, 24. června 1835 Johann 
Karl, 11. července 1837 Karl Ignatz 
a 16. září 1838 Francisca /Fran-
tiška/ Carolina. Zatímco některé 

z nich se dožily dospělosti, jiné ze-
mřely krátce po narození, což byl 
případ Karla Ignatze, který byl na 
tomto světě jen 7 dní. Již z výčtu 
těchto křestních jmen je zřejmý 
rodový vztah k tradici a určitý kon-
zervatismus. Nepřekvapí tak, že 
když se 19. prosince 1842 manže-
lům Karlovi a Johanně narodil dal-
ší syn, dostal jméno Karl Thomas.

Na cestě k textilu
Karl Thomas Herliczka star-

ší se vedle obuvnického řemesla 
věnoval rovněž dalším podni-
katelským aktivitám. Když totiž 
14. března 1858 zemřel, je u jeho 
jména jako zaměstnání uvedeno 
obchodník. Je možné, že do oboru 
jeho činnosti spadalo také obcho-
dování s textiliemi, jak to konec-
konců tehdy bylo běžné u mnoha 

frýdeckých obyvatel. Naznačo-
valo by to zaměstnání jeho dvou 
synů, když se totiž 6. listopadu 
1860 oženil Johann Herliczka, 
který tehdy žil v domě č. p. 241, 
s Albertinou, dcerou frýdeckého 
tkalce Thadeuse /Tadeáše/ Pisch- 
czka, je u jeho jména jako za-
městnání uvedeno tkadlec. Také 
jeho bratr Karl, pozdější zakla-
datel textilní továrny, se věnoval 
tkalcovskému řemeslu. Nebyla to 
pravděpodobně jen přímá textil-
ní výroba na tkalcovském stavu, 
ale postupně také obchodování 
s produkty jiných zhotovitelů lá-
tek, kterých bylo ve Frýdku a jeho 
širokém okolí tehdy opravdu vel-
ké množství. V roce 1869 je totiž 
jako jeho zaměstnání uvedeno 
tkadlec–podnikatel a v roce 1878 
pak velkoobchodník. 

V popředí budovy stojící podél Karlshütterstrasse (pozdější Lipinská ulice, dnes ulice Míru), na níž se nacházel také Herliczkův dům  Foto | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek 

Zpřístupnění krypty v bazilice jsme zase o krok blíže
Po zhlédnutí výsledků stavebně tech-
nického průzkumu a  zaměření pod-
zemní krypty baziliky Navštívení Panny 
Marie ve Frýdku jsem rád, že jsme jejímu 
zpřístupnění veřejnosti zase o  krok blí-
že. Samozřejmě je před všemi ještě kus 
práce, jelikož průzkum, který částkou 
400 000 Kč zaplatilo město Frýdek-Mís-
tek, ukázal, že dostatečně nefunguje 
odvod dešťové vody a tím vznikají pro-
blémy se zdivem v kryptě, které se drolí. 
Velkou chybou bylo v  50. letech zace-
mentování spár mezi cihličkami, čímž 
přestalo fungovat přirozené odvětrává-
ní. Dále se bude muset vyměnit stávající 
podlaha. Malým zklamáním pro mě je, 
že průzkum nepotvrdil další krypty pod 
bazilikou, jak se původně předpokláda-
lo. Potěšující však naopak je, že mumifi-
kovaná těla jsou v „dobré kondici“ a ne-
bude je třeba nijak nákladně upravovat. 

Současně je k dispozici první návrh, jak 
by mohla krypta po nutných úpravách 
vypadat. Architektonickou studii připra-
vuje frýdecko-místecký rodák architekt 
Marek Jan Štěpán, který se zabývá návr-
hy sakrálních staveb nebo jejich rekon-
strukcemi. 
Tím, že se letos bazilika stala národní 
kulturní památkou, má daleko větší 
možnosti sáhnout si na dotace z evrop-
ských peněz. Jak řekl projektový mana-
žer z  Biskupství ostravsko-opavského 
Miroslav Přikryl, je v  plánu zpřístupnit 
nejen kryptu, ale opravit také varhany 
a kapli, částky se však pohybují v něko-
lika milionech korun.
KDU-ČSL o  zpřístupnění krypty usiluje 
již několik let a právě v posledních čty-
řech letech se udělalo kus práce. Jakmile 
se podaří kryptu otevřít v pravidelných 
intervalech, stane se Frýdek-Místek ješ-

tě atraktivnější pro návštěvníky nejen 
z  České republiky, ale také pro polské 
a  slovenské turisty. Již nyní zde přijíždí 
několik autobusů návštěvníků týdně, 
kteří si však musí návštěvu krypty pře-
dem domlouvat. 
Často slýchávám, že by se město nemělo 
finančně podílet na opravách církevních 
památek, ale tento názor není dle mého 
správný. Vždyť tyto jsou zde pro nás 
všechny, ať věřící, nebo nevěřící. Jed-
ná se o  památky, které nám zanechali 
naši předkové, je tedy naší povinností 
se o ně postarat a zachovat je pro další 
generace. A zvláště v našem městě tolik 
památek nemáme, abychom si mohli 
dovolit nepečovat o  ty stávající. Vždyť 
to, že budou zpřístupněny, je přínosem 
pro nás všechny, turistický ruch přináší 
spoustu financí jak pro místní živnostní-
ky, tak pro celé město. 

Marcel Sikora 
lídr kandidátky KDU-ČSL
v komunálních 
volbách 2018
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Legiovlak zavítá na týden do Frýdku-Místku
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Třináct zrekonstruovaných va-
gónů, které představují vojenský 
ešalon, zastaví na vlakovém nádra-
ží ve Frýdku-Místku. Návštěvníci 
budou moci obdivovat historické 
vlaky, které přepravily v letech 
1918-1920 napříč Ruskem po trans- 
sibiřské magistrále desetitisíce čs. 
legionářů. K vidění budou vozy 
polní pošty, těplušky, zdravotní, 
filmový, velitelský, štábní, obrně-
ný, prodejní, krejčovský, kovářský, 
ubytovací a dva plošinové vozy. Ve 
všech vozech bude na návštěvníky 
čekat věrná rekonstrukce vybave-
ní, legionáři v dobových stejnokro-
jích, originální exponáty a několik 
stovek fotografií na panelech ma-
pujících historii čs. legií.  

Legiovlak, pojízdné muzeum 
na kolejích Československé obce 
legionářské, připomíná 100. vý-
ročí boje československých legií za 
samostatný stát. Vagóny jsou zre-
konstruovány tak, aby odpovídaly 
dobovým reáliím a návštěvníkům 
co nejblíže přiblížily podrobnos-
ti z legionářského života a boje. 
Souprava historických vagónů 
projede do roku 2020 postupně 

svými předky. Posádka v Plukovní 
prodejně dokáže hledat konkrétní 
osoby v databázi, kterou se i díky 
návštěvníkům daří doplňovat o fo-
tografie, dokumenty, vzpomínky 
i hmotné předměty z pozůstalostí. 
Od výjezdu Legiovlaku se takto 
podařilo doplnit na pět tisíc karet 
legionářů. 

Novinkou letošní sezóny je ex-
pozice věnovaná loutkovým diva-
dlům československých legionářů. 
V úterý 18. září přímo v Legiovlaku 
ve Frýdku-Místku sehrají lout-
koherci divadla Buchty a loutky 
Radek Beran a René Krupanský 
hru Václava Živsy z roku 1918 na-
zvanou Zkáza tvrdého meče, in-
spirovanou tehdejšími válečnými 
událostmi a parodující některé 
z protagonistů Velké války, zejmé-
na německého císaře Viléma II., 
přezdívaného Krvavý pes. Předsta-
vení se konají v 10, ve 13 a v 15 ho-
din, vstup je zdarma.

Legiovlak bude volně přístup-
ný na nádraží ve Frýdku-Místku 
od úterý 18. do neděle 23. září. Ve 
všední dny od 8 do 18 hodin, o ví-
kendu pak od 9 do 19 hodin.

celou Českou republiku a Sloven-
sko. Připomíná, že vznik Českoslo-
venské republiky stál na životech 
a odvaze legionářů, kteří s myš-
lenkou samostatného státu Čechů 

a Slováků bojovali prakticky po 
celém světě a na všech bojištích 
první světové války.

Každý návštěvník může na mís-
tě zjistit, zda měl legionáře mezi 
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I. Správa mìsta

1. Pøestìhovat èást agendy magistrátu do hotelu Centrum 

2. Zrušit placené funkce pøedsedù kontrolního a finanèního výboru zastupitelstva mìsta

3. Transparentnì pøidìlovat dotace a pravidelnì zveøejòovat jejich pøíjemce

4. Umožnit zástupcùm všech politických klubù informovat o své èinnosti ve zpravodaji rady mìsta

5. Modernizovat internetové stránky mìsta a pøizpùsobit je potøebám obèanù

6. Vypracovat Strategii rozvoje Frýdku-Místku s dlouhodobým výhledem

II. Školství, kultura a sport 

1. Vybudovat vzdìlávací centrum pro základní a støední školy a veøejnost

2. Zajistit startovací balíèky se školními pomùckami pro žáky prvních tøíd

3. Vybudovat zajíždìcí zálivy pro autobusy a osobní auta u základních škol

4. Zajistit autobusy pro školní i mimoškolní aktivity žákù základních a støedních škol

5. Organizovat ozdravné pobyty pro dìti po dobu výstavby obchvatu

6. Podporovat mimoškolní aktivity na základních a støedních školách

7. Vytvoøit øeditelùm škol ve Frýdku-Místku podmínky pro realizaci inkluze 

III. Doprava a životní prostøedí

1. Omezit rozsah „MHD zdarma“ 

2. Mìstský dopravní podnik pouze jako alternativa k zajištìní veøejné dopravy externími subjekty

3. Vybudovat ekologický parkovací dùm místo Kina Petra Bezruèe

4. Podpoøit rozvoj oddechové zóny u øeky Ostravice v centru mìsta

5. Pravidelnì obnovovat a rozšiøovat mìstskou zeleò a mìstský mobiliáø

6. Vybudovat více cyklostezek a zajistit jejich bezpeènost

7. Zpracovat koncepci záchytných parkovišª se zajištìním dopravy do centra mìsta

IV. Sociální služby a zdravotnictví 

1. Podpoøit rodiny pøi zajištìní péèe o vlastní seniory

2. Postavit domov se zvláštním režimem pro potøebné spoluobèany

3. Pravidelnì podporovat frýdecko-místeckou nemocnici 

4. Podpoøit vytvoøení lékárenské pohotovostní služby

5. Postavíme komunitní dùm seniorù

6. Zlepšit podmínky v lokálních komunitních centrech pro seniory

VAŠE MÌSTO
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mycí tunel

• nejlepší myčka v ČR
• mytí textilními mikrovlákny
• neškrábe, šetří lak, obsluha

jednoduchost - kvalita - pohodlí

www.armacarwash.cz
otevřeno denně

Nové samoobslužné mycí boxy v areálu Arma Car Wash

MYCÍ AREÁL
S NAŠÍ PÉČÍ AUTO 

NEZESTÁRNE...

INZERCE
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Sousedský festival 
partnerských měst

Meeting point Frýdek-Místek. 
Tak se jmenuje multižánrový festi-
val, na kterém se návštěvníci poba-
ví se svými sousedy u hudby, filmu, 
výstav a dobrého jídla. Přes gastro-
nomii a hudbu poznají partnerská 
města Frýdku-Místku. Zahraje 
kapela Já, ty a Rolo ze Žiliny, chy-
bět nebude český a polský šanson 
v podání Sylvie Bee a Malgorzaty 
Pikus nebo elektro swing s kapelou 
The JazzCake. Akce se uskuteční 
v pátek 21. září v zahradě Národní-
ho domu a v přilehlé budově bývalé 
Moravia banky. Tam budou veřej-
nosti zpřístupněny prostory, které 
nikdo posledních dvacet let nena-
vštívil. Připraveny budou výstavy 
a expozice Institutu tvůrčí fotogra-
fie Slezské univerzity nebo katedry 
audiovizuální tvorby. Sklepení bý-
valé banky se stanou místem horo-
rových projekcí. Chybět nebude let-
ní kino v zahradě a mnoho dalšího. 

Tomáš Cidlík ve svém ateliéru (20. 4. 2010)  Foto | Lukáš Horký

Tomáš Cidlík a jeho 
přátelé pět let poté…

V Infocentru na Ostravici se 
v pátek 28. září od 16 hodin usku-
teční vernisáž výstavy Tomáš Cidlík 
a jeho přátelé pět let poté… Řezbář 
a muzikant Tomáš Cidlík se v mi-
nulosti podílel na realizaci mnoha 
výtvarných akcí. Byl členem a poz-
ději i starostou V-klubu výtvarníků 
Frýdecko-Místecka. Jako umělecký 
řezbář se nesmazatelně zapsal do 

zdejšího uměleckého zpracování 
dřeva. Jeho krásu lidem ukazoval 
v nepřehlédnutelných rozměrech 
monumentálních dřevěných soch. 
Cidlík realizoval řezbářské kurzy, 
na nichž mladé zájemce zasvěcoval 
do tajů tvorby malých dřevěných 
loutek. Výstava potrvá do 28. října 
a svá díla na ni zapůjčí také řada 
Tomášových přátel.

Sraz zaměstnanců 
bývalé pily

V sobotu 15. září od 14 hodin se 
uskuteční v restauraci Na Fojtství 
ve Starém Městě historicky posled-
ní setkání bývalých zaměstnanců 
staroměstské pily. Organizátoři 
akce očekávají hojnou účast a těší 
se na všechny své bývalé kolegy 
a kolegyně, které zvou ke společné-
mu vzpomínání. 

Charitní dny 
umění nabídnou 
zajímavý program

Máte-li zájem o umění, po-
znamenejte si do diáře datum  
13. a 14. září 2018. Charitní dny 
umění, které se budou konat v Ná-
rodním domě, přináší totiž nabitý 
program.

Ve čtvrtek 13. září proběhnou 
workshopy malby pro klienty Cha-
rity a bude se konat výstava děl 
místních umělců a také výstava 
fotografií Můj svět. Na čtvrteční 
program naváží v pátek 14.  září od 
15 hodin umělecké workshopy pro 
širokou veřejnost. Zájemci a ná-
vštěvníci akce budou mít příleži-
tost vyrobit si například malované 

Frýdek-Místek znovu rekordní
Letošní Gastrofestival Frýdek-

-Místek plný chutí, který se spo-
lečně s jubilejními desátými Bes-
kydskými rekordy konal v parku 
Pod Zámkem, přilákal tisíce lidí. 
Návštěvníci se dočkali i českého 
rekordu, účastníkům akce se totiž 
během devíti hodin podařilo vy-
razit 1524 mincí, čímž překonali 
dosavadní maximum města Cho-
těboře, kde za šest hodin vyrazili 
750 mincí. 

Odborná porota hledala nej-
lepší frýdecko-místecký štrúdl. 
Tím nejlepším byl v kategorii 

sladký štrúdl jablečný zavináč od 
Dominiky Mecové a v kategorii 
slaný štrúdl pak závin s krůtími já-
try, medvědím česnekem a čubri-
cou od Ivety Podžorné. Vydařenou 
akci doprovázel bohatý kulturní 
program.

šátky z hedvábí, mohou vyzkoušet 
starou tureckou techniku malová-
ní na vodní hladinu (EBRU), vy-
zdobit si dřevěné rámečky, nebo 
se zúčastnit workshopu portrétní 
kresby. Bude také probíhat graffiti 
exhibice. Samozřejmostí je hudeb-
ní doprovod, příjemnou umělec-
kou atmosféru podpoří svou hud-
bou kapela Naděje.

Vrcholem celé akce pak bude 
aukce vystavených děl, která začí-
ná v 18 hodin. Její výtěžek poputu-
je na konto klientů Charity Frýdek-
-Místek. Úplnou tečkou na závěr 
bude koncert skupiny Naděje. 

Charitní

dny

umění

13. – 14. 9. 2018

Národní dům/Frýdek-Místek

V  neděli 26. srpna 2018 zemřel ve věku 
90 let fotograf a filokartista Milan Václav Kle-
ga. Od svých mladých let zachycoval proměny 
našeho města. Byl autorem publikace Zapo-
menutý Frýdek-Místek a spoluautorem knihy 
Pozdrav z Frýdku-Místku. 

 Vzpomeňte na něj spolu s námi

Zemřel fotograf Milan V. Klega
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S primátorem Michalem Pobuckým o nestabilních koalicích i  o tom, že Frýdek-Místek je skvělé místo k životu
Ve Frýdku-Místku pomalu končí velmi nestabilní volební období, 
kdy volební výsledky nutily k stavění koalic na tekutém písku, kdy 
o pohybu rozhodovalo každé jednotlivé zrnko (rozuměj zastupitel). 
Složení radnice se několikrát přesypávalo, protože spousta zastupitelů 
zapomínala, v jakém dresu jim občané dali hlasy, mnoha dalším byl 
dres s hanbou vyloučení naopak odebrán a jedinou jistotou bylo, že 
nikdo neměl nic jistého. Přes veškeré turbulence však na radnici stále 
zůstávala ČSSD, pod jejíž taktovkou se tak město další čtyři roky rozvíjelo. 
Jak je to možné? Pátrali jsme u primátora Michala Pobuckého.

V prvé řadě jsem rád, že se 
nám podařilo setrvat a udržet tak 
vše, na čem jsme předchozí roky 
pracovali a co udělalo z Frýdku-
-Místku v rámci kraje lukrativní 
a bezpečnou adresu. Vždycky se 
najdou kritikové, ale nám neubývá 
ve velkém počet obyvatel jako ji-
ným srovnatelným městům, takže 
se tu zřejmě nežije špatně. Máme 
zavedenou MHD zdarma, kterou 
ovšem chceme ještě povýšit na 
vyšší úroveň vlastním městským 
dopravním podnikem, díky měst-
ským technickým službám máme 
čisté, upravené město plné květin 
a zeleně, máme „vymazlené“ školy 
a školky, podporujeme bohaté vol-
nočasové vyžití dětí, ale i seniorů, 
pro jejichž aktivity stavíme nové 
centrum, máme fungující sociál-
ní služby, hřiště, kam se podíváte, 
a zavedený systém podpory kultur-
ních akcí a sportu, díky které se ve 
městě nenudíte…

No to bylo slušné politické „antré“. To 
jako znamená, že není co zlepšovat? 

To rozhodně netvrdím, ale mu-
sím se smát nad některými „objev-
nými“ sliby některých politických 
seskupení, která kolikrát s velkou 
pompou slibují něco, co už je ve 
Frýdku-Místku dávno zavedeno. 
Z jejich strany přitom nemusí jít 
vždy o úmyslné matení veřejnosti, 
jen o jejich neznalost věci, protože 
se komunální politice dostatečně 
nevěnují. Shrnul bych to asi takto: 
Ostatní slibují, my můžeme plnit.

Volebních kandidátek je ve Frýd-
ku-Místku hned jedenáct. Co na to 
říkáte?

Bylo období, kdy speciálně ve 
Frýdku-Místku každému politi-
kovi hrozilo, že bude za své rozho-
dování nesmyslně popotahován 
k soudu, kdykoliv si někdo zama-
ne. V tu dobu byl naopak kumšt 
někoho přesvědčit, aby do politiky 
šel. Ukázalo se ale, že demokratic-
ké principy mají stále větší sílu než 
zlovůle jednotlivce, který sice má tu 
moc vás k soudu dostat a ztrpčovat 

vám roky život, ale ten další proces 
naštěstí už není jen o něm. Když 
jsme se pak rozhodli jít do extrému 
a zavedli na radnici ještě trans-
parentnější systém zadá-
vání veřejných zakázek, 
než požaduje zákon, 
abychom nebyli la-
cinou lovnou zvě-
ří, vrátila se do ko-
munální politiky 
jistota a spousta 
lidí to chce zkusit.

Opravdu 
spousta. 473 
kandidátů…

P o č e t 
mi nevadí, 
konkuren-
ce musí 
být i v poli-
tice. Spíš mi 
vadí, kolik najde-
te jmen, která skáčou 
z trička do trička. Nepředsta-
vují tedy konkrétní hodnoty 
jednotlivých stran, jen hledají 
výtah, kterým by se vyvezli, 
kam chtějí. Jen si vezměte, 
že z hnutí ANO v zastupi-
telstvu z 15 lidí 13 vyloučili 
a kolik z nich najdete dnes 
zase na jiných kandidátkách, 
přitom se prostě v komu-
nální politice neosvědčili. 
A to nemluvím o některých 
rádoby apolitických hnutích ob-
čanů, kterým stejně vévodí po-
litikové, kteří už převlékli kabát 
i několikrát. Například v Našem 
Městě je učiněný politický turista 
– začínal v ODA, pak kandidoval 
za Sdružení nezávislých, o čty-
ři roky později za SNK Evropské 
demokraty, za další čtyři se ocitl  
v TOP 09, pak se přidal mezi 
zastupitele, kteří odešli z Věcí 
veřejných, aby pak naskočil do 
účelového nového seskupení pod 
názvem Naše Město, za kterým 
ale stáli titíž lidé jako u neúspěš-
ných Věcí veřejných, kteří dnes 
vydávají de facto stranický plátek 
Naše Frýdecko-Místecko.

Proti Jiřímu Kajzarovi a Našemu Měs-
tu se vzájemně docela vymezujete, 
i  když jste byli spolu v  koalici. Proč 
vám to neklapalo a proč jste v koalici 
zůstávali?

Po těch všech změnách a přesu-
nech a přeběhlících už se vyčerpaly 
všechny možnosti. Nás taky chtěli 
sundat, ale neuspěli. A my bychom 
dopadli podobně. Ocitli jsme se 
zkrátka v patové situaci. Mnoho 
osobních animozit, ten nechtěl za 
žádnou cenu s tím a ten zase s tím. 
Naše Město v koalici začalo tahat 
za úplně jiný konec provazu. I bez 
něj jsme ale s dalšími koaličními 
partnery – zbytkem hnutí ANO 
a KDU-ČSL – dokázali vydražit 

strategický hotel Centrum, s kte-
rým máme další plány. Další stra-
tegická věc – městský dopravní 
podnik – zůstala bohužel na půli 
cesty, protože právě Naše Město 
v této záležitosti naprosto otočilo 
svůj postoj a nepokrytě začalo há-
jit zájmy ČSAD a jeho byznys za 
1,7 miliardy, i když jako většina 
ostatních stran měli městský do-
pravní podnik ve svém volebním 
programu. Snad jediná strana, 
která dopravní podnik vůbec ne-

řešila a od začátku proto byla 
i proti vzniku městského 

dopravního podniku, 
bylo ANO. Drželi ná-
zor, že MHD má za-
jišťovat soukromá 
firma, a ne měst-
ský podnik. S tím 
já nemohu souhla-
sit, protože strate-
gické služby, které 
zajišťuje město 
pro občany, jako 

je MHD, teplo, 
odpady, voda, 
kanal izace , 
by mělo zajiš-
ťovat město, 
a ne nějaký 
soukromník, 
který bude na 
obyvatelích 
v y d ě l á v a t , 

anebo dokon-
ce posílat zisk 

někam do zahrani-
čí, jak je to dnes bo-

hužel u zprivatizované 
vody. Nicméně věřím, 
že po komunálních vol-
bách budeme mít do-
statek zastupitelů, aby-
chom dokázali služby 
MHD zdarma dostat na 

vyšší úroveň.

Nepodařilo se ale toho dotáhnout po-
někud více…

Ano – investice, které měl na 
starosti koaliční partner, celkově 
poněkud drhly. Příliš mnoho ener-
gie, ale i zbytečných milionů, se 
dalo do toho, aby na náměstí u ne-
movitostí, které získal v privatizaci 
náměstek za toto hnutí a kde bydlel 
nebo v nich podniká, postavil kaš-
nu. Přitom když se v ní budete chtít 
zchladit, akorát vás budou nahánět 
měšťáci. Já bych preferoval raději 
nějakou moderní fontánu, ve které 
by se mohli lidé chladit vodní ml-
hou nebo děti přímo brouzdat, ale 
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když jste v koalici, musíte umožnit 
partnerům naplnit i jejich prioritu. 
Ta naše bylo arboretum a centrum 
aktivních seniorů, které bylo pro 
nás naprostou prioritou, protože 
máme ve městě opravdu aktivní 
důchodce, kteří si tento objekt za-
slouží. Ještě že se už alespoň začalo 
stavět. Ale dosud nestavíme ska-
tepark, ani další sportovní halu, 
z níž se stal příliš drahý Mercedes 
podobně jako u dalšího megalo-
manského projektu z dílny Našeho 
Města – Nové scény Národního 
domu architektky Jiřičné. Protože 
ještě nikdo nenašel odvahu říct, ko-
lik by to město stálo, jen připomí-
nám, že její kongresové centrum ve 
Zlíně vyšlo na 636 milionů korun. 
I tady vidím snahu o zhodnocení 
nemovitostí na náměstí a v jeho 
okolí. Hodili tak přes palubu re-
konstrukci Kina Petra Bezruče, do 
jejíž přípravy se investovaly milio-
ny korun a na rozdíl od Nové scény 
Národního domu u ní proběhla ve-
řejná architektonická soutěž.

Tolik kritiky… Nemáte strach, že vám 
budou oplácet stejnou mincí?

No to můžou. Já bydlím v pátém 
patře paneláku a investovat stovky 
milionů v jeho okolí neplánuji.

Dá se v paneláku žít?
Určitě je to závislé na konkrét-

ním místě a hlavně sousedech. 
Samozřejmě to obnáší některé ne-
příjemné rituály, jako jsou večer-
ní okružní jízdy při hledání místa 
k zaparkování, ale paneláky ve 
městě máme, žijí v nich desetitisí-
ce lidí a my se snažíme ta sídliště 
vylepšovat, jak to jen jde, i když 
jsme dost svázáni tím, jak byla vy-
stavěna. Modernizace Slezské stála 
téměř čtvrt miliardy, nyní máme 

připravenou revitalizaci Riviéry, 
v jejímž bezprostředním okolí už 
máme navíc nachystaný nádherný 
projekt pro volnočasové aktivity, 
který dobře doplní nedaleký rekon-
struovaný splav. Budeme revitali-
zovat i další sídliště po celém měs-
tě. Vždycky jde také o to, aby lidé 
z paneláků měli tzv. i „kde utéct“, 
a Frýdek-Místek jim dává opravdu 
hodně možností, když se po městě, 
a třeba až na Olešnou, mohou po-
hybovat zdarma.

Když jsme u bydlení, dali jste si jeho 
dostupnost jako jednu z priorit nové-
ho volebního programu. Co konkrét-
ně hodláte pro lidi udělat?

Každý slušný pracující člověk, 
senior i začínající rodina s dětmi 
musí mít šanci sehnat kvalitní by-
dlení za rozumnou cenu, a ne za 
lichvářskou sumu, že po zaplacení 
nájmu pomalu nezbývá už ani na 
jídlo. Postupně chceme vybudovat 
nové byty a začali jsme již kou-
pí hotelu Centrum, který je jako 
stvořený pro startovací byty a by-
dlení pro seniory. Máme v plánu 
přebudovávat další nemovitosti, 
kupovat bytové domy, a dokon-
ce i stavět nové byty. Nebudou 
ale pro nemakačenka a pro ty, co 
nechtějí přiložit ruku k dílu a vy-
sávají jen sociální dávky ze státu. 
Zelenou u nás budou mít všichni 
slušní, pracující občané, senioři, 
rodiny s dětmi a lidé, ke kterým 
nebyl život milý a dal jim do vín-
ku hendikep. Samozřejmostí bude 
i neustálé rekonstruování měst-
ských bytů a zvyšování komfortu 
pro naše občany, a hlavně udržení 
nájmu na nižší úrovni, než se platí 
u soukromníků. Město nemá na 
občanech bohatnout, ale má jim 
zajišťovat kvalitní služby.

ČSSD chce v dalším období dokončit mnoho připravených projektů. Jedním z nich je volnočasový 
areál na Riviéře.

Michal Pobucký poněkud změnil svou image. I tím, že vstoupil do armády a dal se k aktivním zálohám. 
„Je třeba být připraven na všechno,“ říká.

Povinná položka všech politických stran ve volebních programech zmizela – obchvat města už se staví.

I  proto usilujete o  provozování 
MHD zdarma městským dopravním 
podnikem?

Podívejte, léto snad každému 
ukázalo, že naše snaha, aby ve měs-
tě jezdily zcela nové autobusy s kli-
matizací, není žádný vrtoch. Stejně 
tak by měly být samozřejmostí 
čitelné jízdní řády, autobusy zcela 
nízkopodlažní, tedy bez schodů, 
elektronické cedule, wifi, držáky 
na kola a další vymoženosti. Přišli 
jsme s MHD zdarma a teď je čas na 
její vyšší úroveň. Lidé v MHD jezdí-
cí si to zaslouží.

Jsme na konci volebního období i to-
hoto rozhovoru. Co si myslíte, že se 
vám nejvíce povedlo?

Je toho mnoho, takže jen heslo-
vitě. Podařilo se zachovat MHD 
zdarma, zdarma jsou také odpady 
pro děti do 3 let, začal se stavět 
obchvat, vymýtili jsme z města 
automaty a větší bezpečnost za-
jistili i vyhláškami umožňujícími 
omezovat ubytovny a nonstopy. 
Víc bezpečí mají děti také na hři-
štích a ve školách, snížili jsme 

daň z nemovitosti, uzavřeli me-
morandum se Slezanem, opravili 
jsme objekty pro sociální bydlení 
seniorů – 17. listopadu, Sadová, 
Na Aleji, Penzion pro důchodce. 
Okrajové části města mají pení-
ze, o kterých si samy rozhodují, 
pomáháme jim řešit kanalizaci, 
Zelinkovicím jsme zachránili hos-
podu, a přitom nerozhazujeme – 
máme nejnižší zadlužení snad za 
15 let. 

Myslím, že Frýdek-Místek se 
zase posunul, nemusíme se za něj 
stydět a nemusíme se ani stydět 
být na něj pyšní. Je to náš domov 
a skvělé místo k životu. Kdo vykři-
kuje něco jiného, tak toho nejspíš 
najdete na jiné než naší kandidát-
ce… Vylosovali jsme si do voleb 
číslo jedna a já v tom vidím určitou 
symboliku, dostali jsme „jedničku“ 
a měli bychom být první volbou. 
Pro všechny, co se ve městě cítí 
dobře a bezpečně a chtějí mít jisto-
tu, že to tak zůstane. Samozřejmě 
mít číslo jedna je i o štěstí. Ale to 
přeje připraveným. A my připrave-
ní jsme.    (PR)
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Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 
Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Tak zní oficiální název vzdělávací instituce, která sídlí na 
ulici 28. října 1598 v Místku. Ke sloučení tří zcela odlišných subjektů došlo v roce 2011 a dnes tato 
škola patří k nejprestižnějším v kraji. Školu navštěvuje v současnosti 720 studentů nejen z Frýdku-
Místku, z nichž asi tři stovky jsou žáci Obchodní akademie, přes 400 studentů pak studuje technické 
obory Střední průmyslové školy. Více prozradí v následujícím rozhovoru její ředitel Martin Tobiáš.

Naše škola garantuje svým studentům zaměstnatelnost, říká její ředitel Martin Tobiáš  

Sloučení svým zaměřením zcela 
odlišných škol laická veřejnost 
nepředpokládala. Bylo to pro vás 
překvapivé?

Okolo roku 2010 v Moravsko-
slezském kraji probíhala vlna op-
timalizace středních škol v docela 
velkém rozsahu. Dá se tedy říci, 
že nebylo, protože navíc jsem znal 
demografické křivky na základních 
školách. V roce 2011 jsem coby 
ředitel Střední průmyslové školy 
dostal za úkol sloučit tuto školu 
s Obchodní akademií. Přiznám 
se ale, že pro mne bylo velkým 
překvapením, když jsem měl do 
sloučení zahrnout také Jazykovou 
školu, která do té doby sídlila v bu-
dově akademie. Bral jsem to jako 
ekonomickou nutnost, protože 
školství je financováno podle počtu 
žáků, a když jich ubývá, je problém 
financovat výuku. To byl jeden 
aspekt, ten druhý se dotýkal toho, 
že žáci základních škol neměli zá-
jem o studium technických oborů. 
Považují je za těžké s tím, že jsou 
postaveny na matematice a fyzice, 
což ale není pravda. Dnes mohu 
s velkou radostí konstatovat, že 
poslední tři roky zaznamenáváme 
opětovný nárůst počtu studentů. 

Asi nebylo jednoduché zvládnout 
celý proces slučování. Jak na to 
vzpomínáte?

Prožili jsme si velmi krušné 
období včetně nepopulární re-
dukce počtu zaměstnanců. Ale 
vypořádali jsme se s tím. Při fúzi 
jsme se museli zabývat budouc-
ností sloučené školy, zejména 
tím, jak přitáhnout větší počet 
uchazečů o studium. Hlavním 
úkolem bylo spojit tři součásti do 
jednoho funkčního celku. Byla to 
pro mne velká manažerská výzva 
skloubit zcela odlišné světy, ze-
jména společenskovědní svět ob-
chodní akademie a technický svět 
průmyslové školy. Stejně tak dát 
dohromady jádro učitelů, kteří 
školu povedou pozitivním smě-
rem. Dnes mohu říci, že jsme se 
v mnoha směrech posunuli velmi 
výrazně kupředu.

Každá ze škol má přitom svou 
bohatou historii…

Obchodní akademie i průmy-
slovka slaví letos kulatá výročí. 
Historie Obchodní akademie ve 
Frýdku-Místku sahá do roku 1938. 
Dočetl jsem se, že v tom roce byly 
z Českého Těšína přemístěny dvě 
odborné školy a jednou z nich 
byla přenesená obchodní škola. 
Po roce 1945 byla znovu obnove-
na a funguje dodnes. Bylo velmi 
zajímavé číst v historii Obchodní 
akademie o propojení se země-
dělskou školou a také o stěhová-
ní školy v rámci Frýdku-Místku. 
Průmyslovka byla škola postavena 
na zelené louce a od roku 1958 zde 
byla zahájena výuka. Jejím napros-
to jednoznačným posláním byl 
přísun pracovníků pro významné 
zaměstnavatele těžkého průmyslu 
na Frýdecko-Místecku, Třinec-
ku i Ostravsku. Od počátku byla 
zaměřena na hutnictví v mnoha 
specializacích, postupně se přidalo 
strojírenství a další technické obo-
ry – technické lyceum a technická 
zařízení budov. V moderní historii 
je významným prvkem otevření 
dvou nových oborů. Strojírenská 
metalurgie je zaměřena na na- 
uku o moderních materiálech, 
což nenajdete na žádné jiné škole 
v České republice. Druhý obor in-
formační technologie se liší v tom, 
že jsme ho opřeli o zásadní aktuál- 
ní záležitost Průmyslu 4.0 (tzv. 
čtvrtá průmyslová revoluce - pozn. 
aut.) se specializací na mechatro-
niku, automatizaci a nově progra-
mování robotů. Od 1. září 2019 ote-
vřeme na Obchodní akademii nový 
obor veřejnosprávní činnost, který 
doplní stávající obory obchodní 
akademie a ekonomické lyceum.

Vaše škola klade velký důraz na 
odbornost, o čemž svědčí spolupráce 
s mnoha významnými firmami 
v regionu…

Opřeli jsme se o intenzivní 
vztah s partnerskými společnost-
mi. Registrujeme, jak se potýka-
jí s nedostatkem zaměstnanců, 
a proto jsme vstoupili do kontaktu 
s mnoha firmami, jak na technic-
kém, tak na ekonomickém poli, 

ale také s vysokými školami. 
Nastavili jsme program nad-
standardní vzájemné spolu-
práce. Funguje to tak, že 
se zaměstnavateli 
konzultujeme 
obsah naše-
ho Školního 
vzděláva-
cího pro-
g r a m u , 

jsou během řešení tématu neustá-
le v kontaktu se zadavatelem, kde 
mají svého konzultanta a tématu 
se věnují přímo na místě. To má 
pro studenta velký význam. Fir-
ma tak může od třetího ročníku se 
studentem pracovat a motivovat 
ho k nástupu k sobě do zaměstná-
ní v případě, že nejde na vysokou 
školu. Pro nás to má ještě jeden 
velice příznivý dopad. Studentské 
práce jsou tak atraktivní, že naši 
školu velmi dobře reprezentují ve 
Středoškolské odborné činnosti. 
Letos postoupily hned tři práce do 
celostátní přehlídky v Olomouci.

Vaši studenti dosahují u maturit 
nadstandardně výborných výsledků. 
Čím to podle vás je?

Je do odrazem koncepčního 
motta naší školy, které zní „Ško-
la, která je pro své žáky jistotou“. 
Tou první je naprostá garance za-
městnatelnosti. Absolventi ekono-
mických i technických oborů mají 

získáváme od nich aktuální po-
znatky, odborníci z praxe působí 
i v naší školské radě. To vše je pak 
promítnuto do vzdělávání, takže 
naši absolventi budou připraveni 
na reálnou praxi. Odborné exkurze 
a praxe studentů ve firmách jsou 
tím nejmenším. Naší doménou je 
ale jiná věc, která není v České re-
publice běžná.

Povídejte…
Podařilo se nám nastavit zcela 

novou formu praktické maturitní 
zkoušky z odborných předmětů 
- takzvanou maturitní práci s ob-
hajobou před zkušební komisí. 
Téma je studentům zadáváno už 
ve třetím ročníku přímo firmou, 
která se může stát jejich budoucím 
zaměstnavatelem. S touto prací 
se student zúčastní Středoškolské 
odborné činnosti a o rok později je  
práce povýšena na maturitní. Má 
to obrovský efekt, protože studen-
ti i učitelé odborných předmětů 

|   JIŘÍ SACHR

Ředitel SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku Mgr. Martin Tobiáš  Foto | Jiří Sachr
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Naše škola garantuje svým studentům zaměstnatelnost, říká její ředitel Martin Tobiáš  
garantován pracovní poměr v růz-
ných oblastech, které se v současné 
době potýkají s nedostatkem. Další 
jistotou je úspěšné složení maturit-
ní zkoušky. Říká se o nás, že jsme 
těžká škola, což je asi pravda, ale 
každý student, který nastoupí do 
prvního ročníku a chce na sobě 
pracovat, vymanit se z průměru 
a být stále lepší, má téměř stopro-
centní předpoklady získat maturi-
tu. Laťku úspěšnosti u této zkoušky 
si držíme dlouhodobě přes pěta-
devadesát procent a v porovná-
ní s celostátními výsledky jsou ty 
naše vynikající. Velmi nás potěši-
lo, že z hlediska testování kvality 
školy, které provádí náš zřizova-
tel Moravskoslezský kraj, jsme ve 
všech sledovaných oblastech (čes-
ký a anglický jazyk a matematika) 
dosáhli nejvyššího stupně v celém 
kraji. Jedná se o měření takzvané 
přidané hodnoty, jak se u nás stu-
dent rozvíjí z hlediska získání zna-
lostí, dovedností a jejich uplatnění 
v praxi. Jsem velmi rád, že můžu 
pociťovat hrdost ředitele školy 
na své učitele a studenty, oprav-
du mám poslední dobou velkou 
radost. 

Jaké podmínky vůbec vaše škola 
nabízí pro odbornou praktickou 
výuku?

Za posledních deset let došlo 
k výrazné modernizaci ve všech 
směrech. Máme nadstandardní 
materiální vybavení, z evropských 
fondů jsme vybudovali několik 
laboratoří pro praktickou výuku. 
Mezi špičku patří například tech-
nologické laboratoře a speciálně 
metalografická laboratoř. Když 
jsou u nás na návštěvě zástup-
ci firem, mnozí zjišťují, že tako-
vé vybavení ani sami nemají. Za 
poslední tři roky jsme masivně 

modernizovali oblast Průmyslu 4.0 
vybudováním učebny mechatroni-
ky, nově rozšířenou o robotiku. 
Zde je třeba zmínit pochvalu naše-
mu zřizovateli – Moravskoslezské-
mu kraji, který je v oblasti moder-
nizace vybavení škol velmi aktivní.

Vedle výuky odborných předmětů 
kladete důraz i na jazykovou 
vybavenost…

Odbornost našich studentů 
je to prvotní, proč u nás studují, 
ale dbáme i na rozvoj jazykového 
vzdělávání jak studentů, tak peda-
gogů. V praxi to vypadá tak, že stu-
denti se učí dvěma cizím jazykům, 
vedle angličtiny ještě němčině 
nebo ruštině. Klasická výuka je po-
sílena programem Erasmus+, kde 
jsme dlouhodobě velmi úspěšní. 
Studenti vyjíždějí na třítýdenní od-
borné praxe do zahraničních firem, 
kde si ověří nejen odborné znalosti, 
ale i jazykové, protože bydlí v tam-
ních rodinách. Ve dvouletém cyklu 
tak vyjede do zahraničí na 50 stu-
dentů. Důležité jsou i výměnné 
pobyty v rámci partnerských škol, 
které máme v Německu, Nizozemí 
a v Portugalsku. Totéž platí pro 
vzdělávání pedagogů, kteří rozvíje-
jí své jazykové kompetence. Máme 
totiž smělý plán – zařadit přímo do 
výuky odborných předmětů prvky 
metody CLIL, tedy výuku v cizím 
jazyce. V příštím školním roce 
u nás bude vyučovat rodilý mluvčí, 
který už skoro patnáct let žije ve 
Frýdku-Místku.

Studenti dělají dobré jméno 
škole i v mimoškolních aktivitách. 
Vyzdvihnul byste některé?

Máme radost z toho, že např. 
v oblasti programování CNC stro-
jů patříme dlouhodobě ke špičce 
v České republice, celostátních 

úspěchů dosahujeme i v informač-
ních technologiích. Vedle odbor-
nosti se jedná také o úspěchy na 
sportovním poli. Máme aktivní 
sportovce v mnoha klubech, ve 
fotbalu, hokeji a hlavně ve volej-
balu. Nejvýznamnějším úspěchem 
je loňská účast chlapeckého volej-
balového týmu na MS středoško-
láků v srbském Bělehradu. Je to 
výsledek spolupráce se společností 
ANAJ Czech, která má v naší hale 
tréninkovou základnu a významně 
podporuje prvoligový klub Black 
Volley Beskydy a také Green Vo-
lley Beskydy. Majitel společnosti 
a významný podporovatel je také 
naším absolventem, stejně jako 
jeho syn.

Jaké další známé osobnosti 
v minulosti studovaly ať už na 
průmyslové škole, nebo na obchodní 
akademii?

Je velmi potěšitelné studovat 
historii školy se jmény našich ab-
solventů. Na průmyslovku chodil 
olympijský šampión v zápase Ví-
tězslav Mácha, horolezec Libor 

Uher, majitelé řady velkých firem. 
Obchodní akademii vystudoval 
šéf Českého statistického úřadu 
Marek Rojíček, současný náměs-
tek primátora Frýdku-Místku 
Richard Žabka nebo ředitel Do-
pravního podniku Ostrava Daniel 
Morys. Mnoho absolventů působí 
na významných manažerských po-
stech ve firmách nebo na vysokých 
školách.

Na podzim připravujete oslavu 
výročí založení škol. Můžete nastínit 
podrobnosti?

Oslavy se uskuteční ve dnech  
26. a 27. října a připomínat si 
budeme osmdesát let od vzniku 
Obchodní akademie a šedesát let 
od založení Střední průmyslové 
školy. Připravujeme den otevře-
ných dveří a setkání absolventů. 
Na nich je vždy vidět, že na školu 
velmi rádi vzpomínají. Je úžasné 
sledovat, jak jdou do své bývalé 
třídy a mnozí z nich si pak used-
nou na své místo. Těší mne také, 
že několik z nich na obou součás-
tech školy učí. 

Zahájení oslav 700 let města Frýdku-Místku před branami průmyslovky 20. 6. 1965  Foto | Archiv SPŠ, OA a JŠ

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,  
Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Perspektivní obory s maturitní zkouškou:
• Strojírenství
• Strojírenská metalurgie
• Technické lyceum
• Technická zařízení budov

• Informační technologie
• Obchodní akademie
• Ekonomické lyceum
• Veřejnosprávní činnost

28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek, tel.: 558 406 111, www.spsoafm.cz
Dny otevřených dveří: 27. 10. 2018, 13. 11. 2018 a 8. 1. 2019
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položili zá-
klad koneč-
nému vítěz-
ství 5:2.

Do nové sezony WSM ligy 
vstoupí už tuto sobotu na ledě 
Kladna.

10 | SPORT PATRIOT

KAM VYRAZIT FANDIT?

FOTBAL – MSFL, stadion Stovky 
8. 9., 16:00  MFK Frýdek-Místek  
– CSK Uherský Brod 
22. 9., 15:30 MFK Frýdek-Místek  
– SK Spartak Hulín 
LEDNÍ HOKEJ – Chance liga, hala Polárka 
10. 9., 18:00 MFK Frýdek-Místek  
– AZ Residomo Havířov  
15. 9., 17:00 HC Frýdek-Místek  
– SK Horácká Slavia Třebíč  
24. 9., 18:00 HC Frýdek-Místek  
– HC RT Torax Poruba 
29. 9., 17:00 HC Frýdek-Místek  
– HC Benátky n. J.

HÁZENÁ – Strabag Rail extraliga mužů 
(hala SŠED, ul. Pionýrů 2069)
16. 9., 17:00 Pepino SKP Frýdek-Mís-
tek – KH Kopřivnice 

Valcíři se drží v horních 
patrech tabulky MSFL Ostravice, Lysá hora

8. 9.  Bezručův výplaz
Jubilejní 60. Bezručův výplaz na nejvyšší 
vrchol MS Beskyd – Lysou horu. Výstup je 
individuální, délka dle zvolené trasy – pěší 
10–20 km, cyklo – 10–50 km. Cíl: Lysá hora 
9–15 hod.
Ski areál Bílá
8. 9., 8:30 Pohár Beskydské  
magistrály 2018
Cyklistický závod beskydskou krajinou pro 
veřejnost. Bohatá tombola pro závodníky, 
doprovodný program pro děti. Start v 11 hod.
Smrk, vrchol
15. 9., 9:00 Beskydský Mont Blanc
26. Beskydský Mont Blanc – na druhou 
nejvyšší horu MS Beskyd – Smrk. Individuální 
pěší turistika na 8, 7 a 9 km dle zvolené trasy.
Pržno, fotbalové hřiště
30. 9., 10:00 MTB závody
3. ročník cyklistických závodů pro děti 
i dospělé.

Hokejisté v přípravě jen dvakrát prohráli

SERVIS PRAČEK
PRODEJ – VÝKUP
REPASOVANÝCH PRAČEK

Tel.: 776 386 945

PM – PRAČKY

Raisova 2124, Frýdek-Místek
(z křižovatky U Rady-směr Sviadnov, 1. odbočka vlevo)

NOVĚ OTEVŘENA 
 INDICKÁ RESTAURACE

• Tradiční indická kuchyně s indickým personálem
• BEZEDNÝ TALÍŘ „můžeš sníst kolik chceš“ 

denně nová nabídka / 110 Kč  
obědové menu formou švédských stolů – polévka,  
2 druhy masa, 2 druhy vegetariánských jídel, indická  
placka, rýže, salát  
připravujeme ve všední dny od 11:00 do 15:00 hodin

• Nabídka z jídelního lístku i během poledního menu
• Rozvoz jídel až k vám domů: objednávky přes službu Dáme jídlo

Palkovická 1314 (bývalá Lesní restaurace), Frýdek-Místek

www.gangarestu.cz
facebook: fb.com/gangafm

PODPORA
DĚTÍ

A MLÁDEŽE

ROZVOJ 
MĚSTA

S KONCEPCÍ

PŘÁTELSKÁ
VEŘEJNÁ

SPRÁVA

ZLEPŠENÍ
DOPRAVNÍ

SITUACE

PROJEKT SDÍLENÝCH KOL

KOORDINACE PŘI 
PROVÁDĚNÍ DOPRAVNÍCH 
STAVEB

OTEVŘENÁ POLITIKA, 
DOSTUPNOST INFORMACÍ 
A PŘÁTELSKÝ PŘÍSTUP 
VEŘEJNÉ SPRÁVY

PODPORA SPORTOVNÍCH 
AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE

ALTERNATIVNÍ VZDĚLÁVANÍ 
DĚTÍ

NÁVAZNOSTI STAVEB VE 
MĚSTĚ

VYTVOŘENÍ RELAXAČNÍ 
ZÓNY PODÉL OSTRAVICE

SPOLEČNĚ PRO FRÝDEK≈MÍSTEK
DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB
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INZERCE

KAM ZA POHYBEM?

Vstup do podzimní části Mo-
ravskoslezské fotbalové ligy se 
Frýdku-Místku vcelku 
vydařil. Po úvodních 
čtyřech kolech jim 
patří pátá příčka. 
Omlazená sestava si 
na domácím trávníku 
poradila s Kroměříží 
a SFK Vrchovina, na 
soupeřových hřištích 
uhrála remízu ve Velkém 
Meziříčí a naposledy prohrá-
la v Rýmařově 1:2.

Svěřenci trenéra Jana Žižky 
mají za sebou také vystoupení 

v MOL Cupu. V prvním kole zvítě-
zili ve Frýdlantu nad Ostravicí až 

v penaltovém rozstře-
lu, což jim zajistilo 
postup a prvoligové-
ho soupeře pro dal-
ší kolo. V něm se ve 
Stovkách představil 
SFC Opava. Prvoli-
goví hosté zvládli roli 

jasného favorita a po 
vítězství 5:0 postoupili 

do dalšího kola. O výsledku 
rozhodli prakticky už v 1. polo-
čase, který vyhráli tříbrankovým 
rozdílem.  

Prvoligoví hokejisté HC Frý-
dek-Místek mají za sebou sedm 
přípravných zápasů na novou 
sezonu. 

Ve většině z nich se jim vý-
sledkově dařilo, postupně zdolali 
polské Jastrzebie 5:1, slovenskou 

reprezentační dvacítku 8:1, pod-
lehli Toruni z Polska 4:5, vyhráli 
v Porubě 2:1 a doma nad Tren-
čínem 1:0. V polském Krakově 
prohráli vysoko 1:5, ale chuť si 
spravili na ledě slovenské Dubnice 
nad Váhom, kde už v první třetině 

Vyhrál Rakušan Zoidl
Druhá etapa závodu Czech 

Cycling Tour měla také letos cíl ve 
Frýdku-Místku. Bezmála 200 km 
dlouhou trasu z Olomouce zvládl 
nejrychleji Rakušan Zoidl, který 
se stal i celkovým vítězem toho-
to čtyřetapového cyklistického 
závodu.
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RYCHLOÚVĚR
PRO LEPŠÍ BYDLENÍ
Bonus 1000 Kč při uzavření úvěru*

Výhody Rychloúvěru:

• administrativní a obdobné náklady 
spojené s koupí, rekonstrukcí či 
výstavbou domu nebo bytu)

• altán, zahradní domek – pokud bude 
vystaven na pozemku, kde stojí ro-
dinný dům nebo na pozemku, který 
s tímto pozemkem tvoří funkční 
celek (např. zahrada u domu)

• bazén (i otevřený mimo obytnou 
budovu)

• bourání (pokud slouží k výstavbě 
domu, bytu)

• budova sloužící k bydlení (i s ne-
bytovým prostorem, pokud částka 
úvěru odpovídá nákladům na část

• byt ve vlastnictví (náklady na 
pořízení - koupě, výstavba) 

• bytové jádro - přestavba, vyzdění 
apod.

• daň z převodu nemovitosti 
(pokud se týká převodu bytu nebo 
obytného domu, uspokojujícího 
bytovou potřebu účastníka

• družstevní byt - náklady na 
získání (členský podíl, odkoupení do 
vlastnictví)

• elektrospotřebiče kuchyňské 
- např. sporák, digestoř, trouba, 
mikrovlnná trouba, lednice, pračka, 
sušička, drtič odpadu 

• fasáda (nikoli okrasné účely)
• fotovoltaická elektrárna do max. 

výkonu 10kW; musí být vybudovaná 
k rodinnému domu klienta (střecha 
nebo pozemky související s nemovi-
tostí) a to jak v rámci rekonstrukce, 
tak i v rámci výstavby

• garáž, garážové stání (náklady na 
stavbu nebo koupi, pokud je obsta-
rání garáže spojeno s uspokojením 
bytové potřeby, nemusí stát na 
stejném pozemku, menší vzdálenost 
přípustná) max. 2 garáže na 1 byt

• kanalizace (viz. přípojka, viz. napoje-
ní na kanalizaci)

• koupelna (zřízení, údržba)
• koupě pozemku v souvislosti 

s výstavbou nebo koupí bytového 
domu, rodinného domu nebo bytu, 
zřízení práva stavby

• kuchyňská linka
• malování

• materiál stavební (pořízení)
• nábytek pevně zabudovaný i volně 

stojící, pokud je součástí financová-
ní koupě/rekonstrukce

• nemovitost zapsaná v LV jako 
„zemědělská usedlost“ s č.p.

• oplocení pozemku, vč. brány, vrat
• pergola
• podlahová krytina, koberce, lino, 

dlažba
• provize realitní kanceláři – ve výši 

obvyklé na trhu
• půdní vestavba
• sanitární zařízení (WC, vana, umy-

vadlo, sprchový kout, baterie)
• sauna
• septik (žumpa)
• splacení úvěru nebo zápůjčky 

použitých na financování bytových 
potřeb s výjimkou pokut nebo 
sankcí

• splacení členského vkladu nebo 
podílu v právnické osobě, je-li / 
stane-li se účastník členem nebo 
společníkem v této právnické osobě 
a nájemcem bytu v bytovém nebo 

rodinném domě ve vlastnictví této 
právnické osoby

• svítidla (pevně spojené, ne stojící) 
včetně žárovek (pokud samostatně, 
nutno čestné prohlášení)

• umoření dluhu (viz. splácení závaz-
ků) - pokud původní dluh vznikl 
k uspokojení bytové potřeby

• vypořádání SJM / spoluvlastníků 
(pokud je předmětem vypořádání 
úhrada podílu spojeného se získá-
ním nemovitosti)

• vypořádání dědiců (pokud je před-
mětem vypořádání úhrada podílu 
spojeného se získáním nemovitosti)

• zahrada (náklady na úpravu nebo 
zřízení, včetně oplocení - pokud 
bylo vyvoláno stavbou domu či 
bytu, nikoli užitková zahrada)

• záměna závazků (použití ke splacení 
méně výhodných závazků, kterými 
byla či je financována bytová potřeba)

• zimní zahrada – náklady
• změna stavby na bytový dům, 

rodinný dům nebo byt
• a další…

Na co lze úvěr použít:

Poukázku je možné využít pouze u finančního poradce:  
Hana Šamajová, 
tel. 602 528 615, e-mail hana.samajova@mpss.cz

• 100 000 Kč od 816 Kč měsíčně
• úroková sazba od 4,99 % ročně

• bez zajištění až 800 000 Kč
• vyřízení úvěru zdarma

Reprezentativní příklad:
RPSN níže uvedeného příkladu je 5,76 %. Výše úvěru na bydlení, s požadovaným zřízením zástavního práva k pohledávce na výplatu vkladu ze stavebního spoření, je 100 000 Kč. Splatnost úvěru je 15 let, pevná roční úroková sazba je 
5,09 %. Měsíční splátky: 1.–180. splátka je 820 Kč, 181. splátka je 698 Kč. Splátky ve fázi překlenovacího úvěru nevedou k okamžitému umořování jistiny. Celková částka splatná spotřebitelem je 148 376 Kč a celková doba trvání smlouvy 
o spotřebitelském úvěru je 181 měsíců. S úvěrem jsou dále spojené následující úhrady: zasílání ročního výpisu z účtu stavebního spoření i účtu úvěru 25 Kč, vedení účtu stavebního spoření a úvěru ve fázi přiděleného úvěru 25 Kč měsíčně. 
Pro získání úvěru za nabízených podmínek je nezbytné uzavření smlouvy o stavebním spoření, směrování příjmu a plateb na účet vedený Komerční bankou, a.s. (náklady nejsou zahrnuty v RPSN). Na základě této nabídky nevzniká nárok na 
získání úvěru.  * Nabídka platí pouze u výše uvedeného poradce.
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DIVADLA
Scéna divadla D.N.A., Faunapark

13. 9., 19:00 Medvěd 
Komediální drama A. P. Čechova v  podání divadelního souboru D.N.A., živá 
hudba: J. Pszczolka. 
19. 9., 19:00 Dívčí válka
Komedie F. R. Čecha. Účinkují členové divadelního souboru D.N.A.
27. 9., 19:00 Smrt talentovaného vepře
Komediální drama R. Sikory v podání místeckého divadla PROZATiM
27. 9., 20:00 Patriot strachu
Komediální drama A. Goldflama v podání divadelního souboru D.N.A.

Kino Vlast
19., 20. a 27. 9., 18:30 1+1=3
Základní osou příběhu je manželská nevěra. Účinkuje: Těšínské divadlo 
26. 9., 19:00 Gedeonův uzel
Úspěšná emotivní hra o lásce, mateřství a genialitě, která mnohdy bývá přítěží. 
Hrají: V. Cibulková a A. Stanková. 

Sady Svobody, multifunkční jeviště
16. 9., 15:00 Poppy a Adélka
Divadelně interaktivní show pro děti a rodiče.

Kino P. Bezruče
21. 9., 19:00 Zdeněk Izer „Na plný coole“
Jedinečný a nezaměnitelný humor Z. Izera. 

Frýdlant n. O., kulturní centrum
10. 9., 19:00 Commedia finita 
Úsměvné povídání s autentickými ukázkami světových árií operní zpěvačky. 
Hraje: Divadelní společnost Sophia Art.

Baška, kulturní dům
18. 9., 19:00 Klíče na neděli
Komedie je o tom, že dva manželské páry se sejdou na nepovedeném mejda-
nu. Hrají: J. Šulcová, Z. Pantůček / V. Limr, O. Želenská, L. Hruška / A. Procházka, 
M. Bočanová, M. Nohýnková / V. Žehrová / V. Jeníková, P. Vojáčková, V. Jeníková 
/ L. Svobodová, M. Sobotka, J. Pachlová.

KINA
Nová scéna Vlast

6. 9., 17:00 McQueen 
6. 9., 19:00 Všechno bude 
7. 9., 17:00 Úžasňákovi 2
7. 9., 19:00 McQueen  
8. 9., 17:00 Hotel Transylvánie 3:  
 Příšerózní dovolená
8. 9., 19:00 Všechno bude
9. 9., 17:00 Úžasňákovi 2
9. 9., 19:00 Jan Palach
10. 9., 17:00 Důvěrný nepřítel
10. 9., 19:00 Tísňové volání
11. 9., 17:00 Mamma Mia! Here We Go Again
11. 9., 19:00 Tajemství hradu v Karpatech
12. 9., 10:00 Bio senior - Manžel na zkoušku
12. 9., 17:00 Úsměvy smutných mužů
12. 9., 19:00 Alfa
13. 9., 17:00 Spolu to dáme
13. 9., 19:00 Predátor: Evoluce
14. 9., 9:30 Bijásek – Rosa & Dara a jejich velká  
 dobrodružství
14. 9., 13:30 Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva  
 Ema (pro školní družiny)
14. 9., 17:00 Spolu to dáme

14. 9., 19:00 Predátor: Evoluce 
15. 9., 17:00 Hotel Transylvánie 3:  
 Příšerózní dovolená
15. 9., 19:00 Všechno bude 
16. 9., 17:00 Kubík hrdina
16. 9., 19:00 Jan Palach
17. 9., 17:00 Mamma Mia! Here We Go Again
17. 9., 19:00 Můj neznámý vojín 
18. 9., 17:00 Spolu to dáme 
18. 9., 19:00 Zpívání v dešti 
19. 9., 10:00 Bio senior – Úsměvy smutných mužů
21. 9., 9:30 Bijásek – Mimoni
21. 9., 13:30 Příšerky z vesmíru  (pro školní družiny)
21. 9., 17:00 Po čem muži touží 
21. 9., 19:00 King Skate 
22. 9., 17:00 Úžasňákovi 2
22. 9., 19:00 Po čem muži touží 
23. 9., 17:00 Hotel Transylvánie 3:  
 Příšerózní dovolená
23. 9., 19:00 Po čem muži touží 
24. 9., 17:00 Po čem muži touží 
24. 9., 19:00 Okupace 1968
25. 9., 17:00 Po čem muži touží 
25. 9., 19:00 Vlasy 
26. 9., 10:00 Bio Senior - Chata na prodej
28. 9., 15:00 Yeti: Ledová dobrodružství 
28. 9., 17:00 Yeti: Ledová dobrodružství
28. 9., 19:00 Domestik 
29. 9., 17:00 Yeti: Ledová dobrodružství
29. 9., 19:00 Beze stop 
30. 9., 10:00 Yeti: Ledová dobrodružství
30. 9., 17:00 Yeti: Ledová dobrodružství 
30. 9., 19:00 Po čem muži touží 

Letní kino, zahrada Národního domu
12. 9., 20:00 T2 Trainspotting 
21. 9., 20:30 Projekce při příležitosti Dne F-M 

Kulturní dům Lískovec
26. 9., 17:00 Cesta za králem trollů
26. 9., 19:00 Dvě nevěsty, jedna svatba

KONCERTY
Kostel sv. Jana Křtitele

9. 9., 15:30 Koncert duchovní hudby
Vystoupení pěveckého sboru Catena musica z Frýdku-Místku.

Klub a galerie U Černého kocoura
9. 9., 17:00 Celboss
Francouzský šarm a podmanivé šansony

Klub Stolárna
14. 9., 19:30 Windy & Silesian Dixie Band
Ostravské funkové Windy si pozvali těšínskou jazzovou kliku Silesian Dixie Band 
s frýdeckým trumpetovým mágem M. Michnou.
29. 9., 20:00 Songs of Wes
Judith Nijland & Libor Šmoldas

Kino P. Bezruče
25. 9., 19:00 Jiří Suchý, Jitka Molavcová  
 a orchestr divadla Semafor
Jedinečný koncert připomene zlatou éru Semaforu. 

Svatojánská věž
28. 9., 18:00 Písně blízko smrti 
Ivan Acher a Jana Vébrová. 

Kostel Všech svatých
30. 9., 18:00 Capella Mariana
Komorní vokální soubor, který se specializuje na interpretaci středověkého ví-
cehlasu, renesanční polyfonie a vokálních děl raného baroka. Ve výjimečném 
programu věnovanému 100. výročí republiky vzdají hudebníci hold českým 
světcům. Účinkují: B. Kabátková – soprán, gotická harfa, V. Semerád – tenor, 
um. vedoucí, T. Lajtkep – tenor, J. Nosek – bas.

Frýdlant n. O., ZUŠ
16. 9.  Ptačoroko
Vystoupí také zahraniční host (bluegrass).

VÝSTAVY
Muzeum Beskyd

do 9. 9. Kočárky aneb kdo se nevozil,  
 jako by nebyl
Kočárky a  vozítka různých typů, pro děti i  panenky, doplněné fotografiemi 
a hračkami.
do 28. 10. Výstava fotografií 56. ročníku  
 Českobudějovického mapového  
 okruhu
Výstava fotografií fotosoutěže českých a slovenských fotoklubů. Vernisáž 13. 9. 
v 17 hod. na frýdeckém zámku.

Národní dům
6. 9., 18:00 Leda Doma
Výstava obrazů regionální malířky L. Pešatové. 

Nová scéna Vlast
do 30. 9. Hrůza v českém filmovém plakátu
Výstava je volnou součástí dnes již rozebrané publikace Černý bod, historie ho-
roru v českých zemích od filmového historika a publicisty M. Jirouška.

Kino Vlast
11. 9., 19:00 Tajemství hradu v Karpatech
Bývalá Záložna (Moravia banka)
6., 11. a 13. 9. 16:00 Výstava městských projektů
Městské projekty s diskusí s architektem O. Zdvomkou.

Svatojánská věž
do 31. 10. IZ IZ AM AM DŽ I ŤING
Tuto unikátní skladbu poskytl galerii Věž sám autor I. Acher a návštěvníkům věže 
bude přístupna k poslechu prostřednictvím přehrávače MP3.

OSTATNÍ
Zámecké náměstí

8. 9., 9:00 Frýdek-Místek objektivem  
 aneb Foťte jinak, foťte lépe
Minikurz fotografování. Cena 200 Kč, nutná rezervace předem na pobočce v TIC 
Místek nebo Frýdlant n. O.

Faunapark
8. 9., 15:00 Slezan 02 fest
K poslechu i tanci zahrají kapely Rock&Roll band M. Woodmana, Šuba Duba 
Band, Kazachstán a Drings After.

Frýdecký zámek
9. 9., 13:30 Dny evropského dědictví
Zdarma budou zpřístupněny tyto památkové objekty: Muzeum Beskyd F-M 
(frýdecký zámek), kostel sv. Jana Křtitele, bazilika Navštívení Panny Marie, 
Evangelický kostel, kaple svatého Kříže v Hájku, kostel sv. Jana a Pavla, kostel 
sv. Jakuba. Současně v kostele sv. Jana Křtitele bude zpřístupněna Svatojánská 
věž a v 15.30 hod. proběhne koncert duchovní hudby PS Catena Musica. Už ve 
14.30 hod. vystoupí v bazilice minor skupina Hrozen a jejich hosté.
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Národní dům
13. 9., 15:00 Charitní dny umění
13. 9., 18:30 Povídání v Zeleném baru  
 s Ivanem Štampachem
O sektách, poradenství v problematice sekt, o nových náboženských hnutích 
s religionistou doc. Štampachem. 
22. 9., 14:00 Den Frýdku-Místku

OC Frýda
14. 9. Burger Festival Frýdek-Místek

Muzeum Beskyd
14. 9., 16:30 Pojďte s námi po Frýdku
Další z vycházek, které mapují historii města. Sraz u fontány před INVOU.
15. 9., 10:00 Mykologická vycházka Frýdeckým  
 lesem
Sraz na zastávce MHD linky č. 2 Frýdek, rest. U Lesa.
22. 9., 10:00 Mykologická vycházka  
 Frýdkem-Místkem
Sraz před podchodem u budovy žel. st. Frýdek-Místek.

Farní zahrada kostela sv. Jana Křtitele
15. 9., 18:00 Sv. Jan session
Vystoupí Hrozen, Slávek Klecandr a Jiří Smrž, Ellen Makumbirofa, Tykráso

Kostel sv. Jana Křtitele
16. 9., 20:00 Stavitel chrámu
Projekce němého filmu o  P. Parléřovi a  jeho dostavbě Svatovítské katedrály 
s živým hudebním doprovodem (B. Jirásková, R. Přidal, M. Drabina, M. Friedl).

Střední škola řemesel, ul. Pionýrů 2069
4. a 25. 9. Uzdravení přirozenou  
18:00 cestou s učením Bruna Gröninga

Přednáška na téma jak přijímat léčivou sílu, která uzdravuje a  celkově har-
monizuje. Učení je vhodné pro všechny lidi bez rozdílu víry či barvy pleti a je 
prověřováno ze strany lékařů.

Ústřední knihovna Frýdek
10. a 11. 9., 12:30 Zabalte si knihy do školy 
Zabalte si knihy do školy - workshop balení knih.
20. 9., 18:00 „1968“ aneb 50 let od pražského  
 jara 
Hudebně-literární podvečer A. Nitry.

Knihovna Místek
18. 9., 17:00 Legionáři našeho regionu
25. 9., 16:30 Přednáška Mgr. Gabriely  
 Pelikánové 

Kulturní dům Frýdek
19. 9., 17:30 a 20:00 Partička na vzduchu
Skvělá improvizační show s M. Suchánkem, R. Genzerem a dalšími.

Svatojánská věž
22. 9., 18:00 Petr Hruška
Autorské čtení poezie.

Náměstí Svobody
22. 9., 9:00 100 let Frýdku-Místku
Komentovaná prohlídka města s  tematikou výročí 100 let vzniku re-
publiky.

Sady B. Smetany
28. 9., 11:00 Oslavy 100 let republiky
Slavnostní vzpomínka na slavný rok 1918 v den sv. Václava. V sadech B. 
Smetany vznikne dobové prostředí začátku 20. století s vojáky navrátivšími 

se z  války, ženami v  nabíraných šatech, kameloty a  flašinetáři. Zažijeme 
průvod i ceremonie oslavující hrdé období českého národa.

Frýdlant n. O., kulturní centrum
11. 9., 12:00–18:30 II. veletrh zájmových  
  kroužků
13. 9., 8:00 Den sociálních služeb
16. 9., 16:00 Obrázky ze života hmyzu
Naučná interaktivní revue pro děti o tom, co je správné, a co ne.
20. 9., 18:00 Egypt
Cestopisné vyprávění J. Kráčalíka.

Janovice, základní škola / Hradisko
8. 9., 10:00 Ondrášovské slavnosti
Obnovený mezinárodní folklorní festival

Malenovice, RC Rosnička
15. 9., 9:00 Beskydy objektivem aneb Foťte  
 jinak, foťte lépe
Minikurz fotografování. Cena 200 Kč, nutná rezervace předem na pobočce v TIC 
Místek nebo Frýdlant n. O.

Pstruží, areál Opálená
15. 9., 10:00 Den zážitků a rekordů

Frýdlant n. O., Dům zahrádkářů
22.–23. 9. Podzimní výstava zahrádkářů

Hrad Hukvaldy
8. 9. Hukvaldské hradní vinobraní
9. 9., 11:00 Dny evropského dědictví
Slavnostní křest publikace věnované hradu Hukvaldy s  dobovým pro-
gramem.
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DOMÁCÍ  
BRAMBORY  
Z PALKOVIC

informace a objednávky
tel.: 739 453 922
        739 633 316
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Tajenku křížovky (lidová pranostika) se jménem a adresou zasílejte na adresu redakce: FM PATRIOT, S. K. Neumanna 1641, 738 01 Frýdek-Místek nebo na e-mail: krizovka@fmpatriot.cz  
nejpozději do 18. září. Tři výherci obdrží dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč k nákupu v OC Frýda. Výherci tajenky z minulého čísla jsou a poukaz v hodnotě 500 Kč k nákupu  
v OC Frýda získávají: Nikola Šigutová, Jiří Uherek a Pavel Zlý z Frýdku-Místku. Ceny výhercům doručíme.

Frýdecko-místecké ulice – po kom se jmenují?  

Ulice Vojtěcha Martínka 
Ulice Vojtěcha Martínka se na-

chází v zástavbě rodinných domů 
na okraji Místku a je pojmeno-
vána po profesorovi, básníkovi, 
romanopisci, literárním histori-
kovi a kritikovi, významném či-
niteli literárního a divadelního 
života, pocházejícím z nedalekého 
Brušperku. 

Vojtěch Martínek se narodil 
11. dubna 1887 v Brušperku v ro-
dině kožešníka Ludvíka Martín-
ka, jeho matka Anežka pocházela 
z tkalcovské rodiny. Již během 
základní školní docházky v Bru-
šperku byl vášnivým čtenářem 
a psal své první básně. V roce 1900 
začal studovat Matiční gymnázium 
v Ostravě, po maturitě odchází do 
Prahy, kde studuje na Karlově uni-
verzitě filosofickou fakultu. Jeden 
semestr strávil na univerzitě v Bon-
nu. Po studiích nastoupil v roce 
1914 jako profesor na českém Ma-
tičním gymnáziu v Ostravě, oženil 
se s Otýlií Klegovou a společně se 
odstěhovali do Hrabůvky, která se 
stala jeho trvalým bydlištěm.

www. o c f r y d a . c z

| SLAVĚNA JURČÍKOVÁ Velkou část svého života spojil 
také s ostravským rozhlasem, pů-
sobil v řadě regionálních periodik. 
Byl také divadelním dramaturgem 
a autorem řady televizních insce-
nací (Kamenný řád, Stavy rachotí, 
Černá země). V roce 1936 se stal 
předsedou ostravské pobočky Li-
terárně-historické společnosti, 
v témže roce byl za své literární 
dílo jmenován členem Akademie 
věd a umění. V roce 1937 u příle-
žitosti oslav padesátých narozenin 
byl jmenován čestným občanem 
svého rodného města Brušperku. 
Okupace a druhá světová válka 
utlumila jeho činnost, v roce 1941 
odchází na vlastní žádost do penze 
a přestává publikovat v tisku.

Nesmíme opomenout ani jeho 
prozaické dílo, jehož častým té-
matem jsou bouřlivé hospodářské 
a sociální proměny Ostravska od 
poloviny 19. století do konce druhé 
světové války. Nezapomínal ani na 
dětské čtenáře, vydal několik po-
hádkových knížek. 

Po válce se vrací do školy, učí 
i na nově přestěhované Vysoké 
škole báňské v Ostravě a je čin-
ný v mnoha spolcích. V roce 1955 

je za své celoživotní dílo jmeno-
ván zasloužilým umělcem. Umírá 
25. dubna 1960 a je pohřben ve 
Slezské Ostravě. Se životem a dí-
lem Vojtěcha Martínka se může-
te setkat v Památníku Vojtěcha 
Martínka, který se nachází v Ná-
rodním domě na náměstí v Bru-
šperku, nedaleko spisovatelova 
rodného domu. 

Vojtěch Martínek se ženou po promoci 26. 7. 1916
 Foto | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

Nová pojmenování 
zastávek MHD

Baseballové hřiště, Mozartova, 
Kino Petra Bezruče, T. G. Masary-
ka, Frýdecká skládka. To jsou jen 
některé z dvanácti nových názvů 
zastávek autobusů městské hro-
madné dopravy ve Frýdku-Místku. 

Primátor Michal Pobucký ke 
změně uvedl, že některé názvy 
zastávek odkazovaly na neexis-
tující objekty nebo neodpovídaly 
novému uspořádání budov, a pro-
to mnoha lidem komplikovaly 
orientaci ve městě. Změny vzešly 
z návrhů veřejnosti, která tak re-
agovala na výzvu města zveřejně-
nou ve sdělovacích prostředcích 
a na internetu. „Obdrželi jsme na 
čtyři sta podnětů na pojmenování 
zastávek a z těch jsme vycházeli,“ 
řekl a věří, že si na změnu veřejnost 
brzy zvykne. Nové názvy zastá-
vek MHD budou zapracovány do 
nových jízdních řádů platných od  
8. prosince 2018.

Chcete oslovit VŠECHNY  
domácnosti ve Frýdku-Místku?

FRÝDECKO-MÍSTECKÝ PATRIOT je  
ve VŠECH poštovních schránkách!
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