PATRIOT

KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ MĚSÍČNÍK | ZDARMA | VIII. ROČNÍK | LEDEN-ÚNOR 2022

Fotbal mě
dělá šťastným
rozhovor se záložníkem
německého 1. FC Köln
Tomášem Ostrákem
na stranách 8-9

INZERCE FMP 1846/01

VÝPRODEJ!

SKOČTE SI K NÁM
PRO SLEVY
WWW.OCFRYDA.CZ

210x63 Magazin Patriot FRYDA Zimni vyprodeje 2022.indd 1

27.01.22 16:00

2

PATRIOT

| HISTORIE

Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Geiringerové – 4. část
▶ Petr Juřák
Ferdinand Victor Geiringer začal v Místku působit jako zaměstnanec Aloise Lembergera, který
z něj vytvořil svoji prodlouženou
místeckou ruku. Netušil tehdy,
že tato „ruka“ se bez jeho vědomí
začne samostatně hýbat a že jí zůstane pod nehty i něco málo z jeho
vlastnictví. Při vyslovení jména
Geiringer se pak nejednomu textilnímu dělníkovi v Místku začala
v žilách prudce vařit krev a tlak
vyskakoval povážlivě vysoko.
Trudný život
Naše minulé vyprávění o Ferdinandu Victoru Geiringerovi
jsme zakončili jeho prvními profesními zkušenostmi, které byly
velmi těžké: práce, práce a zase
jen práce. Jeho hvězda však postupně stoupala vzhůru a svého
prvního vrcholu dosáhla v roce
1895 angažmá ve firmě Alois
Lemberger. Než k tomu však
došlo, musel se Ferdinand hodně snažit, aby si zaměstnavatelé
všimli jeho schopností a dovedností. Celý rok intenzivně pracoval, dovolenou měl každoročně
vždy jen na Velikonoce, kdy odjel
do Vídně a volný čas trávil s rodiči a sourozenci.
Geiringerova finanční situace
byla v prvních třech letech tristní,
nedostával totiž žádný plat. Vyžil
jen díky otcově podpoře, který
mu měsíčně posílal 30 zlatých.
Po zaplacení nezbytných položek
na živobytí mu zůstalo jeden a půl
zlatého, které si odložil stranou
a šetřil. Z těchto důvodů si začal
přivydělával psaním článků do
textilních časopisů, jako byly Österr. Wollen & Leinenindustrie

Geiringerova tkalcovna, v pozadí vrch Štandl.

Zeitschrift a Leipziger Monatsschrift für Textilindustrie. Obdržené honoráře neutrácel, ale
pečlivě si je střádal. Tyto úspory
mu pak sloužily na výdaje spojené s každoroční velikonoční
dovolenou.
Zbytečně za nic neutrácel,
veškeré možné a potřebné činnosti na zvelebení domácnosti si
raději dělal sám. Ať už se jednalo
o výmalbu svého podkrovního
pokoje, „renovaci dveří“, která
spočívala v odstranění starého nátěru a nanesením nátěru nového,
samozřejmostí byla „pravidelná
údržba“ bot a oblečení v provozuschopném stavu, tedy práce
ševcovské a krejčovské. Během
užívání se občas prošoupala podrážka a v oblečení udělala díra.
A protože neměl na nové, musel si vystačit jen s vyspravením
toho starého. Možná pravě zde
byly počátky pověstné Ferdinandovy tvrdosti k dělníkům, v těžkých začátcích si musel vystačit
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s málem a šetřit, jeho zaměstnanci
pak na tom byli v určitém smyslu
podobně.
Bod zlomu
Teprve čtvrtý rok byl rokem
velké změny. Tehdy se stal vrchním mistrem a začal dostával
šedesát zlatých měsíčně. Tato
událost byla spojena se dvěma
onemocněními, jedno se týkalo
vrchního mistra Papritze, Geiringerova nadřízeného a zároveň
„pracovního učitele“ v jedné osobě, druhé Geiringera. Papritz byl
dlouhodobě nemocný, trpěl onemocněním plic, navíc měl úraz,
pořezal se okružní pilou, a tak se
rozhodl vrátit do rodného Varnsdorfu. Ferdinand tehdy ležel se
zápalem plic v posteli a asi neměl
příliš veselé myšlenky. Jeho onemocnění bylo spojeno s činností
spojenou s osobou jeho zaměstnavatele Perlheftera. Ten byl totiž
také poštmistrem v Hnátnici. Geiringer měl za úkol každých 14 dní

večer po zavření továrny jet do
Ústí nad Orlicí a od tamního poštmistra převzít dva tisíce zlatých
v drobných penězích. „Když jsem
se pátečního večera vracel z Ústí
nad Orlicí do Hnátnice se dvěma
taškami těchto peněz, uviděl jsem,
že mě sledují cihláři. Krátce předtím mě totiž prosily děti, a jelikož
jsem si myslel, že to jsou děti železničního hlídače, který byl chudým mužem s mnoha dětmi, dal
jsem jim několik krejcarů. Jelikož
ale spěchaly k cihelným pecím,
sledoval jsem je za měsíční noci,
uviděl jsem, jak děti vyprávějí
cihlářům, o kterých se vědělo, že
jsou nebezpeční, o úspěchu svého
žebrání. Okamžitě jsem se rozhodl sejít pryč z cesty a vlezl jsem do
řeky Orlice, v jejíž studených vodách jsem šel v zářijovém počasí
asi hodinu a půl do Hnátnice do
továrny, kde na mě upozornili psi
továrního hlídače Kacálka, a on
mi pak pomohl ven z řeky. Z toho
jsem dostal horečku a zápal plic.“
Nebyla to jen tato událost, záchrana peněz, která měla vliv na
jeho kariérní růst. Byla to souhra
více okolností, které ukázaly na
jeho nepostradatelnost pro hladký
chod firmy. Když totiž ležel nemocný v posteli, přišel za ním ředitel
továrny Gintz, aby udělal nákres
pro jednu zakázku. Velmi na Geiringera naléhal a nemocného ho
vytahoval z postele. Tento rozhovor uslyšela manželka majitele továrny Perlheftera a všechno řekla
muži. Ten si zřejmě uvědomil důležitost Geiringera pro svoji firmu,
a když ten se uzdravil a vrátil do
práce, oznámil mu, že bude vrchním mistrem. Hvězda Ferdinanda
Victora Geiringera začala stoupat
do výšin. Ale o tom zase příště. ■
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Střední zahradnická škola, Ostrava, p.o.
Tel: 596 622 335 e-mail: szas.ostrava@gmail.com
Nabízí tvořivým žákům, kteří mají rádi přírodu studium
v perspektivních zahradnických a přírodovědných oborech
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou:
41-44-M/01 Zahradnictví
Obor s širokým uplatněním se zaměřením na exteriéry,
interiéry a design. (Jediná škola na severní Moravě s tímto
oborem)
78-42-M/05 Přírodovědné lyceum
Obor pro zájemce o přírodní vědy, zejména botaniku,
chemii, biologii a životní prostředí.
Obory středního vzdělání s výučním listem:
41-52-H/01 Zahradník - NOVĚ KRAJSKÁ STIPENDIA
66-51-H/01 Prodavač květin – florista
Jedná se o obory s velkým uplatněním na trhu práce.
Více informací na

ce Vás
Pro další informa
táme
kdykoli rádi přiví
ení.
láš
oh
.
tel
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ole
ve šk

www.szas-ostrava.cz

Pro mimoostravské je zajištěno ubytování ve vlastním domově mládeže.
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Tříkrálový průvod s velbloudy byl letos
unikátní, kolemjdoucí se přidávali

Tři králové, velbloudi, koně,
pážata a spousta koledníků.
O druhém lednovém víkendu
prošel Frýdkem-Místkem tradiční Tříkrálový průvod s velbloudy.
Vyšel ze Zámeckého náměstí přes
Koloredovský most a na místeckém náměstí Svobody jej přivítal

král Herodes. Po dvouapůlkilometrové trase končil v kostele
svatých Jana a Pavla, kde navštívil svatou rodinku.
Právě propojením obou částí
města byl letošní průvod oproti předcházejícím letům unikátní, po celou dobu se k němu

připojovalo mnoho dospělých
i s dětmi. Průvod tradičně navazuje na pravidelnou Tříkrálovou
sbírku. Ta až do konce dubna
funguje na webu Tříkrálové sbírky v online podobě.
Fotoreportáž z průvodu najdete na straně 11. ■
INZERCE FMP 1848/01
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Vloni se narodilo
více chlapců
Přesně 1111 dětí se narodilo vloni ve Frýdku-Místku, konkrétně
583 chlapců a 528 děvčat, ve dvou
případech se narodila dvojčata.
Chlapcům rodiče nejčastěji dávali
jména Jakub, Matyáš a Dominik,
holčičky nejčastěji pojmenovávali
Anna, Sofie nebo Eliška. Pětadvacet dětí dostalo dvě jména.
Ve frýdecko-místecké porodnici zazněla i méně obvyklá jména, třeba Timmy, Teo nebo Niko,
také Zara, Thea nebo Rose. Další
neobvyklá jména chlapců Kilián,
Hector, Dorian, Zavan, Jeremiáš,
Brian, Benjamín, John, Hom,
Natanael a dívek Ronja, Meda,
May, Hannah, Freya, Debora,
Blair, Odetta. Prvním narozeným
dítětem v roce 2022 se v Nemocnici Frýdek-Místek stala Viktorka z Metylovic (3620 g a 51 cm),
prvním narozeným dítětem přímo
z Frýdku-Místku pak holčička Zorka (3450 g a 48 cm). V loňském
roce uzavřelo v matričním obvodu
Frýdek-Místek sňatek 184 párů,
z toho 14 sňatků bylo církevních
a 29 obřadů se uskutečnilo ve venkovních prostorách. ■
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Faunapark se bude
dále rozvíjet
Oblíbený areál u Ostravice ve
Frýdku se bude dál rozvíjet. Město
to stvrdilo podpisem se Spolkem
pro Faunapark Frýdek-Místek
a vlastníkem pozemků, společností Slezan Holding. Smlouva
zajišťuje ochranu investovaných
městských financí. Město Frýdek-Místek Faunapark dlouhodobě
podporuje. Na obnovu areálu poskytlo už 400 tisíc korun.
S novou smlouvou se Faunaparku otevírají další možnosti
zvelebování. Nyní se zaměří na
pořízení dalších výběhů pro zvířata nebo na obnovu jezírka. Spolek
pro Faunapark Frýdek-Místek se
začal o areál starat před osmi lety.
Vlastník Slezan Holding pronajal
spolku pozemky za symbolickou
cenu a podpisem smlouvy potvrdil, že hodlá areál dlouhodobě
pronajímat a podporovat aktivitu
spolku. Díky práci dobrovolníků se zanedbané místo podařilo
zkultivovat tak, že se stává vyhledávaným cílem rodin s dětmi, škol
a školek. Vloni navštívilo naučné
programy o přírodě a ekologii
2300 dětí. ■
INZERCE FMP 1843/01

Bývalá textilní škola na Těšínské ulici
se mění na sídlo městské policie
V minulých dnech začala rekonstrukce dvoupodlažní budovy
s podkrovím v Těšínské ulici, která v minulosti sloužila jako textilní učiliště. Jakmile opravy skončí,
nastěhují se do objektu strážníci
městské policie. V prvním patře
bude sídlit kontaktní centrum
městské policie a přestupkové oddělení magistrátu, ve druhém budou strážníci řešit administrativu,
obsluhovat dispečink a využívat
sociální zázemí, vč. potřebného
zázemí pro terénní pracovníky,
šaten se sprchami a instruktážní
místnosti.
Stavební úpravy se dotknou
celého částečně podsklepeného
objektu a nejbližšího okolního
terénu. Dojde k výměně střešní
konstrukce a krytiny, oken a dveří
i celkovému zateplení. Úpravami
projdou také inženýrské sítě. Rekonstrukce vyjde na cca 62 milionů korun, z nichž zhruba polovinu uhradí státní dotace a dalších
osmnáct milionů korun město

Bývalé textilní učiliště na Těšínské ulici se promění ve služebnu městské policie.

získalo ve formě bezúročného
úvěru. Nové sídlo strážníků má
být dokončeno v první polovině
příštího roku.
Jedná se o první z proměn
bývalého průmyslového areálu
na novou městskou čtvrť s byty
a službami. Celý prostor přednádraží se postupně začne měnit k nepoznání. Vzniknou nové

Vizualizace | MM F-M

domy a ty historické zůstanou
zachovány jako připomínka na
slavnou textilní historii města.
V plánu je dále výstavba tří bytových domů a polyfunkčního objektu. Bulvár spojí sídliště Slezská
s novým dopravním terminálem.
Vznikne i malé náměstí s restaurací a minipivovarem v původní
elektrocentrále. ■

Těžba dřeva v Hájku a Lipinském lese
Lesníci začali s těžbou v lese
Hájek. Jde o tzv. probírku, během které jsou káceny netvárné
a poškozené stromy. Výchovný
zásah má podpořit růst kvalitních
a hospodářsky žádoucích stromů.
V únoru, v závislosti na počasí, lesníci zahájí těžbu také v Lipinském lese. Půjde o nahodilou
těžbu, během které budou odstraněny suché, usychající a jinak

poškozené stromy, které by mohly ohrozit bezpečnost návštěvníků lesa.
Lesníci nabádají ke zvýšené
opatrnosti při pohybu v okolí
zmíněných lesních porostů. Zejména by se návštěvníci lesa neměli přibližovat k těžební technice a vstupovat na pokácené
dříví. Hrozí riziko vzniku vážných
úrazů. ■

Zlatý název Moravia banky půjde do dražby
Z budovy bývalé Moravia
banky v Hlavní ulici zmizel nápis, který zobrazoval název této
zkrachovalé instituce. Dvanáct
zlatých písmen nyní půjde do
charitativní dražby.
Jedná se o první krok na cestě k nové éře objektu někdejší
Národní záložny místecké. Po
neblahé epizodě z 90. let se budova vrátí lidem v rámci vzniku
nového kulturního centra. Dostane důstojné využití, bude v ní
městská galerie. Písmena si lidé
budou moci pořídit v chystané
veřejné dražbě, jejíž výtěžek půjde na charitativní účely. ■

Z průčelí bývalého sídla Moravia banky už zmizel její
název.
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Pejskaři výrazně ušetří na poplatcích

Policistům pomohou
mobilní váhy

Výše poplatku za svoz a likvidaci odpadu zůstává letos ve stejné výši jako v roce 2021, konkrétně se jedná o částku 696 Kč. Děti
do šesti let zůstávají od placení
nadále osvobozeny, lidé nad 70 let
zaplatí 348 Kč.
Výrazně však ušetří majitelé
psů, zatímco vloni vlastník psa
v bytovém domě zaplatil 1 500 Kč
(za každého dalšího psa pak
2 250 Kč), od letošního roku je
výše poplatku snížena na 900 Kč
(za každého dalšího psa 1 200 Kč).
Poplatek za psa v rodinném domě
v katastru Frýdku-Místku činí
500 Kč místo dosavadních 700 Kč
(cena za druhého psa se sníží ze
1 050 Kč na 500 Kč). Poplatek za
psa v rodinných domech v městských částech Lískovec, Panské
Nové Dvory, Lysůvky, Chlebovice
a Skalice se sníží o stokorunu na

Částkou dvě stě tisíc korun přispělo město Frýdek-Místek na pořízení nových mobilních vah. Toto
zařízení slouží ke kontrolnímu
vážení nákladních automobilů.
Město se na zařízení složilo spolu
s okolními obcemi, které usilují o to, aby kontroly přetížených
vozů probíhaly častěji. Policisté
výrazně přetížené nákladní vozy
odstaví a jejich provozovatelé je
budou muset přeložit, aby hmotnost nákladů odpovídala předpisům. V Moravskoslezském kraji
byly dosud jediné mobilní váhy,
nově zakoupené bude využívat
výhradně Dopravní inspektorát
Frýdek-Místek. ■

Sdílená kola v loňském
roce trhala rekordy
Už čtyři roky ve městě úspěšně
funguje systém sdílených kol, tzv.
bikesharing. Od března do listopadu roku 2021 bylo v ulicích okolo 190 kol na 120 stanicích. Kola
se automaticky odemykala přes
mobilní aplikaci a bylo možné je
parkovat i ve Sviadnově, Starém
Městě, Bašce, Dobré, Žabni a Paskově. Obliba jejich využívání dále
roste, alespoň jednou si vloni kolo
vypůjčilo 2877 uživatelů, kteří
provedli 73 653 výpůjček a celkem
najeli přes 120 tisíc kilometrů. Pokud by takovou trasu absolvovali
autem se spalovacím motorem,
znamená to ušetřených třináct tun
CO2. Cca 92 procent výpůjček bylo
do patnácti minut, tedy díky podpoře města zdarma. Ve městě se
kola znovu objeví od 1. března. ■

Město přistoupilo ke snížení poplatků za psy. 

200 Kč a platba za druhého psa
bude rovněž 200 Kč místo 450 Kč.
Osoby starší 65 let zaplatí za psa
stejně jako dosud 200 Kč a za druhého psa místo tří set jen 200 Kč.
Poplatky lze uhradit prostřednictvím městského portálu

Foto | Shutterstock

občana na webu města, v hotovosti nebo platební kartou na
pokladnách Magistrátu města
Frýdku-Místku, převodem na
účet nebo vyplněním poštovní
poukázky na poště. Splatnost je
do 31. května 2022. ■

Kostelní věž odhalila cenné vzkazy předků
Po dlouhých 107 letech se
v prosinci loňského roku dostaly
na světlo schránky uložené v makovici kostela sv. Jana a Pavla
v Místku. Ve dvou kovových tubusech se našlo nebývalé množství
dobových materiálů ve výborném
stavu a výsledek nálezu předčil
veškerá očekávání. Jeho součástí jsou dobové textové materiály, bankovky, mince, pohlednice
a fotografie. Tubusy ukrývaly také
ostatky svatých.
Některé materiály vyvolávaly v přihlížejících před největším
místeckým chrámem konkrétní
vzpomínky. Jedna přítomná paní
si vzpomněla, že osobně znala
tehdejšího klempíře, o němž se
v tubusu nacházely podrobnější
informace. Všechny nalezené materiály farnost spolu s památkáři

Vilku na ul. Národních mučedníků získalo v dražbě Krevní centrum.

Tubus s dokumenty obsahoval také provolání císaře
Františka Josefa I. „Mým národům“.

podrobně prozkoumá, následně
budou k dispozici ve zdigitalizované podobě. ■

Do programu DARUJ F≈M se mohou hlásit noví zájemci
Zástupci Charity F-M převzali
výtěžek sbírky programu DARUJ
F≈M. Šek s částkou 141 268 Kč
využije Charita F-M na pořízení
automobilů pro mobilní hospic.
Dárci jim zaslali téměř 77 tisíc
korun, město následně v souladu
s pravidly sbírky výtěžek k určitému datu zdvojnásobilo.
Přes 53 tisíc korun zaslali
dárci s úmyslem zachránit starou stodolu Faunaparku. Stavba v oblíbeném areálu u řeky

Krevní centrum
získalo nové prostory

Ostravice byla původně určena
k demolici, díky desítkám dobrovolníků se z ní nakonec stal multifunkční sál, který hostil stovky
setkání a přednášek. Podle pravidel programu město přidalo
na transparentní účet sbírky dosaženou cílovou částku, tedy 50
tisíc korun. Celkem Faunapark
získal přes 103 tisíc korun. Finance budou využity i na úhradu
faktury za opravu střechy stodoly. V nejbližší době je v plánu

omítnutí stodoly a výměna stávajícího vchodu za dřevěná vrata.
Program DARUJ F≈M pokračuje dál, nyní se do něj mohou
hlásit zájemci o založení sbírek
s novým vhodným účelem. Organizace, které by se chtěly zapojit
s veřejně prospěšným účelem
s dopadem na občany města, jeho
území či blízké okolí, najdou pravidla na webu. ■
www.DARUJFM.cz

Vilku po bývalé školní družině
v ul. Národních mučedníků získalo v licitaci Krevní centrum. Z osmi
zájemců tato společnost podala
nejvyšší nabídku 5 910 000 korun. Budovu nyní plánuje opravit
a následně využít jako skladové
prostory. Téměř pětaosmdesát let
starou vilku využívaly ještě nedávno děti ze ZŠ Petra Bezruče jako
družinu. Kupní smlouvu s vylicitovanou částkou musí ještě schválit zastupitelstvo města. ■
INZERCE FMP 1844/01
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Téměř nic bych
na svém dlouhém
životě neměnila
Devadesátiletá Vlasta Vašutová
vyrůstala v jedné z čeladenských
horských osad na polosamotě
v rodině lesního dělníka. Zažila,
dnes bychom řekli romantické
dětství v chalupě bez elektřiny, ale
náplní jejího mládí byla škola, tvrdá
práce na poli a pomoc rodičům
s hospodárkou. Ani poté, co se vdala
a s manželem se usadili v Řečici,
nenašla na dlouhou dobu klid. Bylo
rozhodnuto o výstavbě přehrady
Šance, zatopení jejich domu,
a tak se s rodinou přestěhovala
na Ostravici, kde žije dodnes.
▶ Jiří Sachr
Je vám krásných devadesát let. Co
byste o nich mohla říct? Jak jste svůj
dosavadní život prožila?
Celý můj život je spjat s Beskydami. Narodila jsem se jedenáctého září v roce 1931 v dřevěné chaloupce na Čeladné v Podolánkách.
Tatínek Jan Kurečka pocházel rovněž z Podolánek, pracoval v lese,
maminka Anna se starala o domácnost a hospodárku, pracovala
také na poli, které nás živilo. Celkem nás bylo pět sourozenců, dva
bratři, tři sestry, já byla ze všech
nejmladší. Nejstarší bratr pocházel z tatínkova prvního manželství,
ale jeho matka brzy umřela a otec
se znovu oženil. Nikdy jsme v tom
ale nedělali rozdíly, maminka ho
přijala za svého a měla jej stejně
ráda, jako by byl její vlastní syn.
Další bratr byl ode mě o jedenáct
let starší, pak byla sestra Božena
a o čtyři roky starší byla sestra
Anna.
Maminka byla také z Čeladné?
Ne, pocházela z Horní Bečvy.
V době, kdy se seznámila s tatínkem, pracovala jako služka u jednoho sedláka ve Frýdku.
Kde se s ní tedy tatínek seznámil?
Pracoval v lese na Čeladné, ona ve
Frýdku u sedláka…
Dohodily mu ji má babička,
která s námi bydlela, se sousedkou
z vedlejší chalupy. Ta pocházela
také z Horní Bečvy a maminku

Annu dobře znala. Tak to tehdy chodilo, vdovec s malým sirotkem potřeboval manželku
a chlapec matku, která by se o něj
postarala…
S vámi v chalupě bydlela také
babička? Jak to tam vypadalo? Vešli
jste se tam?
Chalupa měla dvě místnosti,
větší a menší. V té větší s námi nebyla jen babička, ale společně jsme
ji obývali ještě s dědečkem, rodiči
a my všichni sourozenci, celkem
devět osob. V malé místnosti bydlel tatínkův bratr, a když se oženil,
tak i jeho manželka.
To si neumím vůbec představit,
spávali jste na peci, jak to známe
z pohádek, nebo na lavicích?
Ne, všichni jsme měli své postele. Chalupa poskytovala prostor
pro všechny její obyvatele. Sourozenci se ale postupně osamostatnili a z domu odcházeli. Nejstarší
bratr odešel pracovat do Ostravy
jako jeřábník ve Vítkovicích, druhý nastoupil na šachtu a sestra
Božka pracovala v čeladenské tkalcovně. Když sestra Anna viděla, že
by v chalupě měla zůstat, utekla
do Ostravy také a učila se za dámskou krejčovou. Přitom ji nikdy
nebavilo šít, to jsem dělala ráda
já. (úsměv) A podobně tomu bylo
i u našich sousedů…
Hovoříte o sousedech, byla vaše
chalupa na samotě, nebo vás na
tomto místě žilo více?

Horskou osadu tvořilo celkem
pět domů. Dodnes se tomu místu
říká Skurečena, nad námi byla ještě osada Bařiny a pak už Martiňák.
Katastrálně jme patřili pod Čeladnou, ale do kostela i obchodu jsme
chodívali přes kopec na Horní
Bečvu, kam jsme to měli blíže.

pastvinu. Po snídani jsem vyrážela
do školy v Podolánkách, hodinu
cesty tam, hodinu zpátky. Chodilo
se bosky, jen v zimě jsem měla po
kolena vysoké filcové boty valašky,
které se ale cestou zpět domů vždy
promočily. Po návratu ze školy se
šlo na pasínek pást krávy, ale podle potřeby jsme pomáhali i na
poli. Práce bylo pořád všude dost…

Nakolik jste byli v osadě ekonomicky
soběstační?
Hospodářství bylo přizpůsobeno tomu, aby nás celoročně uživilo. Chovali jsme krávy, prasátko ve
chlívku a na dvoře slepice a další
drůbež. Stejně tak tomu bylo u našich sousedů, ti ale navíc chovali
ještě kozy, které maminka nechtěla. Na pole se na jaře sela jařina,
ze které se doma vyráběla a mlela
mouka. Dále jsme pak pěstovali oves a samozřejmě jsme sadili
brambory. Chleba se pekl jednou
týdně, oproti dnešnímu byl více
černý a tuhý. Maso jsme mívali jen
jednou týdně, většinou vařené hovězí. Do obchodu se chodilo pouze
pro věci, které jsme nebyli schopni
sami vyprodukovat.

Škola v Podolánkách byla
jednotřídka?
Ano, ale vyučování bylo rozděleno na dopolední a odpolední. Dopoledne do dvanácti hodin
navštěvovali školu mladší děti do
pátého ročníku, odpoledne do čtyř
pak šesťáci až osmáci. Ve škole byl
také byt pro pana řídícího Kališe
a jeho rodinu, dojíždějící učitel Polák nás ve školní třídě seznamoval
se základy matematiky, českého
jazyka a zeměpisu. I když jsme neaspirovali na vyšší úroveň vzdělání, snažil se nám předat maximum
vědomostí. Jedenkrát týdně ve
středu pak přicházel také pan farář
na vyučování náboženství.

Snažím se představit si život
v beskydské osadě téměř před sto
lety. Jak byste popsala všední den ve
vaší chalupě na Skurečeně?
Mohu to popsat pouze očima
mladé holky, jak si to pamatuji.
Ráno, tatínek byl už z chalupy pryč
v práci někde v lese, maminka
připravila snídani, většinou chléb
a mléko nebo rýži v mléce a starší sourozenci vyhnali dobytek na

Máte nějakou vzpomínku na válečná
léta? Lesy v okolí prý byly plné
partyzánů...
Ti se objevili až na konci války. Za to, že jim poskytli pomoc
a ukrývali je u sebe doma, byli
popraveni dva tatínkovi bratranci. V Čeladné měli Němci vojenskou posádku. Vojáci přitom také
pravidelně hlídkovali v okolních
lesích a byla povinnost ohlásit jim

PATRIOT
jakýkoliv pohyb a setkání s partyzány. Ti se u nás objevili v roce
1944 o Vánocích. Pamatuji si to
živě, jako by se to stalo včera. Bylo
to na Boží hod, seděli jsme společně doma za stolem, zpívali koledy,
když kdosi začal silně bouchat na
zatemněné okno světnice. Tatínek
poodhrnul deku na okně a venku
uviděl ozbrojené chlapy, kteří se
dožadovali vstupu do chalupy. Byli
dva, ruštinou žádali o jídlo a pití
a chtěli se také ohřát. Jeden z nich
měl rozbité boty, odchlipovala se
mu podrážka, kterou měl přes špici
přivázanou nějakým starým hadrem. Když u nás uviděl v koutě dřevěné ševcovské kopyto, musel mu
tatínek boty opravit. Nebyl ševcem,
ale opravovat boty uměl a spravoval je také sousedům z širokého
okolí. Po nějaké chvíli pak od nás
ve tmě zase oba Rusové nepozorovaně odešli, chtěli se dostat na Slovensko. Maminka jim dala na cestu
koláče, nějaké další jídlo a pití.
Hlásili jste to Němcům?
Museli jsme, ale až po několika dnech, kdy jsme si říkali, že už
jsou bůhvíkde. Otec měl o rodinu
strach a osud jeho bratranců byl
pro nás všechny výstrahou. Jinak
mohu říct, že jsme válku přežili celkem v poklidu, Sověty jsem
v obci viděla až po osvobození Čeladné 5. května 1945.
Ze sourozenců jste po jejich
odchodu zůstala v chalupě s rodiči
a prarodiči sama…
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Kdo byl mladší, utíkal z kotárů
za lepším životem do města. Z chalupy odešel také tatínkův bratr se
svou ženou, kteří si pořídili svůj
domek a tam šli hospodařit. Bylo
nás v domě sice méně, ale práce zůstalo stejně. Snažila jsem se
být rodičům ve všem k ruce. Pro
mě žádná změna. Chalupa byla
stále bez elektřiny, elektrifikace
probíhala až o hodně let později,
a to ještě jenom do chalup, které
patřily lesům. Neměli jsme na to
peníze, byli jsme chudí. Pokud si
dobře vzpomínám, mělo se platit
nejen za připojení, ale i za sloupy
elektrického vedení.
Nakonec jste ale ani vy na Skurečeně
nezůstala, provdala jste se. Kde si
hledá děvče z pasek ženicha?
Všichni mladí z okolí jsme se
scházeli na zábavách v jedné dřevěné boudě. Tam jsem poznala
také svého milého, o čtyři roky
staršího Karla Vašuta. Se svými
rodiči bydlel přes kopeček od nás,
takže jsme to k sobě neměli ani
daleko. V týdnu bydlel na ubytovně dole v Čeladné, kde pracoval
u lesů jako řidič nákladního auta.
Brzy ho ale odvedli na vojnu. Sloužil ve Vyškově, a když se poštěstilo, utíkal o víkendech bez propustky za mnou. Jednou ho takto
nachytal na olomouckém nádraží
jeho velitel, který se svou manželkou někam cestoval. Okamžitě ho
chtěl poslat zpátky k posádce a že
bude potrestán. Za Karla se ale
přimluvila velitelova žena a ten

Vlasta Vašutová (vpravo) s rodiči a sestrami před rodnou chalupou, někdy kolem roku 1941.

Na svatební fotografii je Vlasta Vašutová se svým manželem Karlem. 

mohl pokračovat v cestě domů,
dokonce s propustkou, kterou mu
velitel na místě vystavil.
Brzy po jeho návratu do civilu jsme se vzali. Společně s rodiči jsme ještě nějaký čas bydleli
v naší chalupě, dědeček s babičkou už byli po smrti, ale když pak
Karel dostal od lesů přiděleno bydlení v Řečici, odstěhovali jsme
se tam.
Změnil se nějak váš život?
Bydleli jsme ve dvojdomku a já
přivedla na svět čtyři děti, dcery
Věru, Boženu, Lenku a syna Luboše. Karel stále pracoval jako řidič náklaďáku, já se starala o děti
a domácnost. Žádné jesle ani mateřská škola tehdy nebyly. Začalo
se ale mluvit o výstavbě přehrady
na pitnou vodu a v té souvislosti
také o tom, že budeme zatopeni
a přijdeme o svůj domov. Nevěřili
jsme tomu až do okamžiku, kdy
započala stavba hráze. Kámen
na její stavbu se lámal v nedalekém kamenolomu, ze kterého jej
denně odvážely desítky nákladních automobilů. Vzpomínám si
na okamžiky, kdy jsme se odtud
stěhovali. V domě jsme tehdy

Foto | 2x archiv Vlasty Vašutové

bydleli už takzvaně na vlastní riziko a zodpovědnost. V tom roce
přišla veliká povodeň. My už byli
pryč, ale ještě zde žili sousedé,
kteří měli koně a další zvířata. Co
šlo, vše rychle odváželi do bezpečí, nestačili už ale odvézt slepice.
Když se pro ně vraceli, byl už dům
včetně okolí zatopen. V novinách
se pak objevila fotografie z místa –
plovoucí hromada hnoje a na něm
ty jejich slepice.
Stěhovali jste se do paneláku?
Ne, tam bychom ani nechtěli.
Koupili jsme si domek na Ostravici, k tomu patřily i polnosti a také
jsme zde chovali krávy, vepříka
a drůbež. Žádná velká změna to
pro nás nakonec nebyla. Jen ty
děti vyrostly a šly si svou cestou.
Je něco, co vám život vzal?
Když se ohlédnu za svým životem, všechny ty roky byly krásné.
Téměř nic bych na něm neměnila. Vysoký věk má ale i své stinné
stránky, nejenom nemoci a bolest
kloubů. Manžel mě opustil před
téměř sedmadvaceti roky, přežila jsem ale také svého syna a dvě
vnučky… ■
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Německá Bundesliga je snem mnoha našich fotbalistů,
přináší velkou konkurenci, ve které bych rád obstál
Málokdo zažil v prestižní evropské fotbalové soutěži tak úspěšný debut
jako odchovanec frýdecko-místecké kopané Tomáš Ostrák. Mladý
záložník Kolína nad Rýnem nastoupil do zápasu s Bochumí v osmdesáté
osmé minutě a uvedl se asistencí na gól, který nakonec znamenal
tříbodový zisk. Momentálně je jeho hlavním cílem prosadit se v sestavě
bundesligového áčka. V následujícím rozhovoru se ohlíží hlavně za
svými fotbalovými začátky v cizině, kam odešel už v šestnácti letech.
▶ Jiří Sachr
V kolika letech jsi se začal věnovat
fotbalu?
Máma vždy vzpomíná, že jsem
už obstojně kopal v břiše, když
mě čekala jako budoucí miminko! (smích) Ale vážně… Začínal
jsem trénovat pod přísným dozorem táty společně se starším
bráchou. Bylo mi něco mezi třemi
čtyřmi roky, brácha je o osm let
starší. Šlo mi to, a hlavně mě to
i bavilo.
Už v šestnácti letech jsi podepsal
smlouvu s německým klubem 1. FC
Kolín nad Rýnem. To je docela
velký posun v kariéře pro kluka
z Frýdku-Místku...
Nic není zadarmo, za vším
jsou stovky, možná tisíce hodin
tréninku, odříkání, osobní píle,
snad i talentu a chuti něco dokázat. To, že se v šestnácti letech
stanete členem týmu, který patří
k evropské fotbalové špičce, je
skvělá vizitka pro náš mládežnický fotbal a také pro město
Frýdek-Místek. Jsem na sebe
hrdý, že se mi to podařilo, ale bez
podpory a zázemí rodiny by se to
nestalo.
V mladém věku ses ocitl v naprosto
odlišném jazykovém prostředí.

I když jsi navštěvoval německou
školu, bylo pro tebe složité se
domluvit s trenérem a spoluhráči?
Kde jsi vlastně bydlel, jaký je vůbec
život mladíka v cizí zemi?
Bydlel jsem na internátu pro
špičkové sportovce vzdáleném
asi pět set metrů od hlavního
fotbalového stadionu. Kromě
fotbalistů tam bydleli i atleti, boxeři a hokejisté. Bylo to skvělé
prostředí, které mi poskytovalo vše, co jsem potřeboval. Měl
jsem pokoj s koupelnou a sociálním zázemím jen pro sebe. I tak
to zpočátku bylo těžké, naštěstí
jsem se s ostatními domluvil anglicky, ale přesto… Kluci se mezi
sebou v kabině i na hřišti bavili
a vtipkovali jen německy. Byl to
pro mě hendikep, a abych mezi
ně se vším všudy zapadl, hodně
jsem se zaměřil na zvládnutí jazyka. Němčině jsem se intenzivně
věnoval pět až šest hodin denně.
Po půl roce jsem skoro všemu rozuměl a za rok už jsem byl jazykově naprosto v pohodě. Výhodou
bylo německé prostředí, které mě
obklopovalo ve škole, na hřišti
i v soukromí. A určitě mě motivovala vřava padesátitisícového
davu fanoušků, která se nesla ze
stadionu během domácích zápasů bundesligového áčka. Jako
cizinec jsem se stal kapitánem

V Karviné Tomáš Ostrák hrával se sedmičkou na dresu, v Kolíně nad Rýnem nastupuje s jednatřicítkou.

mládežnické devatenáctky. To se
nestává často, dávají přednost
domácím odchovancům. Trenér
do mě vkládal důvěru a chtěl,
abych podržel ostatní spoluhráče.
Věřím, že jsem ho nezklamal.
Nicméně v Kolíně jsi dále nezůstal,
kam vedly tvé další fotbalové
kroky? Loni v létě se spekulovalo,
že bys mohl zakotvit v pražské
Spartě nebo Plzni...
Profesionální kariéru mezi
muži jsem odstartoval v rakous-

to další velká zkušenost. Zajímaly
se o mě další kluby, o mém možném přestupu vyjednávaly pražská Sparta, Viktoria Plzeň, ale
také ostravský Baník. Nicméně
jsem vděčný, že to dopadlo, jak
to dopadlo, a Kolín nad Rýnem
můj případný přestup zamítl.
Věděl jsem, že o místo v základní
sestavě áčka se musím porvat, že
mi trenér nedaruje nic zadarmo.
Zároveň ale cítím jeho podporu a chuť mě někam posunout.
Asi mi věří, a proto ho nechci

Tatínek se mé individuální fotbalové
přípravě hodně věnoval. Naučil
mě klíčovým věcem, abych se stal
úspěšným hráčem.

kém Hartbergu, kde jsem byl rok
na hostování. I když jsem nastoupil asi jen do dvanácti zápasů, přihrál jsem na několik gólů.
Myslím, že jsem se tam ukázal
v tom nejlepším světle. Dařilo
se mi i v následující sezoně, kdy
jsem hostoval v Karviné. V první lize jsem odehrál přes dvacet
zápasů. Dal jsem sice jen jeden
gól, ale právě tato vítězná branka
proti Brnu přinesla Karviné důležité tři body a umístění v klidném
středu tabulky. Nastoupil jsem
i do dvou utkání v reprezentaci
v kvalifikaci na EURO U21. I když
jsme nakonec nepostoupili, byla



zklamat. Německá Bundesliga je
snem mnoha hráčů, což znamená
velkou konkurenci, ve které chci
obstát. Chci svou příležitost chytit za pačesy.
Hned v úvodu letošního
bundesligového ročníku ses blýskl
asistencí na vítězný gól proti
Bochumi. Jak reagoval trenér
Steffen Baumgart a spoluhráči?
Trenér i všichni kluci mi gratulovali, bylo to mých prvních pět
minut v Bundeslize a hned takový
skvělý výsledek. Trenér mi řekl,
že jsem si to zasloužil za to, jak
jsem na sobě pracoval. Také na

Foto | 4x archiv Tomáše Ostráka
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sociálních sítích jsem u fanoušků
zabodoval, z toho jsem měl radost, protože fotbal hrajete hlavně pro ně. Ale nesmím usínat na
vavřínech a musím dále na sobě
makat.
Proběhla po takovém zápase
nějaká oslava?
Že by se po vítězném utkání
vyráželo obrážet bary a hospody,
v Německu není zvykem. Kluci
sice určitě někam šli, ale já jsem
druhý den letěl na sraz reprezentace, takže pokud se oslavovalo,
tak beze mě. (smích)
Je odlišný přístup k tréninku
v Německu a u nás? Pokud ano,
v čem jsou hlavní rozdíly?
Bundesliga je prestižní evropskou soutěží, kterou si chce
zahrát každý fotbalista. Je to pak
poznat i na přístupu k tréninku,
do něj jdou všichni opravdu naplno. Tady doma to tak necítím.
Neříkám, že by čeští fotbalisté
nechtěli být nejlepší, ale chybí
mi tu ten drajv a zaťatost. Cítím
tu takovou pohodlnost, že jim
to stačí. Trenér má možnost postavit do hry jen jedenáct hráčů,
a i když jste v soukromí přátelé
a kamarádi, na hřišti se stáváte
soky a rivaly, kde mohou uspět
jen ti nejlepší.
V Karviné jsi hrával se sedmičkou,
v Kolíně máš na zádech
jednatřicítku. Jsi na čísla na dresu
nějak pověrčivý?
Neřekl bych, že přímo pověrčivý, ale určitě jsou čísla, která mám
raději a dávám jim přednost. Sedmička, desítka, devatenáctka…
Jedenatřicítku jsem v Kolíně dostal přidělenou jako nováček a je
příliš brzy na to, abych si vybíral.
Na druhou stranu v tom hledám
to pozitivní, vždyť je to obrácená
třináctka! Pokud se mi letošní

ROZHOVOR |
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sezona vydaří, třeba si ji nechám
i do těch následujících. (úsměv)
Kde u sebe vidíš největší rezervy?
Na čem chceš během zimní
přestávky zapracovat?
Pracuji hlavně na své výdrži
a posílení fyzické stavby těla. Je
mi jednadvacet a myslím si, že
mnohé přijde samo, jen tomu
musím jít naproti. Určitě musím
zapracovat na herní vyspělosti,
kdy nahrát, kdy je naopak ještě dobré podržet míč. Mnohé se
můžete naučit během tréninku,
ale nejvíce toho přichází se zkušenostmi a časem stráveným přímo ve hře.
Velikou zásluhu na tvém
fotbalovém úspěchu má určitě
tvůj otec Josef, který pracoval jako
vyhledávač a trenér talentů pro
Baník Ostrava. Co bys o něm řekl?
Tatínek se mé individuální
fotbalové přípravě hodně věnoval. Jak už jsem zmínil, vedl mě
k fotbalu od útlého věku. Nacvičovali jsme spolu kličky, přihrávky, dribling, veškerou hráčskou
techniku. Naučil mě klíčovým
věcem, abych se stal úspěšným
hráčem, zejména koordinaci myšlenek a pohybu. Odešel příliš
brzy, vloni na jaře podlehl covidu.
Myslím si, že by byl na mě hrdý
a určitě by chtěl, abych to dotáhl
ještě dál.
V létě ti v Kolíně vyprší smlouva.
Jaké máš další osobní i sportovní
plány?
Hodně bude záležet na tom,
jak se bude vyvíjet letošní sezona. Moje osobní plány se plně
podřizují těm sportovním, ale nechci předbíhat, soustředím se na
daný okamžik. Udržet a prosadit
se v sestavě považuji za největší
úkol, to je priorita, kterou mám
před sebou. ■

Tomáš Ostrák
Fotbalový záložník a mládežnický reprezentant se narodil 5. února 2000 ve Frýdku-Místku. Je odchovancem MFK Frýdek-Místek,
už v šestnácti letech přestoupil do Kolína nad Rýnem, kde začal
hrát za mládežnické týmy. Stal se tak dalším frýdecko-místeckým
odchovancem, který běhá po německých trávnících. V minulosti
se do Bundesligy probojoval obránce Petr Škarabela a útočník
Václav Svěrkoš.
V prvních třech sezonách Ostrák nastoupil v juniorských německých ligách k 63 utkáním, v nichž vstřelil 12 branek. Odehrál také
jeden zápas v rámci juniorského národního poháru, ve kterém
jednou skóroval. V červenci 2019 odešel na roční hostování do
rakouského TSV Hartberg. V jedenácti ligových utkáních dal jeden
gól. V loňské sezoně posílil na hostování prvoligovou Karvinou,
kde ve dvaadvaceti zápasech jednou skóroval a na jeden gól přihrál. Letošní sezonu zahájil v dresu mužského bundesligového
1. FC Kolín nad Rýnem, kdy se mu hned ve třetím kole podařilo
přihrát na vítěznou branku v zápase s Bochumí.
Českou republiku reprezentoval v mládežnických věkových kategoriích od 17 do 21 let v pětadvaceti utkáních, ve kterých vstřelil
dvě branky.
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Vodovodní přivaděč podstoupil modernizaci

Město navýšilo příspěvky,
výrazně podpořilo hokej

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava v závěru loňského roku dokončila modernizaci přivaděče Krmelín – Staříč – Chlebovice za více než
140 milionů korun. Jde o klíčový přivaděč pro zásobování západní části Frýdecko-Místecka pitnou vodou.
Rekonstrukce přivaděče začala v roce 2019. Modernizovalo se přes devět kilometrů vodovodního potrubí
a související infrastruktura. Zvýšila se spolehlivost dodávek a zlepšila kvalita dodávané pitné vody. Během
stavby vodohospodáři vybudovali i novou čerpací stanici ve vodojemu nad Krmelínem, která zajišťovala dodávku vody do odběrných míst v trase rekonstruovaného úseku. Zásobování vodou nebylo během stavby přerušeno ani omezeno. Obce Staříč a Brušperk
budou zásobovány novým potrubním vedením. Pominou tak občasné problémy se zvýšeným výskytem obsahu železa, které se před rekonstrukcí vlivem stáří původního potrubí občas vyskytovaly. ■

Do sportu, kultury a sociálních služeb
půjde letos více finančních prostředků ze
strany města než v loňském roce. Poskytovatelé sociálních služeb získali podporu
ve výši 15 198 000 korun, což je téměř
o 5,5 milionu více než loni. Pro oblast kultury je určeno celkem 45 648 000 korun,
sportovní spolky získají 46 382 000 korun. Například hokejisté HC Frýdek-Místek dostali na svou činnost městskou
dotaci ve výši 11,4 milionu korun, což je
zhruba o osm set tisíc více než loni. ■

INZERCE FMP 1821/02

Občané vyberou lokalitu,
kterou město nechá upravit
Radnice ve Frýdku-Místku přichází
s novým projektem participativního rozpočtu, který si klade za cíl zapojit veřejnost do rozvoje města. Jeho obyvatelé
rozhodnou, které místo by chtěli zvelebit.
Do participativního rozpočtu v rámci projektu Zapoj FM na rok 2022 bude
na úpravu vybrané lokality vyčleněna
částka jeden milion korun. Lidé budou
moci hlasovat pro jednu z devíti lokalit ve Frýdku-Místku, které v rámci pilotního ročníku vybrali členové komise
pro územní plánování a architekturu.
Hlasování proběhne v aplikaci Mobilní
Rozhlas: „Poté se budou moci podílet na
přípravě zadání, účastnit se plánovacích
aktivit a ve spolupráci s architekty svými
připomínkami projekt dále rozvíjet. Budou tak mít možnost ovlivnit výslednou
podobu vybraného místa od začátku do
konce,“ vysvětlil hlavní městský architekt
Ondřej Zdvomka. ■

Senioři mají lepší
podmínky k životu
Obyvatelé domova pro seniory v ulici
28. října se mohou scházet v nových společenských místnostech. Město nechalo
zrekonstruovat prostory určené k setkávání ve třech patrech čtyřpodlažního
zařízení. V rámci oprav se celý prostor
středové části otevřel a rozšířil. Obyvatelé v příjemném prostředí mohou pořádat
své volnočasové aktivity. Opravy vyšly na
téměř sedm milionů korun, které poskytlo
město.
Závěrečnou část rozsáhlých oprav má
za sebou i penzion pro seniory v Lískovecké ulici. Během tří let postupně prošlo
rekonstrukcí téměř 160 bytů, ve kterých
žije 200 důchodců. Investice do přestavby
bytových jader a kuchyňských linek vyšla
město na necelých 44 milionů korun. Objekt se dočkal také částečného zateplení,
což město vyšlo na více než 8,5 milionu
korun, z toho 3,2 milionu korun uhradila
evropská dotace. ■

PATRIOT
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Tříkrálový průvod prošel letos oběma částmi města
Foto | 8x Jiří Sachr

12

PATRIOT

| KULTURA

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
Divadlo Čtyřlístek
12. 2., 15:00 O líných strašidlech
Veselá činoherní pohádka pro děti od 4 let. Hraje: DS KuKo F-M.
12. 2., 19:00 ING vrací Imperium
To nejlepší z INGu včetně úspěšné hry „Imperium vrací uhlo“. Hraje: ING
Kolektiv F-M.
26. 2., 15:00 Alenka v říši divů
Loutkoherecká pohádka pro děti od 3 let. Hraje: DS Štronzo SVČ Klíč.
26. 2., 19:00 Dům tety Agáty
Komediální detektivka. Hraje: DS KuKo F-M.

Kino Vlast
O chytrém Honzovi a krásné
Madlence
Klasický pohádkový příběh. Uvádí: Divadelní agentura Praha.
8. 2., 19:00 První poločas rozpadu
One woman show komičky Adély Elbel.
13. 2., 15:00 O hloupém Honzovi
Pohádka je se zapojením dětí do příběhu. Uvádí: Hrabovští ochotníci.
25. 2., 19:00 Zahradníček: Vše mé je tvé
Jan a Marie Zahradníčkovi byli manželé 15 let, z nichž byl on devět roků
vězněn v komunistickém lágru. Inscenace ztvárňuje devět let manželství
na dálku, devět let dopisního otcovství, devět let lásky přes papír. Uvádí:
Divadelní spolek JEDL. Hrají: S. Rašilov, L. Trmíková.
27. 2., 15:00 O vločce, která se bála
Veselá zimní pohádka o kamarádství a koloběhu vody. Uvádí: Divadlo
Ententýky.
6. 2., 15:00

KINA
Nová scéna Vlast
6. 2., 17:00 Srdce na dlani
6. 2., 19:00 Ulička přízraků
7. 2., 17:00 Zlato
7. 2., 19:00 Hrdina
9. 2., 10:00 Dokud nás Bůh nerozdělil
9. 2., 17:00 Mimořádná událost
10. 2., 19:00 Spencer
10. 2., 17:00 Srdce na dlani
10. 2., 19:00 Smrt na Nilu
11. 2., 17:00 Uncharted
11. 2., 19:30 Vem si mě
12. 2., 15:00 Tajemství staré bambitky 2
12. 2., 17:00 Mimořádná událost
12. 2., 19:00 Uncharted
13. 2., 17:00 Tajemství staré bambitky 2
13. 2., 19:00 Uncharted
14. 2., 17:00 Vem si mě
14. 2., 19:00 Jižní vítr zesiluje
15. 2., 17:00 Tajemství staré bambitky 2
15. 2., 19:00 Bod varu
16. 2., 10:00 Spencer
16. 2., 17:00 Mimořádná událost
16. 2., 19:00 Smrt na Nilu
18. 2. – 20. 2. Cyklocestování
Prostřednictvím besed, promítání, filmů a workshopů návštěvníci

originálního festivalu zavítají s cestovateli na kolech do různých koutů
světa. Program na www.kulturafm.cz
23. 2., 10:00 Srdce na dlani
26. 2., 15:00 Hranice odvahy
Další program na www.kulturafm.cz

KONCERTY
Hudební klub Stoun
11. 2., 20:00
12. 2., 20:00
18. 2., 20:00
19. 2., 20:00
25. 2., 20:00
26. 2., 21:00
27. 2., 21:00

Resonance: techno party
Valentinské hity ze záhrobí 18+
Rave!: Nfix & Candice
Prago Union – Live Band
Hity ze záhrobí 18+
Mirai
Mirai

Zkušebna Art Club (ul. Heydukova)
12. 2., 15:00 Total Rectal Grindcore Fest
Na prvním ročníku grindfestu vystoupí Top Secret, Kožis, 8 dní venkova, Meinkraft, Dobytčí mor, Attak of Rage (SK), Malformation (PL),
G. O. R. E., Praselizer.
17. 2., 20:00 Eradius + support
Italsko-britské stoner / crossover rockové duo Eradius se na svém tažení
střední Evropou zastaví také ve Frýdku-Místku.
18. 2., 20:00 Roland band Smižany
Vystoupení romské hudební kapely.
19. 2., 20:00 Status Quo Tribute
Neuvěřitelných šedesát let fungující olomoucký revival slavné britské
kapely zahraje její nejslavnější hity.
26. 2., 19:00 I-Fest
Multižánrová akce interpretů z různých koutů Moravskoslezského
kraje.

Hospůdka U Arnošta
26. 2., 20:00 Rybí Kino
Vystoupí trojice zkušených frýdecko-místeckých muzikantů H. Kopřivová
Kučová (zpěv, piano), P. Piny Pinkas (basová kytara) a M. Šimek (bicí
nástroje).
27. 2., 19:00 Poutníci
Legendární a nestárnoucí bluegrassová kapela vystoupí s programem
„Přes 50 let v country“.

Kino Petra Bezruče
13. 2., 19:00 Bratři Ebenové
Vystoupení kapely tří bratří Ebenových (Marek, Kryštof, David) a dalších předních českých hudebníků (Pavel Skála, Jaromír Honzák a Jiří
Zelenka).

ZUŠ Frýdek-Místek
3. 3., 19:00

Zemlinského kvarteto

VÝSTAVY
Muzeum Beskyd
do 27. 2.
EX LIBRIS – knižní značka
Ex libris je malý ozdobný lístek vlepovaný na vnitřní stranu knižní desky.
Sloužil k označení knih z osobní nebo institucionální knihovny.

do 27. 3.
Ohýbaný nábytek
Výstava přibližující historii a výrobu jedinečného druhu nábytku, který je pro svou funkčnost, trvanlivost a nadčasovost oblíbený přes sto
padesát let.
od 10. 2.
Jiří Vyvial: Zahrada mého srdce
Autorská výstava k 70. narozeninám řezbáře z Ostravy-Nové Bělé představí náhled do autorovy celoživotní tvorby.

Kino Vlast
do 28. 2.
Petr Šigut: Beskydy a něco navíc
Vernisáž výstavy fotografií se uskuteční 18. 2. od 17 hod. v rámci festivalu Cyklocestování.

Rehabilitační centrum Čeladná
do 16. 2.
Pohled objektivem fotografů
Výstava fotografií členů frýdecko-místeckého fotoklubu Fotopozitiv.
Vystavují Alena Cmielová, Gabriela Pachová, Martin Ševčík, Ivo Duda,
Marcela Vavříková, Luděk Krulikovský, Jolana Doležalová, Jiří Pavelka,
Květoslav Věch, Jarmila Pechová, Eva Landsbergerová, Elli Tsaousidou
a Radek Špok.

OSTATNÍ
Frýdecký zámek
8. 2., 16:30 Beskydy známé, neznámé…
Pomyslné „putování“ po Beskydech se uskuteční prostřednictvím historických záběrů Gruně, Bílého Kříže, Prašivé, Ropičky, Javorového vrchu,
Palkovických hůrek a dalších pozoruhodných míst.
17. 2., 16:30 Frýdecko-místecké záhady
Netradičně pojatá přednáška o historii města. Její součástí budou místní
záhadné objekty, středověké hřbitovy či mariánské zázraky apod.
24. 2., 16:30 Čundrování se dřevem
Přednáška věnovaná historii plavení dřeva v Beskydech, zaniklým
sklárnám a železárnám, zaniklým uhliskům a plavebním kanálům
a náhonům, jež v minulosti byly nezbytnou součástí výrobních objektů.
Přednáška bude doplněna o archeologické nálezy.
26. 2., 15:00 Netradiční prohlídka frýdeckého
zámku
Návštěvníci se dozvědí např. to, jak probíhá masopustní veselí, s jakými
zvyky a tradicemi je spjato a kdy se slaví. Prohlídka bude doplněna o pověsti a záhady z prostředí místního zámku.
26. 2., 16:00 Netradiční prohlídka frýdeckého
zámku

Knihovna F-M, pobočka Místek
15. 2., 17:30 Karel Poláček
V rámci cyklu Křídla – večery nejen o knihách připomene autorka pořadu Olga Szymanská 130. výročí narození významného českého spisovatele a dokumentaristy.

Národní dům
18. 2., 18:30 Host Lukáše Horkého
Beseda s vysokoškolským pedagogem Jiřím Siostrzonkem ze Slezské
univerzity v Opavě o fotografické dokumentaci mizejícího světa architektury, prostředí, proměnách městské i venkovní krajiny.
25. 2., 19:00 Večírek s AKUMOU
Hudební večer s retro nádechem 60. let s legendární frýdecko-místeckou kapelou Akuma. Návštěvníci swingového večera uslyší hlavně hity
k tanci z původního repertoáru skupiny.

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.
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Základem dobré výuky je kvalitní vybavení

Projekty města
pokračují

Střední odborná škola Frýdek-Místek je moderní vzdělávací institucí, žákům nabízí širokou škálu
učebních i maturitních oborů zaměřujících se na strojírenství, dopravu, opravárenství, zemědělství
a lesnictví.
V rámci studia mohou absolventi získat spoustu dílčích
osvědčení: řidičská oprávnění pro
skupiny B, C, T, svářečské průkazy, jeřábnický průkaz, elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlášky
č. 50/78 Sb. § 5, práce s motorovou
pilou a další dílčí kvalifikace, které
absolventům pomohou snadněji se
prosadit na trhu práce.
Odborný výcvik probíhá ve
školních dílnách nebo ve smluvních pracovištích významných zaměstnavatelů Moravskoslezského

Přestože slovenská Žilina
v roce 2026 nebude Evropským
hlavním městem kultury, Frýdek-Místek coby její spolukandidát pokračuje dál ve svých projektech. Jedním je vybudování
nového kulturního centra, kterým vznikne komplex městské
galerie, kulturního sálu v současném Národním domě a přístavby
nového sálu. Druhým projektem
je revitalizace bývalých slezanských areálů, konkrétně areálu
přádelny bratří Neumannů (Slezan 08) na Staroměstské ulici ve
Frýdku.
O titul Evropské hlavní město kultury se ucházela Žilina
společně s partnerskými městy
Bielsko-Biała v Polsku, Frýdkem-Místkem a celými Beskydy, geografickou oblastí, která je spojuje.
Spolupráce vznikla na základě
podobnosti v oblasti geografické
i historické a kladla si za cíl prolomit mentální bariéry a rozvíjet
mezinárodní spolupráci v oblasti
turismu, hospodářství a kultury.
Z vítězství se nakonec radoval
Trenčín. ■

kraje. Za kvalitně odvedenou práci žáci získávají finanční odměnu. Kvalitní vybavení pro praxi je
základem dobré výuky a zvýšení
úrovně vzdělávání v námi nabízených oborech.
Významnou investicí zřizovatele školy, Moravskoslezského kraje, je výstavba
nových, moderních dílen
praktického vyučování
pro strojírenské a dopravní obory.
Na žáky čekají špičkově vybavené prostory pro ruční zpracování
kovů, kovárna, svařovny kovů
a plastů, soustružny, frézárny,
CNC učebny, autodílny pro osobní a nákladní vozidla a elektrodílny. Škola je vybavena novou
moderní laboratoří kontroly a měření, 3D tisku, elektrolaboratoří,

svářečskou školou, dílnou s CNC
stroji, CNC plazmovým pálicím
strojem, multimediálními učebnami, jazykovými laboratořemi
a v neposlední řadě laboratoří virtuální reality.
Střední odborná škola Frýdek-Místek byla Ministerstvem zemědělství ČR
vybrána jako Centrum odborné přípravy pro zemědělské obory, což s sebou přináší
nejen prestiž, ale i nemalé finanční
prostředky, díky kterým je kompletně modernizována zemědělská
technika. Dosud byly zakoupeny nové traktory Starjet, Kubota
a Case, které patří mezi špičku ve
své kategorii, a další potřebná nejmodernější technika pro zemědělské práce. ■ pr

Vyšla kniha autora Petra Andrleho Hajní a hájenky Beskyd
Čeladenský Okrašlovací spolek
Rozhledna vydal závěrem loňského roku publikaci Hajní a hájenky
Beskyd, jejímž autorem je známý
publicista Petr Andrle. Publikaci
INZERCE FMP 1853/01

doprovází historické i současné
fotografie a také ilustrace, které
vzešly z výtvarné soutěže školáků
z Čeladné na téma naše lesy za sto
let. Historik Petr Andrle napsal

už přes devadesát vlastivědných
knih. V té zatím poslední jsou příběhy hajných a hájenek popsány
na 463 stranách a vyšly v nákladu
dvou tisíc kusů. ■
INZERCE FMP 1855/01
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Frýdecko-místecké ulice – po kom se jmenují?
▶ Kateřina Janásová

Ulice Heydukova

Básník Adolf Heyduk

Básník Adolf Heyduk se narodil 6. června 1835 v rodině truhláře a hostinského v Rychmburku
(Předhradí) na Chrudimsku.
Studoval v Poličce, v Brně
a v Praze. Usadil se v Písku, nechal si zde postavit dům, v němž
je dnes památník s expozicí o jeho
životě a tvorbě. Působil jako
profesor kreslení a stavitelství
na místním reálném gymnáziu,
INZERCE FMP 1850/01

přerušené nakrátko působením
v Praze.
V roce 1857 se seznámil s Janem Nerudou a bylo to přátelství
na celý život. Svou první básnickou sbírku „Básně“ vydal o dva
roky později. Patřil k „družině
májové“, měl hluboký vztah k člověku, k přírodě, byl velkým příznivcem česko-slovenských vztahů. Za svůj celkem dlouhý život
– zemřel 6. února 1923 v Písku
– vydal na šedesát sbírek.
K jeho nejznámějším dílům
patři „Cymbál a husle“ nebo
„Dědův odkaz“. Četné jeho verše
byly zhudebněny, např. Antonínem Dvořákem – cyklus písní
Cikánské melodie, Pavlem Křížkovským. Vítězslav Novák složil
podle jeho předlohy operu Dědův
odkaz.
Od roku 2015 je udělována
Cena Adolfa Heyduka pro památku nejvíce přívětivou ke zdravotně znevýhodněným.
Heydukova ulice ve Frýdku
tvoří jakési centrum obklopené
činžovními domy a budovami obchodů, pošty a Kulturního domu. ■

Notový zápis Heydukova zhudebněného textu Slezská hymna.
INZERCE FMP 1834/01
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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 28. února. 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: Soňa Malá, Roman Strnadel a Ladislav Jurek z Frýdku-Místku. Ceny výhercům doručíme.
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AUTODRUŽSTVO
Beskydská 704
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 730 588 246, 606 692 053
www.ado-autodruzstvo.cz
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 Strojírenství
 Technická zařízení budov
 Technické lyceum




* všeobecný technický základ 
* výborná příprava na VŠ

Informační technologie
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum
Veřejnosprávní činnost

Jsme POJ F≈M! Jsme škola, která spojuje!












jistota uplatnění pro techniky i ekonomy
vysoká podpory výuky cizích jazyků
nadstandardní úroveň vybavení a spolupráce s firmami
dlouhodobě výborné výsledky u maturitní zkoušky
škola s vysokou přidanou hodnotou, Leader in Me
certifikáty – CISCO, Autodesk, ECDL, FCE, CAE
rozsáhlá mimoškolní činnost, Klub anglického divadla
odborné praxe studentů v zahraničí v rámci Erasmus+
výuka odborných předmětů v angličtině – CLIL
bezplatné kurzy přípravy k přijímacím zkouškám

web: www.pojfm.cz, email: skola@pojfm.cz,
FB: @pojfm, tel: 558 406 111

Návštěva školy možná kdykoli po telefonické domluvě

INZERCE FMP 1837/02

Šťastná
volba
vzdělání

Střední odborná škola,
Frýdek-Místek,
příspěvková organizace
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