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Mým snem
je olympiáda
v roce 2022
rozhovor s Brunem Tatarkem
na stranách 8-9
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Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Elzerové (14. část)
– Vítkovicích. V příspěvku nazvaném „Z Místku. (Šlechetnost?)“ si
vzali na paškál vynucenou účast na
pohřbu jednoho z blízkých spolupracovníků majitelů továrny a následný požadavek zaměstnavatele
odpracovat si tuto absenci:
„Z Místku. (Šlechetnost?) V textilní továrně Elzerově zemřel
nejstarší mistr, který po čtvrt
století staral se, by dělnictvo neúnavně plnilo pytel kapitalisty-fabrikanta, jemuž i své síly obětoval.
A fabrikant Elzer byl mu za to
vděčným!!! Když zemřel, aby dokázal, jak váží si veterána práce,
poslal veškeré dělnictvo na pohřeb
o 5. hod. odpol., v kterouž dobu se
odbýval. Aby však jeho nenasytný
pytel nevzal škodu, museli všichni
dělníci druhého dne promeškanou
hodinu od 5. do 6. hod. ráno nahraditi (ve čtvrtek 29. srpna). Jak
velkomyslní jsou ti naši zaměstnavateli ať křesťané či židé, jen když
to nic nestojí.“

▶ Petr Juřák
Elzerové patřili mezi největší
podnikatele a zaměstnavatele ve
městě. Jejich doménou bylo textilnictví, okrajově se ovšem věnovali
také stavebnictví, nevyhýbali se ani
veřejným záležitostem. Naše minulé vyprávění jsme zakončili sociálními a zdravotními podmínkami

dělníků v Elzerově továrně, v dnešním pokračování na toto téma plynule navážeme.
Vztah k dělnictvu
Necitlivý elzerovský přístup
k dělníkům zachytily již v roce
1901 levicově orientované noviny Moravsko-Slezský Duch času
vydávaný v Moravské Ostravě

Sociální pnutí jako důsledek
hospodářské krize
V době hospodářské prosperity
v prvních letech mladé Republiky
československé si dělníci na pracovní, sociální a mzdové podmínky v továrně příliš nestěžovali,
vše ovšem změnil nástup světové
hospodářské krize. Docházelo
k omezování výroby, propouštění
zaměstnanců a snižování počtu
pracovních dnů až na tři dny týdně.
Zhoršující se životní úroveň a existenční nejistota vedla k občasným
několikahodinovým stávkám, které zanikly stejně rychle jako vznikly. V několika případech však došlo
i ke koordinaci protestů s ostatními dělníky frýdeckých a místeckých textilek. Podniky musely kvůli

horšímu odbytu výrobků postupně
snižovat výrobu, propouštět zaměstnance a zavírat dočasně či
trvale některé provozy. Ve dnech
8.–10. července 1930 vypukla
v Landsbergerově textilce stávka
600 dělníků kvůli úmyslu snížit
mzdy o 10 % a zároveň zavést práci
jednoho dělníka na třech stavech
místo dosavadních dvou. Přidali
se i dělníci z ostatních textilek ve
městě, polovinu tvořili zaměstnanci Elzerovy textilky, na frýdeckém
náměstí se pak konal tábor lidu.
Výsledkem demonstrací bylo, že
ke snížení mezd nakonec nedošlo
a nikdo nesměl být za svoji účast
ve stávce potrestán. 25. února 1931
uskutečnili frýdečtí a místečtí textilní dělníci tzv. pochod hladu, který byl ale četnictvem rozehnán.
Čtvrtého března 1931 vypukla
v Elzerově přádelně dvouhodinová
stávka, které se zúčastnilo okolo
300 dělníků. Důvodem bylo jednostranné vypovězení dosavadní
kolektivní smlouvy a neuzavření
nové smlouvy a propuštění oblíbeného mistra. V důsledku stávky
došlo ke znovupřijetí tohoto mistra, kolektivní smlouva ale dořešena nebyla. Příslibem ovšem bylo,
že se tato záležitost stala společnou
věcí veškerého textilního dělnictva
v regionu a vyjednávání ohledně
smlouvy již probíhalo na vyšším
stupni: mezi zástupci dělníků a odborových organizací a majiteli textilních továren.
Šestnáctého ledna 1933 se ve
městě uskutečnil pochod hladu,
kterého se zúčastnila i řada nezaměstnaných. Průvod procházel ulicemi Frýdku, po výstraze
četníků před použitím střelných
zbraní se však demonstranti
rozprchli. ■
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MYCÍ AREÁL

mycí tunel

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

S NAŠÍ PÉČÍ AUTO
NEZESTÁRNE...

www.armacarwash.cz
otevřeno denně

Nové samoobslužné mycí boxy v areálu Arma Car Wash

FMP 1630/05

jednoduchost - kvalita - pohodlí

PATRIOT

ZAJÍMAVOSTI |

3

Znovuotevřený Libušín chrání hned tři hasicí systémy
Už od poloviny letních prázdnin mohou návštěvníci obdivovat
znovuotevřenou dřevěnou útulnu
Libušín na beskydských Pustevnách. Tuto památku před šesti
a půl lety zničil mohutný požár.
Kompletní obnova Libušína vyšla
na 117,5 milionu, z toho 10,9 milionu věnovali lidé, firmy a další
organizace ve veřejné sbírce. Ta
byla otevřená tři roky a stala se
vůbec nejúspěšnější sbírkou na
obnovu památky.
Brzy po požáru bylo rozhodnuto, že se Libušín postaví tak,

jak jej v minulosti navrhl slovenský architekt Dušan Jurkovič. To
však nebylo jednoduché vzhledem k tomu, že ze stavby zůstaly
pouze ohořelé ruiny a nedochovala se ani technická dokumentace. Projektanti proto skládali 3D
model původní stavby, přičemž
vycházeli z dobových fotografií
a nákresů detailů.
Stromy na stavbu roubenky
vyrostly v lokalitě Kněhyně. Dřevo věnovaly Lesy České republiky, o těžbu se postaraly Vojenské
lesy a statky. Následně kmeny



putovaly do Bystřičky, kde byly
ručně opracovány tak, aby z nich
byly trámy na roubenou stavbu
objektu. V hale ji kompletně složili a poté opět rozebrali a převezli na Pustevny.
Skutečná stavba začala v roce
2017. Vše, co se z původního Libušína podařilo zachránit, bylo
zapracováno do nového objektu, například detaily z interiérů

Foto | 2x archiv NMvP

a různé ozdobné prvky. Současný
Libušín má i podobný nátěr jako
před požárem, jen barevné odstíny nejsou tolik křiklavé. Jeho
současná podoba odpovídá roku
1925, kdy se na opravách naposledy podílel i architekt Jurkovič. V opraveném Libušíně jsou
zkombinovány tři hasicí systémy,
které by oheň měly uhasit do třiceti minut. ■
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Úspěšná sbírka
DARUJ F≈M

Ráj dřevěných soch čítá sto exemplářů

Ve sbírkovém programu DARUJ F≈M, který statutární město
Frýdek-Místek spustilo v loňském
roce, je letos možné přispět na pořízení nových varhan pro kostel sv.
Cyrila a Metoděje v Chlebovicích
a na zvelebení okolí chaty Prašivá. Dosud bylo vybráno více než
170 tisíc korun, sbírky pokračují
až do prosince. Město je připraveno přispět stejnou částkou, kterou
se ve sbírkách podaří vybrat od
lidí. Maximálně to bude dvě stě
tisíc korun na chlebovické varhany
a sto tisíc korun na chatu Prašivá.
Současně se rozbíhají přípravy na
příští rok a hledají se vhodné účely,
na které se sbírky uspořádají. ■

Kolekce soviček nebo sloní
hlava s kly patří mezi nejnovější exempláře galerie dřevěných
soch v Ostravici. Jsou z dílny
šestačtyřicetiletého
místního
řezbáře Luďka Vančury. Ten měl
sochy nejprve vystaveny doma,
ale díky značnému zájmu veřejnosti si pronajal prostory v biskupské zahradě u obecního úřadu
v Ostravici. Ráj dřevěných soch
byl otevřen před třemi lety a Vančurova sbírka tehdy obsahovala
na šedesát výtvorů. Galerie pod
širým nebem je otevřena celoročně a nyní se může pochlubit
stovkou dřevěných soch. Nové
postavičky ze světa pohádek či
zvířátek přitom stále přibývají,
spousta z nich vzniká na přání
místních dětí.
Dřevěné sochy z Vančurovy
dílny jsou k vidění i na jiných místech Moravskoslezského kraje.

Zpřístupnění krypty
je stále aktuální téma
Frýdecko-místecká radnice se
snaží postupnými kroky ve spolupráci s římskokatolickou farností
zpřístupnit kryptu v bazilice. Výrazně přispěla na průzkumné práce, ty
vedly k architektonické studii, která
je už dokončena a konzultována
s památkáři. V lednu příštího roku
by mohl být celý projekt, obsahující
obnovu účinného větracího systému, krypty, podlah, klenby, osvětlení i čištění ostatků pohřbených
osob, posunut na další úroveň
prováděcí dokumentace. Bazilika
Navštívení Panny Marie je národní
kulturní památka, jedinečná pro
své historické, urbanistické, architektonické a umělecko-řemeslné
hodnoty. Krypta s ostatky Pražmů, kněžích a skupiny poutníků je
velmi atraktivní. Tato sakrální památka by se po zpřístupnění krypty
měla stát jednou z dalších turistických atrakcí ve městě. ■

Vstupní brána Ráje dřevěných soch na Ostravici. 

Foto | Jiří Sachr

na Pustevnách před stezkou Valaška jsou k vidění sochy jelena,
rysa, medvěda či tetřeva. ■

V Janovicích a Bílé jsou vystaveny sochy Ondráše, na přehradu
Šanci dohlíží vodník s cylindrem,

Starostové žádají zrušení
nesmyslné dálniční známky
Zástupci osmi z celkem třinácti obcí podepsali petici za vynětí
ze zpoplatnění dálnice II. třídy
D56 mezi Frýdkem-Místkem
a Ostravou.
„Přijde nám absurdní platit
dálniční známku kvůli několikakilometrovému úseku, který na
dálnici ani nenavazuje a je často
opravován, takže řidiči si musejí stále hlídat nejen rychlost, ale
taky se soustředit na dopravní kužely a provizorní čáry. To spoustu
řidičů vyhání na okresky vedoucí
přes okolní obce, kde narůstá doprava a s tím spojený hluk, prašnost a zvýšené emise z výfukových

Přejezd u Polárky
bude mít závory

plynů,“ stojí v takzvané petiční
průvodce.
Petiční výbor je složen ze zástupců třinácti obcí a částí Ostravy – jedná se konkrétně o Frýdek-Místek, Sviadnov, Paskov,
Žabeň, Krmelín, Řepiště, Staříč,
Fryčovice, Proskovice, Novou
Bělou, Starou Bělou, Hrabovou
a Zábřeh. Například obcí Žabeň,
která má devět stovek obyvatel,
projede denně v průměru sedm
a půl tisíce vozidel. Podobně jsou
na tom i další obce. Petici mohli
občané podepsat do poloviny září.
V těchto dnech bude odeslána na
ministerstvo dopravy. ■

Železniční přejezd na Nádražní ulici poblíž haly Polárka bude
bezpečnější. Do konce října by měl
být opatřen závorami a součástí
akce bude i dobudování chodníku
po obou stránkách přejezdu. Práce
budou probíhat za provozu. Jedná
se o přejezd, na kterém se v minulosti stalo několik dopravních
nehod. Střety vlaků s kamiony
i osobními vozidly naštěstí skončily bez vážnějších následků. ■
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.cz

 Montáže LPG
 Revize LPG-CNG
 Servis

VÝROBA VŠECH
TYPŮ KLÍČŮ
A AUTOKLÍČŮ
ŽELEZÁŘSTVÍ
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Kunčičky u Bašky 66

FMP 1600/08

776 226 998

Místek náměstí
Tržní 23
Tel.: 558 434 603
www.klicesopko.cz
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Jaký příběh stojí za vznikem kavárny s pražírnou...

Manželům Horníčkovým se splnil jejich sen, klavírní křídlo dodává jejich kavárně pohádkový příběh.

že si ho převezmeme až za pár
měsíců po rekonstrukci podkroví. Byla domluvena akce, jeřáb,
stavební firma. Manželka přijde
z práce a bude koukat… Pro jistotu jsem před rekonstrukcí půdy
zavolal ještě statika. Ten se poptal, kolik křídlo váží, prošel podkroví a rekonstrukci s umístěním
křídla mi zakázal. Co teď? Co
dál? A tak jsem pána, co mi prodal klavír, několik měsíců prosil,
ať ještě chvíli počká s převozem.
Tak to šlo několik let. A manželka
věděla, že má křídlo na druhém
konci republiky. (úsměv) Stalo
se, že jsme pak údělem osudu
začali provozovat na Staré poště
penzion. Po pár měsících, kdy se
pomalu začal penzion rozjíždět,

Zákazníci oceňují čerstvost, chuť, kvalitu a vůni kávy upražené v pražírně, která je součástí kavárny.

jsme začali řešit, co s dalším nevyužitým prostorem v domě.
Pamatuji si to jako dnes, kdy mi
do hlavy vstoupila znenadání
myšlenka, tady dáme to křídlo.
Protože byla silná a nedala se zaplašit, vznikla během krátkého
časového období, intenzivního
snění a pracovního nasazení naše
kavárna s pražírnou. Pojmenována prostě a jednoduše po Lucčině
křídle,“ líčí příběh jejího vzniku
majitel Michal Horníček.
Nedávno zde oslavili rok od
otevření. Po hezkém a slibném

začátku je na chvilku, tak jako
spoustu ostatních, pozlobil koronavirus. Ale odhodlání jim nesebral, a tak se zde můžete zastavit
pro čerstvě praženou kávu, dát
si výbornou snídani, pokochat
výstavou, zúčastnit se vernisáže,
koncertu či cestopisné přednášky. Nabídka nápojů a vyžití se zde
s každým měsícem zvyšuje. Vyplatí se sledovat jejich nástěnku před
kavárnou, facebook či instagram,
kde se dozvíte aktuální kulturní
program či sezónní nabídku nápojů a pokrmů. ■

Resort Stará pošta | Penzion & Kavárna & Pražírna

U Staré pošty 53 | 738 01 Frýdek-Místek
www.lucys.cafe | www.bigblondcoffee.cz | www.penzionstaraposta.cz

Vkusně a moderně řešený interiér láká k setkání přátel i obchodním schůzkám.
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Za vznikem kavárny s pražírnou Lucy's Piano Cafe & Jazz stojí spíš téměř pohádkový příběh
než podnikatelské plány podložené skvělou finanční analýzou,
detailním cash-flow atd. Takto
ke kavárně, jako k pohádce, její
provozovatelé přistupují po celou
dobu jejího provozu a jen vy, návštěvníci, rozhodujete každý den
o tom, jak tento příběh jednou
dopadne.
Dovolíme si, jak se někdy
s úsměvem říká, nekazit tento příběh příliš pravdou, a proto pokud
by byla v tomto příběhu podobnost s reálnými postavami, tak je
možná náhodná a možná pravdivá. Tak si udělejte chvilku, dejte si
šálek naší kávy a dovolte si malinko se zasnít.
„Jednou z možností, jak
v dnešní době může člověk utvářet svou budoucnost, je metoda
vizualizace. Zavřete na pár minut
oči a představte si, jak byste chtěli, aby vypadala vaše budoucnost.
My jsme měli s mou tehdejší přítelkyní, nynější manželkou, jasno. Chtěli jsme ani ne velký, ani
ne malý dům, ideálně pod horami. Ten obrázek jsem pak nakreslil a připevnil na ledničku. Několik měsíců se nic nedělo. Ale pak
to přišlo. Byl dům. Stěhovali jsme
se. Pak se zase nějakou dobu nic
zvláštního nedělo. Blížily se manželčiny narozeniny a já si vzpomněl, že pod střechou toho domu
jsem nakreslil křídlo, protože
manželka hrála ráda na klavír. To
bude dárek. Chvilka na internetu
a měl jsem štěstí. Narazil jsem na
křídlo, které se později ukázalo
jako naprostý unikát. Domluvil
jsem se s původním majitelem,
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Jezdím na všech prknech, co se dá, říká Bruno Tatarko, česká
Neuplynul ještě ani rok, co byl v ulici Na Příkopě otevřen nový skatepark.
Denně se zde na prknech a koloběžkách prohání spousta malých
i velkých vyznavačů „skejťáckého“ sportu. Ne každý z návštěvníků
ale ví, že se tady může setkat i s Brunem Tatarkem, který patří
mezi největší české naděje ve snowboardcrossu. Sedmnáctiletý
rodák z Frýdku-Místku se už v žákovských kategoriích stal mistrem
České republiky, a protože doma neměl konkurenci, závodil také
v cizině. Je mistrem Německa v kategorii od dvanácti do patnácti let,
úspěchy sbíral i v Rakousku. Momentálně sní o tom, že se kvalifikuje
na olympiádu, kterou bude za dva roky hostit čínský Peking.
▶ Jiří Sachr
Kdo vás přivedl
k snowboardcrossu, u nás přece
jen poněkud netradičnímu sportu?
Od mala mě bavil snowboard
a všechny podobné sporty. Podporovali mě rodiče a babička, kteří mě brali ven, abych si zajezdil.
Věnoval jsem se ale také jiným
sportům, hrál jsem hokej, florbal,
chvíli i fotbal, ale nejvíce mě očaroval snowboard a další sportovní
odvětví na prknech všeho druhu.
Dříve jsem jezdil freestyle, až posledních pět let snowboardcross.
Právě když mi bylo dvanáct, vybrala si mě na jednom z kempů
Eva Samková (olympijská vítězka
ze ZOH 2014 v Soči – poznámka autora), která je mým velkým
vzorem. Setkání s ní byl zážitek,
opravdu mi to hodně pomohlo.
Až do svých patnácti let jsem pak
závodil v týmu Snow Rockets.
Společně s reprezentačními juniory jsem se dostal do výběrového kempu a díky tomu jsem už pak
na další akce dostával pravidelné
pozvánky. Tyto mi otevřely cestu
dál, jsem druhým rokem v juniorské reprezentaci, se kterou se
účastním závodů Evropského poháru a postupně bych chtěl jezdit
i Světový pohár.
Jak vypadá vaše příprava?
Máme vystaveny reprezentační plány, každé dva měsíce
chodíme na testy, zda jsme si
zlepšili fyzičku. Třikrát týdně
navštěvuji fitcentrum, dělám atletiku, denně cvičím, spolupracuji s kondičním trenérem. Tím,
že nejsem s ostatními členy týmu
přímo v Praze, stojí moje příprava na individuálním přístupu. Ve
sportu nic neošidíte a já chci patřit ke špičce…
Úspěchů dosahujete také
v longboardcrossu, dá se říct, že je
tento sport jakýmsi doplňkem ke
snowboardcrossu?

Na skejtu jsem nejezdil dlouhou dobu, začalo mě to bavit
teprve asi před třemi lety. Od
té doby jezdím na longboardu,
kterému se přes léto naplno
věnuji. Je to vlastně totéž jako
snowboard, jen na kolečkách
(úsměv).
V srpnu jste vyhrál longboardový
závod roku - Red Bull Feel the
Wheel 2020 v Benátkách nad
Jizerou. Za sebou jste nechal
téměř dvě stovky soupeřů…
Radost z vítězství jsem měl
umocněnou tím, že jsem tento
závod vyhrál už podruhé. Poprvé vloni, kdy se konal výjimečně
v Praze, areál v Benátkách tehdy
procházel rozsáhlou rekonstrukcí. Letos se jelo v tropických teplotách na nově opravené náročné trati plné boulí a klopených
zatáček. V semifinále mi před
zatáčkou sjela noha z prkna, bylo
to vážné a málem jsem upadl.
Naštěstí jsem ale vše ustál… Za
prvenství jsem byl samozřejmě
moc rád, protože soupeři byli
jako vždy silní.
Světový výrobce energetických
nápojů Red Bull se poté stal vaším
sponzorem. Jak taková spolupráce
vypadá v praxi?
Všechno probíhá stupňovitě,
v závislosti na výsledcích a délce spolupráce. Stojíme úplně na
začátku, v tuto chvíli se jedná
spíše o nápoje této značky, do
budoucna snad i finance. Naše
partnerství pro mě ale znamená
další krok k úspěchu. Red Bull si
v oblasti sportu velmi zakládá na
vztahu se závodníkem, takže uvidíme, co mě do budoucna čeká.
Je to velké a významné jméno
v celosvětovém sponzoringu
sportu, nabaluje na sebe další
donátory, a pro mě je to velký
krok v kariéře. Už od mala jsem
měl přání být součástí týmu Red
Bull, dává přece závodníkovi křídla… (úsměv)



Co když se jednou budete muset
rozhodnout, kterému z těchto
sportů dát přednost?
Nikdy jsem nad tím takto
nepřemýšlel a popravdě řečeno
doufám, že se tak ani nebudu
muset rozhodovat. Zatím to vychází tak, že se oba sporty vzájemně nijak nekříží a můžu je
hezky kombinovat. Ale více se
věnuji jízdě na snowboardu, je to

Foto | Jiří Sachr

komplexnější sport, jezdí se více
závodů. Longboard beru jako super přípravu na snowboardcross.
Chcete se sportu věnovat
profesionálně?
Určitě, uvidíme, co přinese
budoucnost. Na druhou stranu
se nechci v životě spoléhat jen
na sport. Člověk nikdy neví, co
se může stát. Navíc ne každý je
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naděje snowboardcrossu a longboardingu z Frýdku-Místku
u nás schopen se jako profesionál uživit. Hlavní prioritou je pro
mě v současnosti škola. Uvažuji
v tomto zcela pragmaticky, chci
mít nějakou pojistku a tou je
vzdělání. Studuji na soukromém
anglickém gymnáziu v Žilině, za
dva roky bych chtěl jít do Ameriky pokračovat ve studiu, kde má
sport prostřednictvím univerzit
velkou podporu. Vždycky mě to
tam táhlo, už od mala je to můj
sen. Nedávno jsem tam strávil
půl roku a byl jsem nadšený…
Je snowboardcross finančně
náročným sportem?
Ano, je to podobné jako u lyžování. Zimní sporty jsou obecně všechny náročné na finance.
Není to jenom o výbavě, velkou
položkou v rozpočtu je ubytování
v zahraničí a doprava. Ale v juniorské reprezentaci je to už lepší než u žáků. Máme významnou
podporu sponzorů i svazu.
Panuje mezi našimi závodníky
rivalita?

To je častá otázka… Musím
říct, že jsme v našem týmu jedna
parta, máme téměř sourozenec-

početně daleko více juniorských
závodníků a reprezentantů a při
tak velkém počtu chybí bližší ka-

„Nejdůležitější je mít silné nohy.
Říkám, že kdo nemá
nadřepováno, nevyhrává.“

ké vztahy. Jako bratr s bratrem,
bratr se sestrou. I když se jedná o individuální sport a každý
z nás jede sám za sebe, držíme
pohromadě jako jeden celek,
vzájemně se podporujeme a přejeme si úspěch. Jsem velmi rád
za lidi, které máme v týmu, i za
to, jací jsou.
V zahraničí je tedy vzájemná
rivalita větší?
Ze zkušeností, které jsem získal v Německu nebo Rakousku,
mohu říct, že se zásadně lišíme
v jedné věci. V obou zemích je

marádské pouto. Je to vlastně logické, protože se navzájem mezi
tolika závodníky neznají.
Řekněte, jaké předpoklady musí
mít úspěšný jezdec?
Musíte na sobě makat, rozhodně není nic zadarmo. Když se
to zkombinuje s talentem, který
snad věřím nějaký mám, může
z toho vzniknout super výsledek.
Nejdůležitější je mít silné nohy.
Říkám, že kdo nemá nadřepováno, nevyhrává.
Dále je potřeba mrštnost,
a hlavně chladná hlava, protože

si musíte vše předem vizualizovat a hodně nad vším přemýšlet.
Jaké máte další zájmy?
Jezdím na všech prknech, co
se dá (smích). Zkoušel jsem surfing, wakeboarding… Vlastně ani
nemám čas na nic jiného než na
sport. Jsem buď ve škole, nebo
na sněhu, nebo jako dnes ve
skateparku.
Jak prožívá vaše úspěchy nejbližší
rodina?
Všichni moji blízcí mě podporují, rodiče, mladší bratr i starší
sestra, pomáhá mi i strýc. Myslím, že jsou na mě hrdí.
Prozradíte vaše nejbližší cíle?
Jednoznačně
olympiáda
v roce 2022. Slyšel jsem z vyprávění Evy Samkové, jaká byla
v Soči skvělá atmosféra. Jde
o největší svátek všech sportovců, takže už jen samotná účast
by pro mě byla obrovským zážitkem, splněním jednoho z mých
snů.
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Frýdecko-místecké ulice – po kom se jmenují?
▶ Kateřina Janásová

dílem Pujmanové je trilogie Lidé
na křižovatce (1937), Hra s ohněm
(1948) a Život proti smrti (1952),
kde líčí prolínající se osudy dvou
rodin rozdílného společenského
postavení od 20. let 20. století do
roku 1945 (i tato epopej byla na
počátku 70. let zfilmována).
Od 30. let 20. století se pod vlivem levicových a komunistických
intelektuálů (např. B. Václavka,
J. Fučíka) zapojovala do veřejné
činnosti, po 2. světové válce vstoupila do KSČ, propagovala metodu
socialistického realismu, několikrát s oficiálními delegacemi navštívila tehdejší Sovětský svaz.
Zemřela 19. května 1958 v Praze a je pochována na Vyšehradě. ■

Ulice Marie Pujmanové
Ulice Marie Pujmanové v Místku je klidnou ulicí s převahou
dvoupatrových cihlových domů
zastavěných v zeleni.
Spisovatelka a novinářka Marie Pujmanová se narodila v Praze
8. června 1893 do rodiny profesora církevního práva Kamila Hennera jako nejstarší ze tří sourozenců. Ze zdravotních důvodů se jí
dostalo soukromého vzdělání, na
němž se podílel také František Xaver Šalda. Ve druhém manželství
s operním režisérem Ferdinandem Pujmanem se jí narodili dva
synové. Působila jako novinářka,
divadelní a literární kritička, přispívala do Literárních novin, Lidových novin, Tvorby i Rudého
práva. První dílko – povídku s autobiografickými prvky „Pod křídly“ vydala v roce 1917, ovlivněna
tvorbou Růženy Svobodové. Postupně od 30. let 20. století zachycovala ve své tvorbě, především

Marie Pujmanová a František Halas na besedě s horníky v závodním hotelu v Karviné, 16. 2. 1946.

Foto | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

v románech, mentalitu různých
společenských vrstev, jejími hlavními hrdinkami jsou ženy, které
se vzpírají společenským konvencím a morálce a odhodlaně
hájí svůj životní postoj. Například román „Pacientka dr. Hegla“

z roku 1937 již o tři roky později
zfilmoval Otakar Vávra s Adinou
Mandlovou v hlavní roli. Dalšího
zfilmování se v roce 1947 dočkala
její novela z rodinného prostředí
„Předtucha“ a opět byl režisérem
Otakar Vávra. Nejznámějším

Inzerce v měsíčníku
FRÝDECKO≈MÍSTECKÝ
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Ing. Pavel Smolka, město Vítkov, starosta
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Ing. Michal Ruman, Ness Digital Engineering
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Bc. Adam Hanus, město Kopřivnice, 1. místostarosta
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Ing. Salome Sýkorová, obec Zátor, starostka
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Ing. Roman Čechák, MBA, ČECHYMEN, ředitel
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Ing. Sylva Kováčiková, OSVČ, územní samospráva
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Ing. Martin Valim, OSVČ, likvidace odpadů
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Mgr. Petr Kulhavý, Glocin Limited, pověřenec pro ooú
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Komunální politika mě stále zajímá, ale nové cíle
už mohu realizovat jen na celostátní úrovni
Říká se do třetice všeho dobrého,
a tak se dnes opět setkáváme na
stránkách Patriotu s Radimem
Bačou – starostou Palkovic
a Myslíku, který v letošních říjnových
volbách do Senátu kandiduje jako
nezávislý s vylosovaným číslem
osm. „Komunální politika mě stále
zajímá, ale kladu si před sebe nové
cíle, které mohu realizovat už jen na
celostátní úrovni,“ vysvětluje svou
kandidaturu jeden z nejúspěšnějších
starostů v posametové historii
Frýdecko-Místecka.

V Senátu se mimo jiné chcete
zasadit o návrat vody do českých
rukou, proč je podle vás právě toto
téma důležité?
Návrat vlastnictví pitné vody
a vodovodních sítí zpět do rukou českého státu, obcí a krajů

považuji za jeden z nejdůležitějších úkolů současnosti. Dnes je
voda ve vlastnictví nadnárodních
koncernů, jejichž cílem je pouze generovat zisk, který od nás
odchází do zahraničí. Například
v našem volebním obvodu vlastní
vodovodní a kanalizační strukturu společnost Severomoravské
vodovody a kanalizace, která
patří majitelům ze Španělska.
Společnost sice vedou a spravují čeští odborníci a pracují v ní
špičkoví pracovníci z našeho regionu, veškerý zisk, který činí
ročně něco těsně pod čtyři stovky
milionů korun, ale odchází pryč
z republiky. Vrátit vodu do našich rukou, buď státu, nebo lépe
krajům či sdružením měst a obcí,
považuji za klíčové. Hospodaření

s vodou, a zvláště s pitnou vodou,
totiž vnímám jako průsečík svého volebního hesla „Zdraví, bezpečnost, prosperita“. Jen zdravý
člověk v bezpečném prostředí se
může podílet na prosperitě – své
vlastní i veřejné. Všichni přitom
víme, že voda je základem zdravého života a že musí být v našich
rukou, aby byla bezpečná. A zisk
z jejího spravování či obchodování s ní by měl zůstat doma, aby
dával základ prosperitě regionu,
zvláště když jde o výsledek skvělé
práce místních lidí.
Jaká další témata vnímáte jako
klíčová?
Je nutné připravit zdravotnictví na řešení podobných neočekávaných hrozeb, jako je současná

Do voleb jdete s číslem osm. Co
byste svým voličům řekl závěrem?
Znám náš region velmi dobře, znám jeho slabá i silná místa,
znám hodnotu zdejších pracovitých lidí. Do volebního klání
o Senát jsem si vylosoval číslo
osm. Je to číslo vyjadřující osud,
rovnováhu a spravedlnost. V povaze člověka představuje kromě
jiného sílu, zdatnost, vůdcovské
a organizační schopnosti, ctižádost, cílevědomost, bojovnost,
houževnatost, schopnost zdolávat překážky, pracovitost a píli.
Svým voličům mohu dát veřejný
slib, že v Senátu budu reprezentantem těchto hodnot a vlastností. Vím, že pokud mi svým hlasem
pomohou, uděláme společně
spoustu prospěšné práce pro naši
zemi, kraj i region.
Více informací na webu.
www.radimbaca.cz
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Jaký vztah máte jako starosta Palkovic a Myslíku k Frýdku-Místku?
Obec Palkovice a město Frýdek-Místek spolu sousedí. Není
to pouze jejich geografická poloha, která zdejší občany sbližuje, ale také kulturní, sportovní
a rekreační vyžití. Lidé z Frýdku-Místku se rekreují a sportují
v areálu přehrady Olešná, v létě
využívají bohaté sítě našich cyklotras a turistických cest, zatímco
v zimě si k nám jezdí zalyžovat na
zdejší sjezdovku. Oblíbené jsou
palkovické gulášové slavnosti,
dožínky a další vyhledávané akce.
S Frýdkem-Místkem je úzce spjat
také můj osobní život. Narodil
jsem se ve frýdecké nemocnici,
v Národním domě jsem se naučil
prvním tanečním krokům, navštěvoval jsem místeckou hudebku a v Místku-Bahně jsem dlouhá
léta pracoval. Nakonec, za Frýdečana a Místečana mě považovali i naši krajané v Itálii. Před
několika lety vyhrál kůň Age of
Jape z naší stáje v Grosettu závod. Byl to velký dostih, něco jako
u nás Velká pardubická. Když se
na počest našeho vítězství hrála česká hymna, přišli za mnou
manželé – on z Frýdku a ona
z Místku. V Itálii žijí téměř padesát let a českou hymnu na veřejnosti slyšeli během toho půlstoletí poprvé. Když se dozvěděli, že
jsem z Palkovic, byli nadšení. „To
jste od nás!“ volali s úsměvem…

pandemie. Ve spolupráci s dalšími členskými státy Evropské
unie zlepšit ochranu vnějších
hranic společenství. Omezit stále bující administrativu, postarat
se o důstojný život našich seniorů, ochránit zemědělskou půdu
a obnovit naši potravinovou
soběstačnost, nastartovat znovu ekonomiku země a podpořit
perspektivní oblasti podnikání.
Za neméně podstatné považuji
přijetí zákonných pojistek proti totalitě a legislativní kontrolu
možných omezení práv občanů
a svobod, podporu projektů pracovní rehabilitace či nápravu učňovského školství. Vím, že mnohé problémy, které se na první
pohled jeví jako neřešitelné, se
postupnou diskusí a kompromisy
dají vyřešit. Domnívám se, že je
to jedna z mých velkých předností – umím naslouchat a dělat mediátora. To mě naučila komunální politika. Ne vše se mi v životě
samozřejmě podařilo, jsem úplně
normální člověk bez patentu na
rozum. Vím ale, že pracovitostí a houževnatostí se dá mnoho
změnit ve prospěch našeho milovaného Frýdecko-Místecka. Budu
velmi rád, když mi lidé ve volbách
do Senátu dají svůj hlas, a tím
i příležitost dokázat, že to s naším
regionem myslím vážně.
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Vzhledem k opatřením se šířením nemoci covid-19 sledujte webové stránky www.kulturafm.cz
a webové stránky pořadatelů jednotlivých akcí, zda se tyto konají, či nikoliv.

DIVADLA

KINA

Kino Vlast

Kino Vlast

2. 10., 19:00 Román pro ženy
Jeden z nejpopulárnějších titulů M. Viewegha. Uvádí: Komorní divadlo
Arté.
4. 10., 15:00 Pohádka z Beskyd
Veselá pohádka pro děti od tří let. Uvádí: Divadlo Křesadlo.
5. 10., 19:00 Tři v háji
Divadelní adaptace stejnojmenného literárního bestselleru. Uvádí: Divadlo Artur.
11. 10., 15:00 Šípková Růženka
Pohádka pro děti od tří let. Uvádí: Divadlo Kejkle.
14. 10., 19:00 Transky, body, vteřiny
Nová hra T. Dianišky inspirovaná skandálním osudem československé
atletky, rodačky z nedalekého Paskova, jejíž sportovní úspěchy byly vymazány z naší novodobé historie.
18. 10., 15:00 O chaloupce z perníku
Veselá činoherní pohádka pro děti od tří let. Uvádí: Divadlo Kapsa.
25. 10., 15:00 Jak se Lotynka napravila
Veselá pohádka pro děti od 3 do 7 let. Uvádí: Divadlo Od ucha k uchu.
31. 10., 19:00 Jak sbalit ženu 2.0
Divadelní verze českého bestselleru o technologii milostného lovu. Uvádí: Divadlo pod Palmovkou.
7. 11., 19:00 Horem pádem
Divadelní adaptace filmového scénáře, tragikomické příběhy o lidských
osudech. Uvádí: Komorní divadlo Arté.

Divadlo nadšených amatérů
1. 10., 19:00 Čechovův večer
Dvě divadelní hry A. P. Čechova. Soubor D.N.A. představí ve svém provedení představení Námluvy, které doplní hrou s názvem Medvěd.
10. 10., 19:00 Dokud nás milenky nerozdělí
Situační komedie plná zvratů, která ukazuje, kolik milenek je zapotřebí
ke zkáze jednoho dlouholetého manželství.
16. 10., 19:00 Dívčí válka
Komedie v podání souboru D.N.A.
24. 10., 16:00 Bez opony
Divadelně-hudební festival.

Čtyřlístek, divadlo Na Slezské
3. 10., 18:00 HURÁ, přijede strýček!!!
Fraška pojednávající o nečekané návštěvě v rodině, kde rozhodně žádnou návštěvu nečekají... Hraje: Divadlo Šmíry.
9. 10., 18:00 HURÁ, přijede strýček!!!
17. 10., 15:00 O Červené Karkulce
Veselá interaktivní loutkoherecká pohádka pro děti od tří let na motivy
příběhu P. Poláka
17. 10., 18:00 Dům tety Agáty
Komediální detektivka. Hraje: DS KuKo F-M.
24. 10., 18:00 Když se zhasne
Hořká partnerská komedie. Hraje: Divadlo Prozatím F-M.

Frýdlant n. O., kulturní centrum
8. 10., 19:00 Slavičí dům
Komedie s detektivní zápletkou. Hraje: Spolek dobrovolně nedobrovolných herců z Bašky.
14. 10., 19:00 Hvězdy, jak je neznáte
Excelentní bavič, herec, moderátor J. Kohák spolu s D. Krausem.
2. 11., 19:00 Vím, že víš, že vím…
Původně úspěšný film byl před nedávnem adaptován pro divadlo. Lehká
komedie závažného obsahu.

26. 9., 15:00 Lassie se vrací
26. 9., 17:30 After:
Přiznání
26. 9., 20:00 Šarlatán
27. 9., 18:00 Ženská pomsta
27. 9., 20:00 Bábovky
28. 9., 15:00 Princezna zakletá v čase
28. 9., 17:30 Rytmus:
Tempos
28. 9., 20:00 Žaluji!
29. 9., 17:30 Corpus Christi
29. 9., 20:00 Pijavice
30. 9., 10:00 3Bobule
3. 10.,15:00 Křupaví mazlíčci
6. 10., 19:00 Provinční městečko
7. 10., 10:00 V síti
10. 10., 15:00 Trollové:
Světové turné
13. 10., 19:00 Parking
14. 10., 10:00 Meky
16. 10., 9:30 Pat a Mat:
Kutilské trampoty
19. 10., 19:00 Disco
20. 10., 19:00 Svět podle Muchy
26. 10., 19:00 Naděje
27. 10., 19:00 Chci tě, jestli to dokážeš
28. 10., 10:00 Havel		
28. 10., 15:00 Mulan
Podrobný program na www.kulturafm.cz

Kino≈Kafé
14. 10., 15:00 Země medu
24. 10., 16:00 Famu v kině 01

KONCERTY
Národní dům
29. 9., 19:00 Naše paní Božena Němcová
V rámci tohoto jedinečného programu zazní hudba českých autorů,
která bude prokládána čtenými úryvky z životopisu a knih B. Němcové
v podání herečky V. Zawadské. Doležalovo kvarteto zahraje díla A. Dvořáka, L. Janáčka, B. Smetany a B. Martinů.

Kostel Všech svatých
3. 10., 18:00 Musica cum gaudio: Pláč Madony
Soubor se prozatím orientuje na duchovní hudbu 17. a 18 stol. katolické
i protestantské provenience s akcentem na liturgickou vhodnost a pochopení tehdejší hudební praxe.

Klub Stolárna
9. 10., 20:00 Ondřej Ruml & Jazz Quintet
Jazzová úprava nadčasových písní Ježka, Voskovce a Wericha se současným zvukem a aranžmá.
10. 10., 19:00 BARDO: Sisa Fehér
& Vladko Mikláš
Všestrannost a nevšední skladatelské nadání autorského dua v projektu
Bardo.

10. 10., 21:00 Ondřej Pivec Organic
Quartet
Známí jazzmani ve staronovém projektu.

Historický sál ZUŠ
13. 10., 19:00 Trio DuBois
Účinkují: I. Venyš – klarinet, J. Thuri – hoboj, M. Petrák – fagot.

Hudební klub Stoun
27. 9., 20:00 Horkýže Slíže & Positive 1.
8. 10., 20:00 Horkýže Slíže 2.
30. 10., 21:00 Monkey Business

Kozlovice, sál OÚ
24. 10., 18:00 Valašský vojvoda
Koncert pořádaný k 50. výročí založení souboru, po jeho skončení bude
posezení u cimbálu.

Frýdlant n. O., farní zahrada
3. 10., 18:00 Harmonika a harfa
Koncert J. Bauerové a K. Skalické.

Frýdlant n. O., Janáčkova síň
26. 10., 18:00 Graffovo smyčcové kvarteto
Koncert ke státnímu svátku.

VÝSTAVY
Národní dům
Po stopách historie
Národního domu
Panelová výstava k výročí 120 let od dokončení budovy Národního
domu.
od 21. 9.

Nová scéna Vlast
M. Balicki:
Záchranář na cestách
Výstava mladého záchranáře a dobrodruha mapující jeho cestu napříč
kontinenty.
1.-31. 10.

Frýdek-Místek
Frýdek-Místek:
Pohledy do městské krajiny
Soustředěné pohledy skrze obrazy bez obrazu na významná místa zaostřená městským architektem O. Zvomkou. Instalace budou umístěny
volně ve veřejném prostoru města.
1.-7. 10.

Galerie Věž
1.-31. 10.

Michal Motyčka,
Jana Šindelová: Hranol

Knihovna FM
Ústřední knihovna Frýdek
do 30. 9.
Ilustrovaný svět
pohádek pro společné čtení
Výstava ilustrátorky P. O. Řehové ve spolupráci s autorkou A. Vorlíčkovou.

Frýdlant n. O., kulturní centrum
od 2. 10.
Beskydy
Záběry beskydské krajiny zachytil na fotografie a fotoobrazy na plátně
Z. Hlucháň.

PATRIOT
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OSTATNÍ
TIC, náměstí Svobody
1. 10., 15:00 Po stopách textilek
O vývoji textilnictví v dvojměstí. Nutná rezervace předem na tel. čísle
558 676 909. Akce se koná za každého počasí.

TIC, Zámecké náměstí
13. 10., 15:30 Záhada Jurášova pokladu
Po stopách nikým dosud neobjeveného pokladu zbojníka Juráše.

Národní dům

Procházka frýdeckými ulicemi v období první republiky.
10. 10., 18:00 René Souček „Olé ve stodole“
11. 10., 16:00 Malá luční pohádka
Loutkové divadlo ve stodole v podání Divadla Smíšek.
18. 10., 16:00 Ekologická plastelína
a otisky přírodnin
21. 10., 17:00 Jak nám chátral Místek,
než jsme si jej zbourali
Komentovaná projekce historických fotografií z let 1950-1960.
25. 10., 15:00 Dílničky: Vyrábíme větrníky
1. 11., 16:00 Dušičky nebo Halloween?

Letiště Bahno

20. 10., 18:30 Povídání v Zeleném baru
s M. Prudkým
Co dodává archeologie k biblickým příběhům, čím může Bible pohoršovat a jak číst starozákonní texty.

Faunapark
27. 9., 16:00 O perníkové chaloupce
Loutková pohádka ve stodole Faunaparku.
29. 9., 18:00 Mobilizace 1938
Projekce fotografií o mobilizaci a Československém opevnění.
30. 9., 18:00 Vzpomínky nejen ze zooparku
Společné vzpomínání na frýdecko-místecký zoopark 1960-1976, ale
i na ředitelství podniku Slezan a sídlo firmy Landsberger.
2. 10., 18:00 Film a architektura 2020
Tři filmy: O architektkách, komunitním bydlení a bezdomovectví a navazující debaty s výraznými ženami v architektuře.
3. 10., 9:00 2. malířský plenér ve Faunaparku
4. 10.
Alpaky ve Faunaparku
7. 10., 17:00 Frýdek za první republiky

10. 10., 10:00 Drakiáda

Frýdecký hřbitov
31. 10., 15:30 Tajemství frýdeckého hřbitova
Netradiční komentovaná prohlídka u příležitosti svátku Všech svatých.

Frýdlant n. O., kulturní centrum
6. 10., 15:00 Po stopách litiny a smaltu
Prohlídka s možností nahlédnutí do smaltérské dílny i do prostor slévárny Beskyd. Nutná je rezervace předem na tel. čísle 558 676 909. Akce se
koná za každého počasí.
7. 10., 9:00 Den pro pečující osoby
Charitativní den pro ty, kteří pečují o své blízké.

Hrad Hukvaldy
26. 9.
3. 10.
10. 10.

Svatováclavské slavnosti
Podzimní radovánky
Strašidelný hrad Hukvaldy II.
aneb rozloučení se sezónou 2020
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Hukvaldy
10. 10., 10:00 Mykologická vycházka
- Zámrklí-Lysůvky
Trasa s výkladem J. Lederera. Sraz v 9:05 na zastávce Hukvaldy, Krnalovice, ukončení mezi 14.00 až 15.00 hod. u kostela na Lysůvkách.

Baška, knihovna
30. 9., 17:00 Tuktukem z Thajska až na Moravu
15. 10., 16:00 Klementinum – Národní knihovna
zdaleka nejen pro knihy
Od vzniku a rozkvětu k vývoji a současnosti NK pohledem emeritní pracovnice národní knihovny O. Szymanské.

Vyšní Lhoty, chata Prašivá
3. 10., 18:00 Na invalidním vozíku
život nekončí
21. 10., 18:00 Na koloběžce až do Španělska

Malenovice, Rajská bouda
11. 10., 8:30 Lysohorská nej ...
aneb co jste ještě nevěděli
Pěší výstup na Lysou horu v pohodovém tempu s krátkými zastávkami
a poutavým výkladem průvodce. Nutná je rezervace na tel. 603 264 058.

FRÝDECKO-MÍSTECKÝ PATRIOT
distribuuje Česká distribuční, a. s.
V případě, že vám nebyl doručen, obraťte
se na reklamační oddělení společnosti:
tel.: 800 888 558
nebo e-mail: info@distribucni.cz.
Vždy uveďte kompletní adresu.

INZERCE

SENÁTNÍ VOLBY
2. - 3. 10. 2020

Zkušený starosta,
úspěšný senátor
Jiří Carbol
STAROSTA OBCE DOBRÁ

KOALIČNÍ KANDIDÁT KDU-ČSL
A HNUTÍ NAŠE MĚSTO F-M
S PODPOROU

69

VOLEBNÍOBVOD
OBVOD
VOLEBNÍ

www.jiricarbol.cz

9

ZADAVATEL: KDU-ČSL A HNUTÍ NAŠE MĚSTO F-M
ZPRACOVATEL: KLEINWÄCHTER holding s.r.o.

FMP 1680/01

Chceme Jiřího Carbola do Senátu

Zruším dálniční
známku mezi
F-M a Ostravou
INTENZIVNÍ DOPRAVA A KAMIONY V OBCÍCH
JSOU PROBLÉM ČÍSLO JEDNA
Když v roce 2005 tehdejší ministr dopravy Milan Šimonovský (KDU-ČSL) podepsal zpoplatnění silnice mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, bylo to pro obce na
trase jako blesk z čistého nebe.
Už tenkrát jsme stáli v čele iniciativy za zrušení, už tehdy se podepisovala petice.
Nakonec se to podařilo a dálniční poplatek byl odložen.
V roce 2009 ale nakonec ke zpoplatnění silnice došlo. Celou dobu jsme společně
s obcemi poukazovali na to, že zpoplatnění bude vyhánět řidiče na souběžné silnice. Nárůst dopravy jasně potvrdilo měření její intenzity provedené ŘSD v roce
2016.
Když se v posledních 3 letech začalo na silnici D56 intenzivně opravovat, došlo
k paradoxní situaci, kdy cesta na souběžných cestách je plynulejší a snadnější. To
způsobilo další nárůst dopravy v obcích a obrovské komplikace. V obcích dochází
k nehodám, nechtěný tranzit generuje hluk a všudypřítomný prach.
Od roku 2018 na problém intenzivně upozorňujeme stát, a to ve spolupráci
s dotčenými obcemi. Začali jsme nejdříve jednotlivými dopisy, pozváními odpovědných ministrů. Tato komunikace ani komunikace s krajem v průběhu roku 2018
bohužel nepřinesly větší pokrok. Na začátku roku 2020 jsme koordinovaně ze
13 obcí zaslali dopisy na ministerstvo dopravy a opět jsme jednali s hejtmanem MSK.

KANDIDÁT NA SENÁTORA

Vím, že to není a nebude jednoduché, ale náš region změnu potřebuje. Vyřešení
problému kamionů a husté dopravy v obcích si beru za osobní prioritu. Aby se
úkol povedl, potřebuji vaši podporu.

VRÁTÍM PITNOU VODU
DO RUKOU OBČANŮ

NAVRHNU FUNKČNÍ
A EFEKTIVNÍ ZPŮSOBY
NA ZADRŽOVÁNÍ VODY

DOSTANU KAMIONY
Z OBCÍ NA DÁLNICI,
KAM PATŘÍ

Města dnes na své náklady budují
a udržují drahé sítě rozvodů pitné
vody a kanalizace, které pak pronajmou v podstatě za hubičku soukromým firmám. Ty si zde pak budují
byznys s vodou a inkasují maximální možné tržby. Proč to u tohoto
zdroje nefunguje jako u plynu nebo
elektřiny? Ušetřili bychom nemalé
finanční prostředky. Ty by pak mohly sloužit například pro investice
do retence vody na našem
území. Pro změnu je třeba
úprava zákona. Vraťme
proto vodu z rukou
komerčních firem
zpět občanům.

Nákladně investujeme do retenčních nádrží místo toho, abychom
zadržovali vodu přirozeně na začátku celého řetězce, v lese. Je to
levnější, efektivnější a přirozenější.
Není ani třeba dlouhé roky vyvíjet
potřebné technologie, již existují.
Dříve jsem působil v Šumavském
národním parku, kde rovněž byla
kůrovcová kalamita a kde se systémy zachytávání vody používaly.
Proč tedy znovu vynalézat kolo
a neimplementovat něco, co funguje také jinde v republice. Retenční
nádrže a jiná řešení v obcích pak
již budou plnit pouze doplňkovou
funkci v boji se suchem na místech,
kde by jiná opatření nedostačovala.

Trápí mě naprostá absence regulace
nákladní dopravy. Dnes si kamiony
zkracují cestu přes obce a města.
A to vše jen kvůli tomu, aby ušetřily třeba kilometr. Jako senátor
navrhnu progresivní mýto. To by
fungovalo tak, že na silnicích nižší
třídy by dopravci museli za případný průjezd platit vyšší mýtný
poplatek. Ten by zůstával v obcích,
kde by sloužil kupříkladu právě na
opravu poškozených silnic.

www.KARELDEUTSCHER.cz

FMP 1677/02 | Zadavatel ČSSD / Zhotovitel: Monika Hillová

KAREL DEUTSCHER

Jelikož nevidíme posun, přistoupili jsme k petici a chceme na náš problém upozornit důrazněji. A konečně začít jednat a hledat řešení. Nedokážu si představit, že
by současná situace měla pokračovat do budoucna. Vyzýváme ministra dopravy,
aby přijel do regionu a situací se zabýval. A protože cítím, že náš problém nikoho
netrápí, rozhodl jsem se kandidovat do Senátu a postarat se o to.

sac1710kk001.CDR
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STAVBY
SILNIC
A ŽELEZNIC
ZKR.

MÌKKÝŠI
S ULITOU

INICIÁLY
MODELKY
PRACHAØOVÉ

KAZAŠSKÉ
POHOØÍ

DÌTSKÝ
POZDRAV

INICIÁLY
HERCE
VOJTKA

OZNAÈENÍ CITOSLOVCE
MOUKY
VRÈENÍ
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HERCE
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OVOCE
PÙVODEM
Z ÈÍNY
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A PØÁTEL SLED JÍDEL
ŠKOLY ZKR. PØI HOSTINÌ

TÌLOCVIÈNÝ
PRVEK

NA ONOM
MÍSTÌ

PÍSEMNÁ
ZKOUŠKA
HLÍNA

měsíčník do
každé poštovní
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NAHORU
ANGLICKY

ZÁLOHA

KMENY
SLOVEN.
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POSLÉZE

OBCHODNÍ
DÙM ZKR.

POCTIVÉ
ŽLUTOHNÌDÉ BARVIVO

INICIÁLY
HEREÈKY
JANŽUROVÉ

DRŽENÍ
ZVÍØAT
PODSVINÈE

CITOSLOVCE
CHRÁPÁNÍ
NÁSOBICÍ
ZNAMÉNKO

VODNÍ PTÁK
DOLEJI
CHEM. ZN.
ŽELEZA

ÈIVA
INICIÁLY
HERCE
RAŠILOVA

VYSOKÁ
ŠKOLA ZKR.
VŠEOBECNÁ
FAKULTNÍ
NEMOCNICE
ZKR.

NEPUSTIT

ODÌV

w w w. o c f r yd a . c z
Tajenku křížovky se jménem a adresou (bez tohoto údaje nebudete zařazeni do slosování) zasílejte na adresu redakce: FM PATRIOT, S. K. Neumanna 1641, 738 01 Frýdek-Místek
nebo na e-mail: krizovka@fmpatriot.cz nejpozději do 25. října. 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 na nákup v OC Frýda získávají: Nikol Kmecová, Jakub Štěpánek a Roman Vlk z Frýdku-Místku. Ceny výhercům doručíme.

FMP 1613/08

INZERCE

RADIM MAMULA
Jsem jeden z Vás, občan naší krásné země, rodák
z Frýdku-Místku. Pracuji jako vedoucí provozu ve společnosti
AVE CZ. Jsem otcem tří dětí a dědečkem dvou vnoučat. Na
prvním místě je pro mě spokojený spoluobčan, rodinné zázemí
a mezilidská rovnoprávnost.

V SENÁTU BUDU PROSAZOVAT
zaměstnávání našich lidí

FMP 1604/08

připravenost obcí na krizové situace

FMP 1695/01

zdravý životní styl a sportování dětí a mládeže

FMP 1696/01

udržitelnost služeb v našich obcích

