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S námi vždy bezpečně
I o Velikonocích



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vážení kolegové, zaměstnanci, obchodní partneři, 
další vydání našeho čtvrtletníku odevzdáváme do tisku ve velmi dramatické a rychle se měnící situaci. 

Operativně jsme museli přijmout rázná opatření k ochraně našich pracovníků, některé provozy 
jsme omezili, nebo dokonce uzavřeli. Zdraví našich kolegů a obchodních partnerů je pro nás 
naprostou prioritou.

Nelze skrývat, že s obavou očekáváme další vývoj.
Chci Vás ujistit, že jsme již při plánování letošního roku simulovali různé vývoje hospodářské 

situace v našich odvětvích a připravovali se na možné zpomalení a nepříznivý vývoj na trzích. 
Nasmlouvali jsme řadu nových zakázek, loni jsme završili četné investice do strojového parku.

Další měsíce budou pro všechny bez výjimky velmi složité a vyžádají si přesnou týmovou práci, 
vzájemnou podporu a velké nasazení. 

Uděláme vše, aby se našich firem a zaměstnanců následky světové pandemie a očekávané krize 
dotkly co nejméně.

Ke starému rčení „V jednotě je síla“ bych rád přidal citát rakouského spisovatele Johannese Maria Simmela: 
„Těžká doba je jako tmavá brána. Projdeš-li jí, vystoupíš z ní posílen.“

Pevně v to věřím a doufám, že v příštím vydání našeho firemního magazínu budu moci předat optimističtější zprávy.
Za vedení firem ve skupině Ing. Tadeáš Cichy

ÚVODNÍK: Slovo ke kritické situaci
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Slzy dojetí, pro postiženou holčičku
jsme vybrali 60 tisíc korun

 
Neuvěřitelných 60 tisíc korun jsme společně vybrali na 
vánočním večírku našich firem pro nemocnou Karolínku 
Tumlířovou. Maminka holčičky neskrývala během předání 
výtěžku sbírky slzy dojetí.

„Velmi děkuji všem dobrým lidem, které zaujal náš 
osud a rozhodli se nás podpořit. Ani jsem nedoufala v tak 
velký obnos. Částka nám umožní zaplatit další intenzivní 
rehabilitaci. Efekty jsou zřejmé, díky dosavadní terapii 
dcera již dokáže udržet hlavičku vzpřímenou, což dříve 
nebylo, a já věřím, že se nám postupně podaří dosáhnout 
alespoň částečné pohyblivosti končetin,“ řekla Petra Tum-
lířová z Třince. 

K předání výtěžku došlo v Denním stacionáři pro posti-
žené děti Paprsek v Třinci, kam Karolínka dochází. „S Pa-
prskem spolupracujeme a podporujeme jej dlouhodobě. 
Toto byla první sbírka, se kterou jsme plošně oslovili naše 
pracovníky ze skupiny firem a sama jsem byla dojatá, jak 
všichni otevřeli svá srdce a rádi se zapojili. Velmi všem dě-
kuji,“ řekla Nela Hrňa-Cichá.

Rodina Tumlířova použije vybranou částku na terapii 
v neurorehabilitačním centru Arcada v Ostravě, kterou po-

jišťovny bohužel nehradí. Protože pobyt v centru bylo nut-
no z důvodu nemoci holčičky a následně i kvůli epidemii 
odložit, reportáž z centra přineseme v příštím čísle.



Vážené dámy a pánové,
drazí přátelé, 

 
přijměte naše přání

veselých Velikonoc strávených
v kruhu rodiny a přátel,

krásného jara, mnoha vitálních sil,
osobní pohody, hojnosti a štěstí.

 
 

Vedení firem
Smolo,

Beskydská stavební,
Karta Group

a STEELHOUSE



Téměř tři sta zaměstnanců přijalo 
v  prosinci pozvání majitelů a zú-
častnilo se mikulášského večírku ve 
vendryňském hotelu Vitality. Ne-
chyběli ani významní klienti, spolu-
pracovníci a partneři, jako například 
Ján Moder.

Na všechny přítomné čekala uvítací 
sklenice šumivého vína a na výběr 
mikulášské čepice nebo čertí rohy. 
Následovalo poděkování vedoucím 
pracovníkům a ocenění nejlepších 
zaměstnanců roku 2019. Sošku dle 
návrhu architekta Michala Mikuly si 
ze setkání odneslo deset pracovníků 
v osmi kategoriích.

Známe nejlepší pracovníky loňského roku
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Předvánoční setkání se náramně vydařilo
i  pracovitosti a díky tomu, že se ve 
skupině cítíme všichni dobře, se nám 
to podaří splnit dříve než za avízova-
ných pět let. Velmi vám tímto jmé-
nem všech majitelů a spolumajitelů 
děkuji,“ uvedl za vedení skupiny Ta-
deáš Cichy.

„Tato skupina je silná svými lidmi. 
Právě díky společné práci uvádíme 
do života smělé plány, kdy chceme 
získat primát ve svém oboru v regio-
nálním měřítku. Věřím, že díky vám, 
vašemu nadšení pro společnou myš-
lenku a vizi, díky vaší odbornosti 



4

O
CE

N
ĚN

Í

Desítka je o všestranné 
dokonalosti
Po uvítacím ceremoniálu se majitelé 
společností ujali dekorování nejlep-
ších pracovníků. Letos jich bylo de-
set, neboť číslo 10 považoval zaklada-
tel pythagorejské školy matematiky 
za vrchol na cestě k dosažení doko-
nalosti. Dokonalost je vlastní i našim 
oceněným, stejně jako pracovitost, 
invence a budování dobrých vztahů 
na pracovišti.

Nejlepším zaměstnancem v rám-
ci skupiny Smolo se stala Alexandra 
Bergerová ze Smolo Recycling. Podle 
navrhovatele je paní Bergerová per-
fekcionistka s vysokým pracovním na-
sazením, ale hlavně dobrá parťačka, 
která nikdy nezkazí žádnou srandu.

Nejlepším pracovníkem STEEL-
HOUSE se stala skladová účetní Jola-
na Helmová. Její kolegové ji nomino-
vali pro obdobné vlastnosti jako paní 
Bergerovou. Při hodnocení její osob-
nosti zaznělo mimo jiné: velice pečli-
vá, neskutečně pracovitá, spolehlivá 
a ke každému milá. 

Ačkoli je stavebnictví stále málo fe-
minizovaným oborem, převzala oce-
nění za firmu Beskydská stavební 
v kategorii Nejlepší zaměstnanec stej-
ně jak loni žena. Výrobní přípravářka 
střediska HSV 11 Věra Paduchová si je 
zasloužila pro svou obětavost, loaja-
litu, trpělivost, smysl pro kolektivní 
práci, svědomitost, zodpovědnost, po-
zitivní přístup k zadaným úkolům, za 
vytváření dobré nálady a dlouholetou 
práci pro společnost.

V kategorii Inovátor roku si pro 
sošku a finanční odměnu přišla hned 
trojice spolupracovníků. Roman Byr-
tus, Ladislav Lysek a Štěpán Puka-
nec ze Smolo Třinec si místo na podiu 
zasloužili za projekt, který přináší ne-
sporný prospěch jim i firmě. Vyvinuli 
lepší ovládání ramene na vysprávko-
vé soupravě TURBO 5000 pro opravu 
výtluků vozovek, čímž zvýšili úsporu 
materiálu, efektivitu práce, ale přede-
vším vlastní bezpečí při pohybu po 
vozovce. „Dodavatel nenašel uspoko-
jivé řešení nápravy, a tak ho kluci vy-
mysleli sami. Je výrazně bezpečnější 
a  zároveň ulehčuje ovládání a mani-
pulaci s ramenem. Tuhle vychytávku 
od nás začaly kopírovat i konkurenční 
firmy,“ potvrdil mistr údržby komuni-
kací Dušan Michejda. 

Do hledáčku reflektorů se pak do-
stal další muž – Kamil Lukosz. Dispe-
čer a vedoucí areálu firmy Smolo Servi-
ces v Ostravě Bartovicích převzal titul 
Tahouna roku. Během jednoho roku 
dostal svěřený úsek do skvělé kondice 
jak po stránce zázemí a vybavení, tak 
po stránce nálady a vytváření týmové-
ho ducha kolektivu. U svých podříze-
ných a kolegů si rychle vybudoval re-
spekt a uznání především za to, že ak-
tivně hledá řešení pro jejich podněty. 
Díky svým dlouholetým zkušenostem 
v oboru, znalosti techniky, ale hlavně 
díky činorodosti a vlastnímu zapále-
ní pro dobrou věc dokáže motivovat 
i ostatní a dotahovat úkoly do zdárné-
ho konce.

„Oblíbený a vždy dobře naladěný,“ 
napsali navrhovatelé o dalším oceně-



ném, řidiči Marianu Heczkovi, který si 
uznání v kategorii Veselá kopa vyslou-
žil za skutečnost, že přistupuje k práci 
s nadhledem a humorem a vždy ji vy-
konává alespoň na 120 %. „Šíří kolem 
sebe nakažlivě veselou náladu, a proto 
ho máme rádi. Takže pokud ho dnes 
večer potkáte, věřte, že jste v dobrých 
rukou,“ napsali ve zdůvodnění jeho ko-
legové ze společnosti Smolo Třinec.

Úsměvnější kategorie 
jsou výzvou pro všechny
V kategorii Kamera roku zabodoval 
nejvíc Jiří Labuda, vedoucí střediska 
stavební výroby a demolic ve Smolo 
Recycling, za soubor fotografií z New 
Yorku. Do Velkého jablka zamířil bě-

hem své první dovolené strávené po 
osmi letech mimo svůj domov a hr-
dě tam nosil a reprezentoval značku 
SMOLO. Zároveň získal atraktivní dá-
rek od třineckých Ocelářů: všemi hrá-
či podepsanou hokejku – za to, že za 
velkou louží propagoval na svém ob-
lečení i logo jejich klubu. 

Malou pozornost získal mimo sou-
těž také Ján Moder za humorné zado-
kumentování prvního svozového fit-
ness vozíku Smolo s manuálním po-
honem přímo v akci mimo Českou 
republiku. „Věřím, že tímto ponoukne-
me všechny naše zaměstnance a fan-
dy k pořizování zajímavých snímků ne-
bo videí z nevšedních akcí a míst, kde 
zachytí i logo naší společnosti,“ uvedla 
PR manažerka skupiny Ivana Kubacká.

Poslední ocenění, a to za Počin ro-
ku, náleželo Petře Gruszkové z Bes-
kydské stavební za odvahu, kterou 
prokázala v rámci lyžařského výjezdu 
vedoucích pracovníků do Zakopané-
ho. Přestože příkaz ředitele zněl jas-
ně: „Zúčastní se pouze lyžaři!“, probu-
dila v sobě lyžařským sportem nikdy 
nepolíbená Petra, v touze setrvat se 
svým kolektivem, nezlomného bojo-
vého ducha. Zapůjčila si lyžařskou vý-
zbroj, zajistila instruktora a ve svých 
42 letech se poprvé postavila na lyže, 
aby posléze s týmem odvážně sjíždě-
la všechny sjezdovky. Za její odhodlá-
ní a píli, kterou projevuje i na svém 
pracovišti, získala obdiv všech a nomi-
naci nakonec proměnila v sošku a po-
ukaz na čerpání služeb ve Vitality.

5

O
CE

N
ĚN

Í



Byli jste skvělí, 
chválili hudební Slavíci
Po slavnostním ocenění nejlepších pra-
covníků, křtu nového časopisu S-Ma-
gazín, zhodnocení roku a načrtnutí 
plánů do budoucna následovala volná 
zábava. Do víru tance pozvali všechny 
na parket slovenští No Name. Košická 
pop-rocková skupina dokázala s při-
spěním všech hostů vytvořit skvělou 
atmosféru. Frontman kapely Igor Tim-
ko prozradil, že tak přátelská zábava 
od samého začátku se na firemních ve-
čírcích vidí málokdy a že se mezi námi 
cítí skutečně dobře. 

O zábavu se staral i eskamotér, kte-
rý se neomezil pouze na jeviště, ale 
svými triky ohromoval vděčné diváky 
i v předsálí a na dalších místech. Pro 
všechny přítomné byl až do půlnoci 
připraven opulentní raut a několik ba-
rů, mimo jiné ledový pult venku. 
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Oslovil nás 
nešťastný osud dívenky
Jak jsme již avizovali v minulém čísle, 
během celého večírku probíhala sbír-
ka pro těžce nemocnou Karolínku. Ví-
me, že Vás, milí čtenáři, osud rodiny 
citlivě zasáhl, a tak se díky Vaší štěd-
rosti vybralo celkem neuvěřitelných 
60 tisíc. O našem počinu psala dokon-
ce místní média, například Hutník, De-
ník nebo Patriot magazín. Děkujeme.

O předání výtěžku těsně před Štěd-
rým dnem a tom, jak rodina s penězi 
naložila, si přečtěte na straně 1. 7
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Nový zákon o odpadech se tvořil ně-
kolik let a ještě během projednává-
ní parlamentem prošel dalšími úpra-
vami. Spokojený se zdá být málokdo. 
Jak to vidíte vy?
Je jasné, že zákon je v některých ohle-
dech nedořešený, a někde naopak až 
moc omezuje dosavadní možnosti. 
Jde nad rámec požadavků Unie, tak-
že jsme opět papežštější než papež. 
S  největší pravděpodobností se bu-
dou v  současné době projednávat 
jeho nové úpravy, účel však zůstane, 
tj. zvyšovat míru recyklace a využití 
odpadů a postupně snižovat jejich 
skládkování.

Zákon stanovil cíle, se kterými se bu-
dou muset poprat hlavně samosprá-
vy? 
Aby takto ambiciózně nastavené li-
mity pro třídění obce plnily, musí za-
čít již nyní aktivně pracovat na svém 
konceptu nakládání s odpady. Nebát 
se přijmout možná někdy nepopulár-
ní, ale důležitá rozhodnutí, jinak se za 
pár let vystaví nepříjemným dopa-
dům, včetně peněžitých sankcí. Pro 
starosty to bude určitě organizačně 
a  finančně složité období. Koncepce 
nedovolí otálet se zaváděním změn 

a  odzkoušením nových motivačních 
nástrojů. Některé obce již teď zkou-
šejí uplatňovat např. systém PAYT 
(„Zaplať, kolik vyhodíš“) .

Podle naší předběžné analýzy bu-
de u námi obsluhovaných obcí zapo-
třebí v průběhu následujícího období 
4–5 let zásadně zvýšit třídění využi-
telných složek z SKO. U některých až 
o celou jednu pětinu objemu. A toho 
není možno dosáhnout bez zásadní 
změny přístupu k  této problematice 
přímo v domácnostech. 

Jaká další řešení se starostům nabí-
zejí?
Především by měla nastat větší spolu-
práce samosprávy s občany na straně 
jedné a na straně druhé pak úzká spo-
lupráce obce s  vybranou odbornou 
svozovou firmou, která může pomoci 
zorientovat se v  poměrně složité le-
gislativě řešení. Společně se zastupi-
teli je potřeba zmapovat veškeré pro-
vozně-technické možnosti v  daných 
lokalitách, které mohou být odlišné 
a zásadní i v rámci finančních nákla-
dů jednotlivých obcí. Na základě zjiš-
těného potenciálu pro zvýšení míry 
třídění odpadů pak vypracovat řešení 
přímo „na míru“. 

Odpadová revoluce:  Nové starosti starostů (a firem)
Nový zákon o odpadech počítá s tím, že za necelých pět let budeme z 55 % recyklovat veškerý komunální odpad. 
Dnes se to daří pouze z 39 %. V roce 2030 musí být v Česku uvedeno zpět do oběhu 60 % komunálního odpadu, za 
dalších 5 let až 65 %. Nová úprava je výsledkem mnoha kompromisů, není dokonalá, prakticky nikoho neuspokoju-
je. Na bedra starostů nakládá mnohem více starostí. O tom všem hovoříme s Ing. Evou Hajdovou, odbornicí na odpa-
dovou legislativu společnosti Smolo Services.
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Obce mají motivovat občany k ještě 
lepšímu třídění. Jak to mají dělat?
Ze strany obce je důležitá osvěta obča-
nů. Každý by si měl uvědomit, že fi-
nanční postihy za neplnění cílů ponese 
obec, a tedy přímo nebo nepřímo ob-
čan. Obce např. budou mít nově povin-
nost zveřejňovat zprávu o nakládání se 
svými  komunálními odpady, včetně 
vyhodnocení nákladů s tím spojených. 
Občan tak bude mít přehled, jak je 
s prostředky nakládáno a do jaké míry 
se daří plnit třídění recyklovatelných 
a využitelných složek odpadů.

Dnes se již v  některých obcích 
zkoušejí nové motivační nástroje, jak 
jsem již zmiňovala výše. Je však třeba 
otevřeně říci, že nejsou jednoduché, 
všespasné, levné a mohou mít i své 
stinné stránky. Je otázkou, zda třeba 
nevzniknou nové černé skládky. Eko-
logie a ochrana přírody opravdu není 
zadarmo a vyžaduje úsilí nás všech.

Největším strašákem se  zdá být 
zvyšování poplatku za ukládání na 
skládky?
Klíčovým opatřením, které zvolil záko-
nodárce pro splnění evropských cílů, je 
finanční dopad formou růstu poplatku 
za uložení využitelných odpadů na 
skládky. Tento poplatek se zvyšuje ze 
současných 500 až na 1 850 korun v ro-
ce 2029. Poplatek za ukládání odpadů 
není totožný s  místním poplatkem, 
který občanům stanovují obce za svoz, 
ale jeho výši může ovlivnit.

Bude mít situace s poplatky vliv i na 
firmy jakožto původce odpadů?
Ano. Tyto změny budou mít samozřej-
mě dopad i na firmy, především menší, 
které se třídění odpadů moc nevěno-
valy. Situace s poplatky se však mohou 
týkat všech. Není to totiž jen otázka 
dostatečného či nedostatečného tří-
dění odpadů, ale i existence tzv. kon-
cových zařízení k využití odpadů na tr-
hu. Bohužel v Moravskoslezském kra-
ji v  současné době tyto technologie 
chybí, takže skládkování je stále jed-
ním z  nejběžnějších způsobů naklá-
dání s odpady. Navyšování poplatků 
za ukládání odpadů na skládky se 
tak promítne v  ceně za poskytované 
služby v oblasti nakládání s odpady.

Zákon zavádí třídicí slevu pro obce. 
Jak bude uplatňována v praxi?
Jedná se o jeden z motivačních pro-
středků. Princip této slevy spočívá 

v tom, že pokud obec bude dostateč-
ně třídit recyklovatelné odpady a spl-
ní nastavené zákonné limity pro třídi-
cí slevu, může směsný komunální od-
pad skládkovat za nižší cenu. Do roku 
2025 za současných 500 korun za tu-
nu, v dalších letech by cena stoupala 
mírně až do roku 2030 na 800 korun. 
Pokud limity nesplní, bude ukládat 
směsný komunální odpad za cenu 
vyšší, tedy od 800 korun za tunu v ro-
ce 2021 až po 1 850 korun za stejné 
množství v roce 2029.

Jaké jsou podmínky poskytnutí sní-
ženého poplatku?
Nastane-li účinnost nového zákona 
o odpadech 1. ledna 2021, bude moci 
obec první slevu uplatnit, jestliže letos 
vytřídí v  souhrnu z celkové své pro-
dukce minimálně 45 % recyklovatel-
ných komunálních odpadů (skla, plas-
tů, papíru, kovů a biologicky rozloži-
telného komunálního odpadu). 

V  následujících letech limity pro 
uplatnění třídicí slevy dále porostou. 
V  roce 2021 to bude již 55 % a v  roce 
2025 už 70 % vytříděných recyklova-
telných odpadů. Ne všechny obce zřej-
mě budou schopny tak vysoké ambice 
naplnit, značnou roli zde bude hrát pří-
stup občanů i samotné samosprávy.

Už druhým rokem funguje celoroční 
sběr biologicky rozložitelných odpa-
dů, od ledna musí obce zajistit mož-
nost odevzdávat použité kuchyňské 
oleje. Které komodity ještě budeme 
třídit povinně?
Bioodpad již obce povinně separují, 
ale v jeho sběru a zpracování stále za-
ostáváme a právě odpad rostlinného 

původu z  kuchyní i ze zahrad tvoří 
podstatný podíl obsahu v našich ná-
dobách na směsný komunál. Nový 
odpadový zákon zavádí od roku 2025 
povinnost odděleného sběru textilu. 
Zde mají obce různé možnosti, ze 
kterých mohou vybírat. V  budoucnu 
se bude zavádět třídění dalších povin-
ných komodit, včetně některých ne-
bezpečných odpadů. 

Jak se díváte na koncepci budování 
dotříďovacích linek pro komunální 
odpad?
Je to mezičlánek, který zlepšuje kva-
litu vytříděných složek z  primárního 
třídění a podílí se na splnění míry vy-
tříděných recyklovatelných a využitel-
ných složek. Pokud však na trhu nebu-
dou kapacity na konečné využití toho-
to odpadu, pak vyvstane nerudovská 
otázka: „Kam s ním?“

Co nás čeká dál?
V roce 2030 má začít platit úplný zákaz 
skládkování využitelných odpadů. Je 
to velmi ambiciózní cíl. Proto je potře-
ba v  našem kraji vybudovat moderní 
technologie na využití odpadů a admi-
nistrativní příprava pro takové investi-
ce trvá několik let! Zájem podnikají-
cích subjektů vybudovat a financovat 
tato zařízení je, ovšem bude nutná ta-
ké podpora ze strany státní správy – 
měla by zjednodušit státní byrokracii, 
zrychlit proces schvalování, nastavit 
jasnou a po nějakou dobu neměnnou 
legislativu. V opačném případě bude-
me sice lépe třídit, ale nebudeme mít 
jak tyto vytříděné složky uplatnit. Nic-
méně doufejme v  optimističtější bu-
doucnost. 9

SM
O

LO
 S

ER
VI

CE
S



Třídíme skvěle, 
a to je tak všechno
Především často zaměňujeme dva poj-
my: třídění a recyklaci. Třídit dnes umí-
me již výborně, v Česku funguje jeden 
z nejefektivnějších systémů sběru plas-
tů v Evropské unii, dobří jsme v separa-
ci papíru i dalších komodit.

Ale tím to končí, protože to, co vy-
třídíme, neumíme „doma“ recyklovat. 
Nedokážeme dát odpadům „druhý ži-
vot“, tedy je smysluplně využít. Nemá-
me pro ně koncová zpracovatelská za-
řízení s  dostatečnou kapacitou. Stále 
citelně chybí daňové zvýhodnění, kte-
ré by zajistilo konkurenceschopnost 
produktů z  recyklovaných materiálů. 
Výrobci takových produktů sice v Čes-
ké republice existují, ale fungují spíše 
díky vlastnímu nadšení, s podporou 
státu doposud počítat nemohli.

Pro mnohé komodity 
nemáme uplatnění
Stát by měl dle nařízení EU zajistit ješ-
tě důkladnější třídění. Již se však ne-
mluví o tom, kdo to zaplatí a co se sta-
ne s vytříděnými komoditami dál. Ty 

jsou z  větší části už druhým rokem 
neprodejné. Dlouhá léta bylo renta-
bilnější vozit odpady do asijských ze-
mí, proto si Evropa a Amerika nevy-
budovaly vlastní koncová zařízení na 
zpracování tříděného odpadu. 

Asie sama však produkuje již tolik 
odpadu, že téměř naplnila své kapaci-
ty. Navíc nakládání s dovezeným od-
padem nebylo – mírně řečeno – ideál-
ní. I v  asijských zemích již volají pro 
ochraně životního prostředí. Najed-
nou, když Čína, Indie, Indonésie, Ma-
lajsie či Vietnam přestávají tyto ko-
modity vykupovat, nevíme, co s nimi. 
A přitom máme třídit v ještě větší míře.

Čína již nemá zájem o plasty, a na-
víc omezila i dovoz netříděného papí-
ru, odpadu z výroby oceli a mnoha 
druhů textilního odpadu. A tak má 
Evropa problém i se starým papírem 
a lepenkou, sice na celém kontinentu 
jsou zpracovatelské závody (papírny), 
ale s ohledem na přetrvávající převis 
nabídky sběrového papíru a dřeva 
z kůrovcového kácení mají plné kapa-
city. Proto snižují výkupní ceny.

U plastů je to jinak, tam jsme byli 
na Asii závislí téměř výhradně. Pokud 

totiž v  Evropě plasty zpracováváme, 
pak jen jednodruhové, např. PET láhve. 
Neumíme zpracovávat směsi, případ-
ně plasty s obsahem chlóru, které ne-
lze spálit v cementárnách. Náš vlastní 
vytříděný plast je proto těžce uplatni-
telný i u tradičních českých odběrate-
lů. Ti raději odebírají palivo ze zahra-
ničí, protože za to dostanou lépe za-
placeno.

„Černý Petr“ zůstal na straně 
obcí a odpadových firem
Pokud taková situace bude dále pře-
trvávat, a vše tomu nasvědčuje, bude 

První plast zcela vyrobený ze syntetických 
látek – bakelit – vznikl v  roce 1907. Záhy se 
z něj vyrábělo téměř všechno – od izolací až 
po telefonní přístroje. Již dříve se ovšem vy-
ráběly plasty z  přírodních materiálů, napří-
klad z tvarohu se získával galalit, který si pa-
matujeme především v  podobě mléčně bí-
lých matných knoflíků, hřebenů nebo spon 
připomínajících želvovinu nebo slonovinu, 
šachových figurek, per a dalších, hlavně ga-
lanterních výrobků.

Třídit neznamená recyklovat!
Je nejvyšší čas pro daňová zvýhodnění a jasná rozhodnutí. Jsme skládková velmoc a chybí nám koncová zařízení pro 
zpracování odpadů. Česko se snaží udržet krok s vývojem a cíli vytyčenými Evropskou unií, ale jdeme na to ze špat-
ného konce. Citelně v této oblasti chybí rozhodnutí, která by zůstala v platnosti alespoň 10 let.
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Zatímco v roce 2016 se do Číny vyvezlo asi 
7,4 milionu tun plastového odpadu v hodno-
tě 3,7 miliardy dolarů (asi 76 miliard korun), 
letos odebere Čína jen 1,5 milionu tun vytří-
děného plastového odpadu. Kromě plastů 
zakázala Čína i dovoz netříděného papíru, 
odpadu z výroby oceli a řady druhů textilní-
ho odpadu. Aby evropský a americký konti-
nent nadbytek tříděných komodit zvládl, bu-
de muset rychle vybudovat stovky konco-
vých závodů na zpracování odpadu. 

V roce 1950 se ve světě vyrobilo a spotřebova-
lo na 1,5 milionu tun plastů, pro rok 2020 se 
prognózuje výroba plastů na světě ve výši až 
400 milionů tun, a v roce 2050 dokonce více 
než 700 milionů tun. Samotní Evropané vy-
produkují každoročně dohromady 25 milio-
nů tun plastového odpadu.

to mít dopad nejen na firmy působící 
v  branži, které jsou již nyní nuceny 
zdražovat své služby, ale hlavně na 
původce, což jsou obce, tedy občané 
a firmy, kteří tyto odpady produkují. 
Na všechny původce komunálních 
odpadů již citelně dopadla skuteč-
nost, že mnoho vytříděných surovin 
se nyní odebírá za zlomek toho, co 
ještě nedávno, nebo se za jejich odběr 
již dokonce platí – pokud má o tyto 
vytříděné odpady ještě vůbec někdo 
zájem. Také proto musela autorizova-
ná obalová společnost EKO-KOM při-
stoupit k  částečnému finančnímu 
krytí nákladů třídicím linkám, ale jen 
u obalového papíru. Tedy nikoli u le-
táků, novin a dalších složek.

Zajistit využití vytříděných odpa-
dů bude pro města a obce stále větší 
problém. Samosprávy dosud na pro-
deji vytříděných komodit částečně 
vydělávaly, případně alespoň kryly 
náklady na kontejnery a svozovou 
službu. Nyní budou muset přihléd-
nout při sestavování rozpočtů a kal-
kulaci svého odpadového hospodář-
ství k zásadním změnám.

Odklon od skládkování 
je nutný – co dál?
Odklon od skládkování, se kterým po-
čítá novela zákona o odpadech, je ne-
zbytný. Jsme skládková velmoc, praktic-
ky v  perimetru 20 kilometrů od které-
hokoli místa najdeme nějakou skládku. 
Uložení odpadu „do díry“ je aktuálně si-
ce nejlevnější, ale nejméně ekologické. 
Nevyužíváme jeho ekonomický poten-
ciál a nechováme se s  úctou k  půdě. 
Např. Nizozemci, kteří s  mořem bojují 
o každý metr země a znají její hodnotu, 
nemají skládky vůbec. Odpady využíva-
jí jako zdroj energie. 

A touto cestou by se měla ubírat 
i naše země. Zde je však zásadní pro-
blém. Zavázali jsme se skládky utlu-
movat, ale stát zatím nevytváří do-
statečné podmínky pro investory 
technologií nebo zařízení, která by re-
cyklaci či jiné využívání odpadů řešila.

Chybějící politické 
rozhodnutí brzdí 
novátorské investice 
Naše společnosti ve skupině Smolo se 
připravují na snižování objemu odpa-
du ukládaného na skládkách a plánu-
jí investice do novátorských techno-
logií a materiálového využití odpadu. 
Ovšem – a to se týká všech potenciál-
ních investorů – nikdo nebude vklá-
dat energii, čas a obrovské prostředky 
do moderního ekologického zařízení, 
pokud nebude zřejmé, jakou cestou 
se bude ubírat odpadová politika Čes-
ké republiky a jaký způsob nakládání 
s odpady stát upřednostní minimál-
ně v  další dekádě. Je třeba mít jasno 
v tom, zda se podmínky a preferova-
ný způsob zpracování během několi-
ka málo let nezmění. Chybí tu jasné 
právní prostředí.

Pokud se ambiciózní cíle EU zave-
dou do praxe a všichni budou schopni 
vytřídit 65 % odpadů, bude zapotřebí 
stovek nových zařízení na jejich využití. 
V opačném případě budeme stát před 
obrovským problémem. Hrozí, že se 
v naší zemi budou hromadit tisíce tun 
odpadu, který nebudeme umět zpra-
covat a dále využít. Navíc v zemích, ja-
ko je Česko, kde bylo dosud skládková-
ní nejlevnější, by měla koncová zařízení 
vznikat s  významnou podporou státu 
nebo evropských fondů.

Jedním ze způsobů 
je snížit množství odpadů
Lépe recyklovatelné výrobky a obaly 
šetrnější k životnímu prostředí musí 
být daňově zvýhodněny. Výrobci po-
užívají desítky různých typů obalů. 
Jen  pokud jde o plasty, třídíme ve 
Smolo Services patnáct až dvacet po-
ložek! A například sendvičové obaly 
v sobě kombinují několik vrstev z hli-
níku, papíru a různých folií, které jsou 
těžce a nákladně oddělitelné.

Český stát se snaží prostřednictvím 
společnosti EKO-KOM  obalové firmy 
a výrobce alespoň částečně motivovat, 
také aby používali vhodné obaly a jed-
nak aby snižovali množství odpadů, ale 
nestačí to. Zatímco každá PET lahev 
je velmi dobře recyklovatelná, výrobek 
kombinující několik druhů plastů je pro 
recyklaci velmi komplikovaný. Tento 
fakt by bylo vhodné zohlednit v poplat-
cích, aby mohla kupní síla občanů spo-
lu s  lepším enviromentálním povědo-
mím daný trh regulovat.

Zásadním a nepříznivým způso-
bem navíc vstupuje do celého koncep-
tu i trh s vytříděnými komoditami. Vý-
robci kladou vysoké nároky na kvalitu 
dodávaného tříděného papíru a  plas-
tů. Nejobtížnější situaci má  potravi-
nářský průmysl. S ohledem na vysoké 
hygienické požadavky se výroba z dru-
hotných surovin prakticky nevyplácí. 
Proto např. recyklované PET láhve kon-
čí převážně v textilním průmyslu a po-
travinářský zůstává u primárního zdro-
je surovin.

U papíru nejsou požadavky tak 
striktní jako u plastů, ale situace ani 
tu není jednoduchá – každá papírna 
„umí“ něco jiného a taky jde o problém 
nežádoucích příměsí, které snižují ce-
nu. Navíc je kapacita papíren nedosta-
tečná a mělo by se to zlepšit až v roce 
2021, kdy mají vzniknout nová zařízení. 

Zavádění cirkulární 
ekonomiky
V  novele  zákona o odpadech chybí 
konkrétní finanční nástroje na  pod-
poru recyklace, které by umožnily 
lepší zavádění cirkulární ekonomiky 
v  Česku a byly motivační pro vznik 
koncových zařízení. Stále chybí sníže-
ná sazba DPH na výrobky z recyklátů 
nebo jejich zvýhodnění při veřejných 
zakázkách. Je třeba přijmout účinná 
opatření na podporu recyklačního 
odvětví a využívání druhotných suro-
vin, daňové zvýhodnění recyklova-
ných výrobků a recyklátů. Vláda mu-
sí prosadit tzv. zelené zakázky u ve-
řejných institucí či dotační podpory 
v operačních programech, s možností 
podpory i pro velké podniky.

V opačném případě čeká celou čes-
kou společnost odpadový kolaps.

Marek Teichmann
manažer toků odpadů

Smolo Services 11
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q  Zemní práce předcházející výstavbě nového Cyrilometodějského centra.

p  Díky opatrně a odborně provedené 
skrývce zeminy mohli archeologové vy-
zvednout z neporušeného pohřebiště kos-
terní ostatky i vzácné šperky.

Při skrývce jsme odkryli 
archeologicky poklad
Na území největšího velkomoravské-
ho pohřebiště momentálně pracuje 
tým kolegů ze Smolo Recycling, který 
má na starosti zemní práce předchá-
zející výstavbě nového Cyrilometoděj-
ského centra. V únoru zde došlo k uni-
kátnímu nálezu datovaného do ob-
dobí Velké Moravy. 

„Archeologové nás upozornili, že 
lokalita ve Starém Městě u Uherského 
Hradiště je vlastně jedním velkým 
pohřebištěm, kde mohou být až tisíce 
hrobů. Jeho středobodem byl kostel, 
první objevená velkomoravská stav-
ba na našem území vůbec. Při skrývce 
zeminy proto zkušený tým vedoucího 
projektu Marka Szkandery postupo-

Při zemních pracích jsme odkryli 
unikátní slovanské pohřebiště
Momentálně realizujeme řadu zajímavých zakázek v oblasti de-
moličních a zemních prací, recyklace, a to na území celého Mo-
ravskoslezského kraje, s malým přesahem do kraje Zlínského.
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val velmi opatrně a při odkrývání vrs-
tev, kde by mohly být nějaké nálezy, 
nasadil vhodnou techniku. A skuteč-
ně – naši zaměstnanci narazili na uni-
kátní pohřebiště, kde archeologové 
následně objevili sedm rovů s koster-
ními pozůstatky dětí a dívek a také 
honosné šperky,“ uvedl vedoucí sta-
vební činnosti a recyklace Smolo Re-
cycling Jiří Labuda.   

Podle odborníků byl zde nález 
obdobné hodnoty učiněn naposledy 
v 50. letech minulého století. „V hro-
bech jsme nyní našli hlavně stříbrné, 
často pozlacené hrozníčkové a bubín-
kové náušnice ze skupiny honosných 
šperků veligradského typu, zdobené 
metodou granulace a filigránu. To zna-
mená, že s nimi pohřbená dívka nále-
žela do rodiny významného velmože 



pq  Zemní a stavební práce v areálu Janča patřily s ohledem na místní podmínky ke 
skutečně náročným.
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žijícího ve druhé polovině devátého 
století na území tehdejšího Veligra-
du, dnešního Starého Města,“ upřes-
nil Luděk Galuška, vedoucí záchran-
ného archeologického týmu. Celkový 
počet šperků, mezi kterými nechy-
běly náušnice, gombíky, prsten nebo 
nůž, dosáhl třiceti kusů. 

Nové Cyrilometodějské centrum 
vyroste do konce roku 2021. Slovan-
ské hradiště usiluje o zapsání do se-
znamu světového kulturního dědictví 
UNESCO.

Jiří Labuda doplnil, že to není první 
zkušenost firmy s prací v archeologic-
ky zajímavých lokalitách. Například 
při výkopech základů pro Komunitní 
centrum v Bílovci byly rovněž naleze-
ny cenné artefakty a další postup pra-
cí se neobešel bez zásahu archeologů.

Mostní opěry odbouráme 
„za provozu“
Hned v dubnu začne být realizována 
rozsáhlá a technicky náročná zakázka 
na obchvatu Českého Těšína, na rych-
lostní komunikaci I/48. Pro zadava-
tele, firmu Firesta, provedeme zemní 
a  bourací práce v rámci opravy pře-
mostění MK Hřbitovní.

„Na mostu směrem z mezinárod-
ního hraničního přechodu v Chotěbu-
zi, kde dochází k vychýlení mostních 
opěr, provedeme jejich obnažení a vy-
bourání. Mostovka zůstane zachová-
na, ta se hydraulicky nadzvedne a po-
sadí na prozatímní opěrné skruže. 
Mostní opěry uvolníme z ukotvení, 
odbouráme a odtěžíme. Vytvoříme 
prostor pro nové opěry, které zhotoví 
zadavatel. Na nás pak bude zasypání 
a zahutnění přechodové oblasti za 
opěrami vhodným materiálem a při-
pravení konstrukční vrstvy pro napo-
jení komunikace. Protože je pod mos-
tem omezený prostor pro manipulaci 
a pohyb techniky, bude zakázka tech-
nicky velmi náročná a vyžádá si přímo 

hodinářsky přesné plánování a dodr-
žení všech postupů. Součástí zakázky 
je i nezbytná demontáž protihluko-
vých stěn,“ uvedl vedoucí stavební 
činnosti a recyklace Smolo Recycling 
Jiří Labuda s tím, že bude nutný i pře-
sun velkého množství zeminy a suti. 

Na letošní rok je naplánována opra-
va opěr směrem na Frýdek-Místek, kdy 
bude doprava svedena do pruhů smě-
řujících na hraniční přechod do Polska. 
V příštím roce proběhnou identické 
práce na druhé straně rychlostní ko-
munikace. 

Projekt komplikovaly 
složité přeložky
Další náročnou realizací byl končící 
projekt na provedení zemních a sta-
vebních prací v areálu dodavatele elek-
tromateriálů, firmy Janča v Ostravě-
Mariánských Horách. 

Pracovníci zde na rozsáhlé ploše 
vykáceli náletové dřeviny i vzrostlé 
stromy, odtěžili 11 000 m3 zeminy, sní-
žili úroveň terénu na ploše 8 000 m2, 
což komplikovalo vedení vysokého 
napětí, protínající stavbu napříč. „By-
lo také třeba vyřešit nezvykle husté 
zasíťování pozemku, které bylo v mi-
nulosti provedeno bez zanesení do 
map. Dodatečně jsme museli provést 
náročné přeložky, hlavně kanalizační-
ho řádu DN 500 v délce přes 100 met-
rů. Rád bych vyzdvihl práci vedoucího 
projektu Ondřeje Lamacze a jeho tý-
mu, který dovedl operativně najít ře-
šení pro všechny problémy a dodržet 
nasmlouvané termíny ke spokojenos-
ti zadavatele. Výsledkem je perfektně 
zvládnutých 5 000 m2 zpevněné plo-
chy, což je pro představu více, než má 
tréninkové fotbalové hřiště,“ zhodno-
til Jiří Labuda.
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Spolupráce s firmou EUROVIA CS, a.s., 
začala v roce 2017, kdy jsme se zúčast-
nili výběrového řízení na dodání vozi-
dla 4x4 (v provedení nosič kontejne-
rů) doplněného o montáž hydraulic-
kého nakládacího jeřábu za kabinou. 

Ve velmi silné konkurenci jsme ob-
stáli a výběrové řízení na dodávku vo-
zidla MERCEDES BENZ ATEGO s hyd-
raulickým nakládacím jeřábem HMF 
1330 a nosičem kontejnerů CTS vyhráli. 
V poměrně krátké historii naší společ-
nosti to byl průlomový moment, byla 
to první dodávka hydraulického naklá-
dacího jeřábu značky HMF pro firmu 
EUROVIA CS vůbec. 

Po převzetí bylo zmíněné vozidlo 
podrobeno náročným podmínkám že-
lezničních staveb a mostů. Námi navr-
žená koncepce se osvědčila jako velice 
spolehlivá, navíc se širokým spektrem 
použití, dopravní stavitelé si pochvalu-
jí i její univerzálnost. 

Když zdvih, tak s námi!
Jsme partnerem významných společností
Smolo Hydraulics pokračuje v úspěšné spolupráci s firmou EUROVIA CS, dříve Stavby silnic a železnic. Jedna 
z  nejvýznamnějších stavebních společností v Česku a jednička v oblasti dopravního stavitelství si nás vybrala 
pro dlouhodobé partnerství.
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Důkazem spokojenosti s jeřáby 
HMF bylo dodání druhého vozidla 
MAN TGS 6x4 v provedení valník se 
zadní montáží hydraulického naklá-
dacího jeřábu HMF 2820.

Začátkem letošního roku jsme fir-
mě EUROVIA CS, a.s., předali již třetí 
vozidlo. Tentokráte jde o vozidlo MAN 
TGS 6x6 HMF 2020, vybavené troj-
strannou sklápěcí korbou MOLČÍK, 
které slouží v závodu objednatele 
v Pardubicích. 

Unikátní zajištění 
stability jeřábů
Zmíněné vozidlo je v současné době 
nejvíce využívanou a dodávanou kon-
cepcí vozidel ve stavebnictví. Jeřáb 
HMF 2020 se třemi hydraulickými vý-
suvy, s celkovým horizontálním dosa-
hem 10,2 m a nosností 1 650 kg na 
konci dosahu vyhoví většině poža-
davků náročných stavbyvedoucích. 
Jeřáb je standardně obsluhován rádi-
ovým ovládáním Scanreco, přičemž 
je doplněn o hydraulicky otočné pod-
pěry a nejmodernější stabilizační sys-
tém EVS (Electronic Stability System). 
Jde o zcela unikátní a bezkonkurenční 
zajištění stability nakládacích jeřábů 
a bezpečí provozu, jednoduché ovlá-
dání zajišťuje komfort obsluhy. Tento 
systém dánské značky HMF, pro niž 
máme výhradní zastoupení pro český 
i slovenský trh, je chráněn evropským 
patentem již od roku 1998.

Velikou zásluhu na získání tohoto 
významného zákazníka má hlavně 
náš obchodní manažer Ing. Jan Hořči-
ca. Chtěl bych poděkovat nejen jemu, 
ale i klukům z dílny za skvělou práci 
a všem kolegům v týmu SMOLO Hyd-
raulics, kterého jsem součástí. Jsem 
hrdý, že jsem mohl dát takový tým li-
dí dohromady.

Speciální vozidlo pro firmu se 
speciálními požadavky
Chci zdůraznit, že se nezaměřujeme 
na pouhé realizace podle zadané tech-
nické dokumentace. Umíme ušít řeše-
ní zákazníkovi na míru a rádi přijímá-
me výzvy. To je příklad i našeho další-
ho významného zákazníka. 

Na začátku všeho bylo přání jedna-
tele odborné plynařské firmy KOHUT 
Třinec s.r.o. najít náhradu za dosluhu-
jící technologické vozidlo. Výsledkem 

několikaměsíčního jednání a  tech-
nických konzultací bylo dodání spe-
ciálního vozidla MAN TGS Tridem 
v  provedení nosič kontejnerů dopl-
něného o hydraulický nakládací jeřáb 
HMF 2320 v provedení K6 s hydraulic-
kým navijákem. Zajímavostí této rea-
lizace je montáž hydraulického jeřá-
bu na valníkový kontejner, který si zá-
kazník vyrobil zcela ve své režii.

Lukáš Bojko
jednatel Smolo Hydraulics
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Studenti Gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně se dočkali nové školní 
sportovní haly. Ze svého rozpočtu ji nechal vybudovat Moravskoslezský 
kraj.

Studenti a sportovci získali špičkovou tělocvičnu

 „Hala musela korespondovat se sou-
sední funkcionalistickou budovou ško-
ly, která je památkově chráněna. V inte-
riéru tělocvičny je poměrně zajímavé 
propojení oceli a barevných dřevotřís-
kových OSB desek, které jsme dle návr-
hu použili na obložení stěn. Přiznané 
jsou i konstrukce střechy z oceli,“ před-
stavil projekt stavbyvedoucí Ing. Jiří Ku-
chtíček.

Tělocvikáři, studenti a sportovci, 
kteří ji budou používat v odpoledních 
hodinách, jsou nadšení tím, že je hala 
postavena v takové kvalitě. Nová tě-
locvična má rozměry 40 na 20 metrů. 
Povrch tvoří podlaha Gerflor nejvyšší 
kvality. Mohou na ní bezpečně spor-
tovat děti i dospělí, dají se zde provo-

V prvním čtvrtletí letošního roku jsme předali do užívání 
hned tři budovy pro potřeby vzdělání a sportu

zovat na vrcholové úrovni veškeré ha-
lové sporty: florbal, házená, futsal, 
volejbal, tenis, basketbal, sof tbal. Do-
plňkově je v tělocvičně možno umístit 
pět badmintonových kurtů.

Hala má hlediště pro diváky, čtyři 
šatny včetně sprch a sociálního zaří-
zení, kabinety pro učitele, nechybí ani 
klubovna a míčovna. Součástí vyba-
vení jsou mimo jiné sklopné koše na 
basketbal a elektronická výsledková 
tabule. 

„Jsem rád, že zhotovitel dodržel 
všechny nasmlouvané termíny, a gym-
nazisté tak už mají k dispozici nové 
sportoviště,“ uvedl náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje pro finance, 
investice a majetek Ing. Jaroslav Kania. 

p  Stáli u zrodu projektu, zleva: architekt Czesław Mendrek, bý-
valý ředitel gymnázia Petr Šářec, vedoucí střediska Jiří Kuchtíček 
a předseda představenstva Beskydské stavební Marek Kufa.

p  Jako poděkování pro naše stavaře za skvěle odvedou práci si 
ředitel Beskydské stavební Jiří Dohnal převzal maketu tělocvičny 
ve funkcionalistickém stylu. Zde se Stanislavem Folwarcznym.

Dobrou spolupráci se zhotovitelem 
si během slavnostního předání budovy 
k užívání pochvaloval také ředitel školy 
RNDr. Tomáš Hudec, stejně jako autor 
návrhu Ing. arch. Czeslaw Mendrek. 

„Děkuji stavařům z Beskydské sta-
vební za dodržení termínů i skvěle 
odvedenou práci,“ řekl během slav-
nostního předání stavby ředitel gym-
názia Tomáš Hudec.

Investor: Moravskoslezský kraj. 
Stavbyvedoucí Martin Pešat.

Objem finančních prostředků:
56,2 milionů korun. 
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Zakázka Rekonstrukce, přístavba a nadstavba haly ABC a jejího zázemí v Novém Jičíně byla kolaudována bez zá-
vad a nedodělků. Ve sportovním zařízení již proběhlo finále Českého poháru starších žáků ve volejbalu.

Rekonstruovaná hala ABC již hostila
národní turnaj ve volejbalu

Od zahrady k nové budově za pouhých devět měsíců

„Loni v květnu si Beskydská stavební převzala stavbu 
a letos 20. února proběhla kolaudace. Musím říci, že se 
hala povedla. Jak je to u starých objektů běžné, i zde se 
vyskytly technické problémy, o kterých jsme dopředu 
nevěděli, avšak vždy se vše operativně vyřešilo. Se zho-
tovitelem jsme měli bezproblémovou spolupráci,“ uvedl 
Ing. Jiří Hrachovec, předseda TJ Nový Jičín, která byla in-
vestorem.

Původní hala je z roku 1985 a její technický stav a ener-
getická náročnost neodpovídaly dnešním požadavkům. 

Hlavním cílem rekonstrukce bylo snížení energetické 
náročnosti objektu zateplením stávajících stěn a střechy 
a  výměnou dveří a oken za výplně s izolačním trojsklem. 
Sportovní objekt získal nástavbu a přístavbu nářaďovny. 
Nástavba a přístavba haly byly provedeny v klasické zděné 
technologii pomocí přesných keramických tvárnic s klasic-
kým krovem s finální plechovou krytinou. Fasáda je tvoře-

V neuvěřitelně rychlém termínu jsme postavili tělocvičnu nejen pro děti, ale i pro širokou veřejnost z obce Hostašovice. 
Krásná nová hala s malým gastronomickým zázemím vznikla za pouhých devět měsíců na omezeném prostoru. Na svět 
jsme přivedli krásné sportovní zařízení, co říkáte?

Investor: Obec Hostašovice. Stavbyvedoucí: Ing. Jozef Staník. Objem finančních prostředků: 15,7 milionů korun.

na oku lahodící kombinací silikonové jemnozrnné probar-
vené omítky a dřevěného obkladu. 

Do haly byla nově vestavěna nosná ocelová konstrukce 
tribuny pro sto diváků a hala je nově bezbariérová.
Zadavatel: TJ Nový Jičín. Stavbyvedoucí: Ing. Jozef Staník. 

Objem finančních prostředků: 32,9 milionů korun.



Beskydská stavební zahájila stavbu nových supermoderních dílen pro Střední odbornou školu ve Frýdku-Místku. 
Jedná se o zatím největší jednorázovou investici do středního školství v historii kraje.

p  Poklepu základního kamene se ujali zleva: ředitel Beskydské stavební Jiří Dohnal, 
zastupující ředitelka školy Jitka Filipcová a náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny. 

Středoškoláci ve Frýdku-Místku
získají nové moderní dílny

Beskydská stavební zahájila stavbu 
nových supermoderních dílen pro 
Střední odbornou školu ve Frýdku
-Místku. Jedná se o zatím největší 
jednorázovou investici do středního 
školství v historii kraje. 

„Na poměry krajů je čtvrtmiliar-
dová investice výjimečná, jedná se 
o rozsáhlý projekt, díky kterému bu-
dou mít žáci hlavně strojírenských 
oborů supermoderní zázemí pro od-
bornou výuku,“ uvedl náměstek hejt-
mana kraje pro finance, investice a ma-
jetek Ing. Jaroslav Kania.

Dvě nové budovy budou žákům 
a  jejich pedagogům nabízet nejen 
moderní dílny a učebny, ale také po-
třebné zázemí, sklady, učebny, kabi-
nety a šatny. V budově Na Hrázi 
vznikne také například elektrolabora-
toř, diagnostická dílna, karosárna ne-
bo brousicí box. V ulici Lískovecká bu-
de mít škola k dispozici kupříkladu ko-
várnu, soustružnické a frézařské dílny, 
svařovny nebo dílnu CNC pálení.

„Obě stavby provedeme souběžně, 
skelet staveb je navržen z prefabriko-
vaného železobetonu a počítá se za-
ložením na vrtaných pilotách,“ řekl 
předseda dozorčí rady Beskydské sta-
vební Ing. Daniel Pieszka. 

Stavební práce přijdou krajskou 
pokladnu na 183,7 milionu korun. Mo-
derní vybavení dílen si vyžádá skoro 
63 milionů.

pq  Vizualizace dvou budov, které stavíme ve Frýdku-Místku v ulici Lískovecká a na Hrázi.
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V areálu a majetku Policie ČR vznikne 
multifunkční výcvikový polygon s ho-
rolezeckou stěnou a tzv. výcvikovou 
ulicí. Projekt se zásadně liší od občan-
ských staveb s ohledem na svůj účel. 
Jde o univerzální přestavitelné pro-
story k nácviku zákroků a zásahů při 
rozmanitých podmínkách nasimulo-
vaných krizových situací. Tedy třeba 
taktiky při vstupu policie do různých 
objektů, při kontrolách osob či vozidel 
nebo řízení dopravy během mimo-
řádných událostí. 

„Moderní simulační technologie 
umožní vzdělávání co nejvíce přiblížit 
parametrům skutečných služebních 
zákroků, a především zvýší připra-
venost policistů na potřebné rychlé 
a efektivní činnosti na místech mimo-
řádných událostí v koordinaci s ostat-
ními složkami integrovaného záchran-
ného systému,“ říká policejní mluvčí 
Pavla Jiroušková. 

V součinnosti se složkami inte-
grovaného záchranného systému zde 
bude možno cvičit také záchranné 

činnosti na místech výbuchu plynu, 
závalu, požáru nebo nehody vozidla 
převážejícího nebezpečné látky a při 
vyprošťování a záchraně osob v přípa-
dě hromadných nehod. 

V rámci moravskoslezského poli-
cejního ředitelství půjde o první areál 

tohoto typu a budou jej využívat také 
příslušníci Krajského ředitelství poli-
cie Olomouckého kraje. Výstavba za-
čala na konci roku a potrvá do srpna. 
Projekt má hodnotu 63,6 milionů 
korun, 85 % uhradí evropská dotace, 
zbytek stát. 

Další zajímavý projekt:
výcvikový polygon pro Policii ČR
Zahájili jsme stavbu Multifunkčního výcvikového střediska ve Frýdku-Místku pro Krajské ředitelství policie Morav-
skoslezského kraje. Využívat ho budou také hasiči a záchranáři.

p  Takto budou v novém areálu cvičit členové zásahových jednotek

p  Popeláři v jednom z nejstarších měst světa. V centru Jeruzaléma, kterého 
historie jako opevněného hradu sahá do 14. století před naším letopočtem, 
jsou tak úzké ulice, že sem nevjede kuka vůz. Odpady se zde odkládají do 
boxů, odkud je pracovníci komunálních služeb ručně vytahují a vkládají na 
vlečku minitraktoru.

Vážení čtenáři,
vyhlašujeme fotografickou soutěž. Podělte se s ná-
mi o snímky, na kterých se Vám během služební 
cesty, dovolené nebo ve volných chvílích podařilo 
zachytit zajímavou nebo humornou momentku 
znázorňující naše profesní obory (tedy stavebnic-
tví, zpracování odpadů, dopravu, bourací a de-
moliční práce, provozování restauračního a ubyto-
vacího zařízení, pronájem prostor).

Zajímají nás také fotografie, kde prezentu-
jete na zajímavém místě nebo v nevšední situ-
aci logo firem z naší skupiny.

Snímky posílejte společně s krátkým textem, 
vysvětlujícím, kde byla fotografie pořízena a co 
znázorňuje, připojte jméno autora, a  to v  ter-
mínu do 1. listopadu 2020 na mailovou adresu: 
dorota.havlikova@smolo.cz. Do předmětu mailu 
napište Soutěž.

V  listopadu vybereme nejzdařilejší snímky, 
které budeme prezentovat ve vánočním čísle 
S-Magazínu. Autory vítězných fotografií samo-
zřejmě odměníme zajímavou cenou.

Soutěž: Já a moje značka aneb Jak se pracuje i jinde
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Velký pátek je dnem smutku, poká-
ní a velkého půstu.  Koupel či omý-
vání ve studené vodě ze studny, po-
toka či studánky patří v  tento den 
k  tradiční fyzické i duchovní očistě 
a je připomínkou omytí Ježíše v řece 
Jordan.

Pokud se vám koupel v jarním to-
ku zalíbí, možná se přidáte k několika 
našim zaměstnancům ze Smolo Hyd-
raulic a Smolo Třinec. Každou neděli 
odpoledne se členové neformálního 
sdružení Bystřické vydry od Hluchové 
společně noří do vody u splavu v hor-
ském potoce.

„Byla to výzva bývalého starosty 
Petera Staňa, ať se s ním a partou 
dalších nadšenců vydáme v  únoru 
k  Baltu na 17. mezinárodní setkání 
otužilců v polském Mielnu. Tam jsme 
se vlastně poprvé ponořili do moře 
v zimním období. Po celý víkend pa-
novala skvělá atmosféra, byl zde za-
jímavý doprovodný program a v ne-
děli se společně vrhlo do vln 6 tisíc 
lidí. Tehdy jsem se přesvědčila, že 
ponor do ledové vody uvolňuje, do-
konce přináší pocit euforie. Utužují-
cí koupání se nám zalíbilo, s kama-
rády jsme se rozhodli založit vlastní 
skupinu otužilců a na břehu Hlucho-
vé se setkáváme každou neděli ve tři 
odpoledne,“ říká Beata Bojková, 
která s manželem Lukášem pracuje 
ve Smolo Hydraulics.

Do otužování zapojili Bojkovi i své 
děti. Doufají, že kromě nových přátel 
a  společně trávených chvil jim zimní 
ponory pomohou utužit zdraví a vy-
hnout se virózám. Sami otužilci si chvá-
lí odolnější imunitu, nejsou náchylní 
k nemocem, a když už podlehnou, pak 
mají onemocnění lehčí průběh. Otužo-
vání má navíc pomoci lépe zvládat stres 
a přidávat chuť a energii do života.

„Na začátku za iniciativou stáli 
místní dobrovolní hasiči, dnes si tato 
akce žije vlastním životem. Pokaždé 
chodí více lidí. Ale přestože jsou 
prozatím fandící diváci nebo náhod-
ní chodci na nedělní poobědní pro-
cházce v přesile, věřím, že se to rych-
le otočí i díky atmosféře, která zde 
panuje. Je to skvělá parta lidí,“ říká 
Michal Brudný ze Smolo Třinec, 

Naši zaměstnanci propadli koupelím v horském potoce
aneb Otužování s Bystřickými vydrami od Hluchové

Otužování představuje přirozený a pro každého běžně 
dostupný prostředek pro posílení organismu.

Hermann Geesing
německý lékař specializující se na imunitu



v  soukromém životě také starosta 
SDH Bystřice.

Vědecké studie potvrzují, že se vy-
platí pravidelně a systematicky vy-
stavovat chladu. Pravidelné ochlazo-
vání posiluje podle lékařů imunitní 

p  Beata a Lukáš Bojkovi ze Smolo Hydraulics a Michal Brud-
ný ze Smolo Třinec.

p  Teplota vzduchu i vody měla 8. března (na MDŽ) jednot-
ných 6 °C.

systém. Zrychluje se látková výměna, 
zlepšuje regulace krevního oběhu, tě-
lo vyplavuje některé hormony a látky, 
které působí proti patogenům. 

Stejně jako u většiny prospěšných 
návyků je i pro otužování důležitá pra-

videlnost. První účinky lze na sobě po-
zorovat po třech až čtyřech týdnech, 
velké změny si člověk všimne po jed-
nom roce. Pokud ale proděláte nemoc 
nebo z otužovacího rytmu vypadnete 
jinak, musíte začít téměř od nuly.
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Třinecký hokej má 90 let a jubilejní 25. sezonu se klub drží v extralize mezi českou elitou. U této výjimečné příleži-
tosti nabídla třinecká knihovna vzpomínkové setkání. Speciálním hostem večera byl prezident Ocelářů Ján Moder, 
fanouškům se naskytla výjimečná šance si s ním popovídat.

Co nakonec rozhodlo pro hokej?
Hokej je neoddiskutovatelně český 
národní sport, téměř číslo jedna. 
Navíc fanoušci jej mohou sledovat 
mnohem častěji. Ligoví fotbalisté 
doma odehrají ročně zhruba pat-
náct utkání, ledního hokeje si fa-
noušek užije více. Během sezony je 
to nejméně dvacet šest domácích 
zápasů a v play of f další.  I když je 
hokej prioritou, všichni vědí, že jsme 
nepřestali podporovat i další sporty, 
např. fotbal, halovou kopanou ane-
bo atletiku.

Jaké byly vaše začátky 
ve vedení Třince?
Jako většina klubů jsme se potýkali 
s  tím, aby zaměstnanci a hráči do-
stávali včas výplaty. Chtěli jsme po-
stavit klub na profesionální úroveň 
a jsem přesvědčen, že se nám to s Ja-
nem Czudkem povedlo. Později jsme 
na místo finančního ředitele anga-

žovali Marka Chmiela a ten dal do 
pořádku veškerou ekonomiku. Už se 
nestává, aby hráči dostávali výplaty 
opožděně.

O Třinci se kdysi tradovalo, 
že kvalitní hráče jen kupuje, 
teď si již vychovává vlastní. 
Vaši odchovanci nastupují 
v extralize, ale někteří míří 
do zámoří. Nevadí vám to?
Ale to jen ukazuje, že umíme vycho-
vat hráče, o které je ve světě zájem. 
A v tom chceme pokračovat.  Od za-
čátku jsme kladli velký důraz na vý-
chovu mládeže, abychom si začali bu-
dovat vlastní mládežnickou struktu-
ru. Umíme vytvořit podmínky v naší 
akademii a vychovat vlastní hráče. 
Snažíme se zvyšovat i kvalitu trenérů 
mládeže, vyhlásili jsme „ocelářskou 
cestu“, tedy že do extraligového celku 
mužů budeme zapojovat mladé ho-
kejisty.

Prvořadé je bavit diváky a prožít radost ze hry,
říká prezident HC Oceláři Ján Moder

Už to bude čtvrt století, 
co jste vstoupil do vedení 
hokejových Ocelářů Třinec. 
Jak to vše začalo?
Už předtím jsme patřili mezi hlavní 
sponzory. Před námi klub vedli nad-
šenci, kteří se postarali o postup do 
extraligy. Například Gustav Pinkas 
se snažil shánět pro třinecký hokej 
peníze, kde se dalo. Když byly v roce 
1996 železárny zcela odstátněny a vý-
konu akcionářských práv se ujala 
Moravia Steel, stala se pro nás vel-
kou výzvou restrukturalizace podni-
ku. Rozhodli jsme se zachovat firem-
ní podporu sportu, ovšem situace 
werku byla ekonomicky slabší a my 
stáli před rozhodnutím, které sporty 
podržíme především. Jestli to bude 
hokej nebo fotbal. Na kopané jsme 
možná mohli vydělat, pokud bychom 
vychovali dobré hráče a případně 
postoupili do Ligy mistrů jako Slavia 
nebo Plzeň.22
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Jak moc vám k tomu 
pomáhá partnerský klub 
ve Frýdku-Místku?
Pokud chceme, aby z mladíků vyrost-
li komplexní hokejisté, musíme jim 
pomáhat i zkušenostmi nabytými 
v Chance lize, tedy ve druhé nejvyšší 

soutěži. Po několika pokusech v ji-
ných městech nám to ve Frýdku-Míst-
ku funguje. Když potřebujeme v je-
jich celku rozehrát extraligové hráče, 
není tam zášť. Na spolupráci s Frýd-
kem-Místkem má velkou zásluhu 
sportovní ředitel Jan Peterek.

Ing. Ján Moder
prezident HC Oceláři

V klubu působí více než 20 let – od sezony 
1997/98, kdy tehdejší tým HC Železárny Tři-
nec vybojoval postup do finále Staropra-
men extraligy a získal titul vicemistra České 
republiky. 

Z pozice čelního představitele klubu se 
zásadním dílem zasloužil o výstavbu mo-
derních hokejových stánků – Werk areny 
a Mini Werk areny.

První místopředseda dozorčí rady skupiny 
Třinecké železárny, a.s. – Moravia Steel, a.s.

Rodák z Nitry, dnes hrdý třinecký patriot, 
si neustále klade nejvyšší cíle. Profesní, spor-
tovní i osobní.

p  Ján Moder (vpravo) se sportovním redaktorem a autorem knihy „90 let třineckého hokeje, 2009–2019“ Lubošem Černekem (vlevo) 
a tiskovým mluvčím Ocelářů Radimem Sajbotem (uprostřed). Během vzpomínkového večera redaktor Hutníku prozradil, kolik při psaní 
knihy probděl nocí a přibral kilogramů. Večer završila autogramiáda knihy (foto nahoře). 23
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Jak budování nové éry 
třineckého hokeje pomohla 
nová Werk arena?
Když pominu sportovní stránku věci, 
tak nová hala výrazně pomohla zejmé-
na ve vývoji našeho fanouška. A z to-
ho mám skvělý pocit. Snažíme se 
fandy vychovat, aby byli hrdí na klub, 
nosili dresy, a to se nám daří. Tady 
vládne Třinecko, vždy zní náš chorál, 
a lidé nepřestávají fandit do posled-
ní chvíle, ani když prohráváme. Dnes 
už se na hráče píská minimálně. Velmi 
dobrá je spolupráce s kotlem, máme 
zájem na slušném chování obecen-
stva, odmítáme vulgarity. Těší mě, 
když do Werk areny přicházejí rodiče 
s malými dětmi. Tak nám vyrůstá no-
vé pokolení našich příznivců. To krás-
né zázemí má vliv i na naše fanoušky, 
jsou na halu hrdí, je zde úplně jiná at-
mosféra, než bývala ve staré hale. 
Tím, že jsme zkultivovali prostředí, 
zkultivovali jsme i jejichchování. Be-
rou Werk arenu za vlastní, nedochází 
v ní k vandalským excesům a já jim za 
to děkuji.

Zdá se, že tato obrovská 
investice měla vliv i na hráče?
V nové hale jsme pět let a za tu dobu 
jsme byli třikrát ve finále a získali mis-
trovský titul. K tomu junioři přidali 

dvě výhry v extralize a jedno stříbro. 
To jsou věci, na které můžeme být 
právem hrdí.

Co bude se starou halou?
Lidé mi posílají fotky starého objektu 
s prosbou: Moder, kup to! Je pravda, 
že halu jsme zpátky odkoupili a jed-
nou z variant je, že by byla nabídnuta 
městu, aby ji mohlo využívat pro své 
potřeby. Zvažujeme však i další mož-
nosti a zatím jsme se ještě nerozhodli.

Je jasné, že stará hala si bude mu-
set projít rekonstrukcí, protože její 
současný technický stav není dobrý. 
Máme vypracovány i nějaké studie bu-

doucí využitelnosti, a až se pro někte-
rou z variant rozhodneme, chceme, 
aby to mělo přínos a užitek.

K nové éře třineckého hokeje 
patří i maskot týmu, 
Dráček Werkáček.
Je to přibližně čtrnáct let, co tato myš-
lenka přišla, jak jinak, v jednom baru, 
při hodnocení zakončeného utkání. 
Tehdy Zbycho Zmelty přišel s nápa-
dem vytvořit maskota klubu. Zapo-
chyboval jsem: Kdo by se do toho ply-
še dobrovolně navlékl? A Zbycho se 
hned přihlásil. Kostým jsme šili na 
Barrandově a dnes zná tuto postavu 
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kaž dý. Neodmyslitelně patří ke každé-
mu zápasu. Tímto bych chtěl Zbycho-
vi i jeho pozdějším následovníkům 
Romanu Sikorovi a Bohdanu Cymor-
kovi poděkovat. 

Pod vaším vedením klub získal 
dva tituly. Jste s tím spokojený?
Když připočítám i ty juniorské, tak 
jsou čtyři... Naplňuje mě to hrdostí 
a  úctou, ale vlastně nejspokojenější 
jsem, když mužstvo baví diváky a ra-
dost ze hry mají i samotní hokejisté. 

Nemáte ambice na účast 
v Kontinentální hokejové lize?
Ne, nesouhlasím s ruskou politikou 
a  nebudu jí dělat propagandu. Podí-
vejte se, vstup Slovanu Bratislava do 
KHL téměř pohřbil slovenský hokej. 
Naším úkolem je udržet českou ex-
traligu na nejvyšší úrovni a vychovat 
mládež.

Prozradíte svůj tým snů?
Začal bych brankářem, důležité je vy-
chytat titul, takže Šimon Hrubec ane-
bo Peter Hamerlík. V obraně bych vi-
děl Ľubomíra Sekeráše, Vladimíra Ro-
tha, v útoku Martina Růžičku. A jsem 

moc rád, že hlavním trenérem je Vác-
lav Varaďa. Je to vítězný typ, nevzdává 
se, umí pracovat s lidmi, motivovat je. 
S Vencou jsme se dohodli, že tady zů-
stane co nejdéle. Jsem zastáncem sta-
bility u vedoucích pracovníků všude, 
kde působím. Tedy i ve světě byznysu.

Jak vidíte šance na obhajobu 
titulu v tomto ročníku extraligy?
Sportuji proto, že chci vyhrávat, a to 
i ve svém věku. I když hraji košíkovou, 
golf anebo nohejbal, tak do toho po-
každé dávám vše, vždy jdu „na krev“. 
Ale pokud jde o náš hokejový tým, za 
prvořadé považuji bavit lidi.

25
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První lednový víkend vyvrcholilo Mis-
trovství světa IIHF v ledním hokeji 
juniorů, které probíhalo od prosince 
v Ostravě a v Třinci. Třinec hostil tak 
významnou sportovní událost popr-
vé a na zdařilém průběhu prestižní 
akce měla svůj podíl i naše společ-
nost. Postarali jsme se o všechny od-
pady z Werk areny.

„Odpady  vzniklé během mistrov-
ství jsme odebírali průběžně. Celkem 
jsme svezli a zpracovali více než tři tu-
ny  směsného komunálního odpadu, 
plastů, papíru a skla, průměrně 255 ki-
logramů za zápas. Fanoušci, personál 
pořadatelů, dobrovolníci a přítomni 
členové záchranných složek, ti všichni 
vytvořili během všech utkání v Třinci 
celkem 134  m³ odpadů, což předsta-
vuje objem dvou kamionů,“ uvedl jed-
natel společnosti  Smolo  Třinec Josef 
Sodzawiczný s tím, že na dvanáct zá-
pasů pořádaných ve Werk areně při-
šlo celkem 43 461 diváků.   Doplnil, že 
z pohledu naší skupiny, která je part-
nerskou organizací třineckých Ocelá-
řů, proběhlo mistrovství světa bez-
problémově a fanoušci z mnoha zemí 
světa byli ukáznění.

Rekordní návštěvnost
Mimořádnou sportovní událost v Ost-
ravě a Třinci navštívilo celkem 173 490 
diváků, průměrná návštěva tak dosáh-
la neuvěřitelného počtu 5 596 fanouš-
ků na utkání. Vyprodáno bylo 14 z 31 

Šampionát U20 v Ostravě a Třinci byl skvělý
Odpady po hokejových týmech a fanoušcích byly naší záležitostí

26

M
S 

JU
N

IO
Rů

 V
 H

O
KE

JI



utkání, včetně všech zápasů s  účastí 
české reprezentace. Největší zájem byl 
pochopitelně o zápasy České republi-
ky, dále pak o zápasy Kanady, Ruska 
a Spojených států. Zlato si odvezla re-
prezentace Finska, tým USA byl stříbr-
ný a jako třetí skončilo na bedně Rusko. 

„Návštěvnost výrazně překonala 
všechny předchozí juniorské šampio-
náty, ať už pořádané v České republi-
ce, nebo v  bývalém Československu. 
Představitelé IIHF, stejně jako účast-
níci turnaje, byli nadšeni fantastickou 
atmosférou, která ho doprovázela. 
Poděkování patří všem, kdo na jeho 
přípravě spolupracovali,“ uvedl prezi-
dent Českého hokeje Tomáš Král. 

Pro srovnání – v roce 1994 navštívilo 
juniorské mistrovství světa v Ostravě 
a  Frýdku-Místku 58 143 diváků, v roce 
2002 v Pardubicích a Hradci Králové 
111 128 fanoušků a v roce 2008 v Par-
dubicích a Liberci 103 179 hokejových 
nadšenců.

„Světový šampionát v ledním hokeji juniorů byl pro Třinec ojedinělým spor-
tovním svátkem a nezapomenutelnou událostí, která se zapíše do paměti 
všem, co na ni zavítali. Zároveň to pro nás ale byla velká výzva. 

Mám velkou radost, že jsme dostali od nejvyšších zástupců Mezinárod-
ní hokejové federace velmi pozitivní zpětné vazby, že se Třinec mistrovství 
světa zhostil se ctí. Vše fungovalo tak, jak mělo, a těší mě, že jsme šampio-
nát ve spolupráci se všemi zainteresovanými partnery v Třinci zvládli. Na 
našich bedrech bylo zajistit dopravu, parkování a bezpečnost, což se poda-
řilo. A co se týče zábavy – ctili jsme vánoční svátky, kdy lidé chtějí klid a ne-
ní vhodné pořádat žádné velké doprovodné akce, ale připravili jsme po 
mnoha letech program a společnou oslavu silvestra na náměstí. 

Očekávali jsme, že přijdou fanoušci ubytovaní v Třinci a okolí, ale nako-
nec přišla spousta Třinečáků, což nás inspirovalo k myšlence, že bychom si 
společné přivítání nového roku zopakovali. Chci poděkovat také skvělým 
fanouškům – hokej má v našem regionu obrovskou tradici, což bylo v ocho-
zech vidět i slyšet. Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji juniorů pro nás by-
lo ve všech směrech nezapomenutelným zážitkem.“

Mgr. Věra Palkovská, primátorka města Třinec

„Moravskoslezský kraj se stává centrem sportu 
v České republice – nejvýznamnější akce se ko-
nají právě zde i díky tomu, že máme sportoviš-
tě a arény, kde se mohou podobné velké akce 
s podporou municipalit a našeho úřadu konat. 
Chceme v  tom pokračovat, usilujeme napří-
klad o pořádání seniorského mistrovství světa 
v ledním hokeji v roce 2024 společně s Prahou. 

Juniorské mistrovství se organizačně i divácky 
povedlo. Atmosféra byla skvělá, nadšení diváků 
vysoké přesto, že naše reprezentace skončila až 
sedmá. Přilákali jsme do kraje turisty a naši fa-
noušci mohli živě sledovat budoucí hvězdy svě-
tového formátu. Hrál se skvělý hokej, návštěv-
nost byla druhá nejvyšší v  historii juniorských 
šampionátů, které se kdy v Evropě uskutečnily. 
Více diváků přišlo pouze na MS v roce 2016 v Hel-
sinkách.“ 

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek
hejtmana Moravskoslezského kraje

Foto: Karel Švec, Dorota Havlíková a archiv Moravskoslezského kraje 27
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Květná neděle – den, kdy se v kostele 
světí kočičky a zelené ratolesti jako 
připomínka příjezdu Ježíše Krista do 
Jeruzaléma. Posvěcené větvičky mají 
dle lidové tradice magickou moc. Po-
pel z nich se používal následující rok 
o Popeleční středě, kdy kněz kreslí na 
čela farníků kříž. 

Modré pondělí  – hospodyně zpravi-
dla začínaly s úklidem domácností.

Šedé úterý – podle tradice se v tento 
den měly z domu vymést pavučiny, 
často se dokonce bílilo.

Škaredá středa  – název vychází z to-
ho, že se Jidáš škaredil na Ježíše a podle 
této legendy se v tento den nemá nikdo 
mračit, jinak se bude kabonit každou 
středu v roce. Existuje i jiné označení – 
„sazometná středa“, protože tento den 
se vymetaly saze z komínů.

Zelený čtvrtek  – připomínka dne, 
kdy večeřel Ježíš naposledy se svými 
apoštoly. Zelená barva se pro pojme-
nování tohoto dne používá pouze 
v češtině, slovenštině a němčině. 

V noci na pátek byl Jidášem v Get-
semanské zahradě zrazen a vydán vo-
jákům, mučen a souzen Pilátem Pont-
ským. Na památku těchto událostí 

a na znamení smutku umlknou tento 
den všechny zvony, říká se, že odletě-
ly do Říma. Kdysi zvony na tuto krát-
kou dobu nahrazovaly děti, které ob-
cházely vesnice s řehtačkami. 

Podle tradice je třeba v tento den 
sníst něco zeleného, což má zaručit 
zdraví pro celý příští rok. Pečou se 
tradiční velikonoční jidáše – stočené 
preclíky z kynutého těsta ve tvaru 
smyčky. Tvar pečiva měl odpovídat 
smyčce oprátky, na které se oběsil na 
osice apoštol Jidáš, poté co prozradil    
Ježíše římským vojákům zrádným 
polibkem.

Velký pátek  – tento den je opředen 
velkou magií, řadou legend a tradic. 
Byl to den, kdy byl ukřižován a do hro-
bu uložen Ježíš Kristus. Podle pověr 
se nesmělo hýbat se zemí ani prát 
prádlo, protože by se „namáčelo do 

krve Ježíše Krista“. Na Velký pátek prý 
země otevírá a vydává své poklady. 
Takové místo lze poznat podle mod-
ravého světýlka nebo kvetoucího kap-
radí. V některých lokalitách (někde až 
o den dva později) schovávají rodiče 
dětem drobné dárečky na zahradě, za 
oknem nebo na poli a říká se, že je při-
náší „zajíček“.

Bílá sobota – připomíná den, kdy Je-
žíš ležel v hrobě. Ve staveních se sym-
bolicky uhasil oheň a důkladně se vy-
metla kamna, aby se založil oheň no-
vý, čistý.

Ráno se na Těšínsku odnášejí do 
kostela posvětit tradiční velikonoční 
pokrmy. V košíku by neměla chybět 
vajíčka, sladké pečivo, piškotový berá-
nek, uzeniny, křen, chleba, ale lze při-
nést i vajíčka nebo mouku, ze kterých 
budou hospodyňky teprve  péct „svě-
cené“ pečivo. To je téměř zaniklá tradi-
ce svěcení velikonočních pochutin.

Bílá sobota přináší zlom. Tmu a ti-
cho v katolických kostelích střídá bě-
hem večerního obřadu velikonoční vi-
gilie světlo svící, zní varhany, při Glo-
ria se opět rozezní zvony.

Boží hod velikonoční – noc ze soboty 
na neděli je označována jako „Velká 
noc“, odtud také pramení název Veli-
konoce. V tu dobu vstal Ježíš zázračně 
z mrtvých. Končí doba přísného půs-
tu a nastává doba veselí a radosti. 
Pletou se pomlázky a barví kraslice.

Velikonoční neděle byla na Těšín-
sku pokládána za jeden z největších 
svátků v roce. Setkali jsme se zde také 

Co v sobě skrývají jednotlivé dny pašijového týdne?
Velikonoce, slavnost vzkříšení Ježíše 
Krista, tvoří vrchol celého církevního 
roku. Před námi je poslední předve-
likonoční týden, který završí tak zva-
né velikonoční triduum:  Zelený čtvr-
tek, Velký pátek a Bílá sobota.
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s přežitky slunečního kultu, který se 
vázal k tomuto dni. V Komorní Lhotce 
chodili lidé v neděli ráno pozorovat 
východ slunce, protože tam byla roz-
šířena představa, že slunce se v tento 
okamžik třese. Podobně jako u jiných 
slovanských národů se tato archaická 
pověra spojovala s názorem, že se 
stejný úkaz opakuje proto, že se slun-
ce třáslo při Ježíšově vzkříšení. 

Velikonoční pondělí  – tento den má 
v sobě nejvíce z ryze pohanských tra-
dic. Vyšlehání proutkem mělo dívkám 
zajistit svěžest, mládí a plodnost. 

Velikonoční říkanka z Těšínska 
Przyszli my tu po śmierguście,
jyny nas też nie opuście,
kope wajec a fónt szpyrki
narychtujcie. […]

Velikonoční pomlázku (šmigrust, śmier-
gust či kupačka) tvoří ve Slezsku dvě 

obřadní akce: šlehání rostlinnými omlá-
dy a polévání vodou. Vrbové nebo ja-
lovcové pruty se vážou do metel, jinde 
se splétají v korbače, karvače či tatary.

Na Těšínsku tvořilo polévání vo-
dou hlavní část pomlázky, aby děvča-
ta byla po celý rok zdravá a krásná. 
Polévá se obvykle dost nemilosrdně.

Obchůzka děvčat 
Pro Těšínské Slezsko, tam kde převažo-
vali protestanté, byla typická obchůz-
ka děvčat s  ozdobeným stromkem 
(mojičkem či gojičkem), provázená 
obřadními písněmi, říkadly, popěvky. 
Děvčata nikdy nevcházela do domů, 
zpívala pod okny. Například:

Przyszli mytu przyszli, pod wasze okiynko,
żeby was pozdrowić miło gospodyńko, 
goiczek zielóny, pieknie przystrojóny.
A na tym goiczku malowane wajca, 
sóm też tam dziołuszki szykowne do tańca,
goiczek zielóny, pieknie przystrojóny. […]

Kohout místo 
cizáckého zajíčka
„Před velikonočními svátky slibuje 
hospodyně dětem, že jim kohout 
snese vajíčko, budou-li jen hodné,“ 
popisuje Čeněk Zíbrt v knize Vese-
lé chvíle v životě lidu českého. Po-
dle popisu hospodyňky vždy časně 
zrána v pátek uvařily a nabarvily 
vajíčka a následně je schovaly tam, 
kde obyčejně slepice snášejí, a bu-
dily děti s  tím, že kohout kokrhá 
a určitě již vejce snesl. „Matka jim 
pak vyložila, že kohout snáší vejce 
jen jednou za rok, a to na Velký pá-
tek. Proto se liší pěknou barvou od 
jiných. Něžný a pěkný podobný 
obyčej se udržel se zvláštními ob-
řady mezi lidem ve Slezsku. Je to 
zvyk původní, slovanský, který by 
se měl u nás obnovit raději než 
zvyk s  nevkusnými zajíčky veliko-
nočními,“ uzavírá Zírt s  odkazem 
na německý původ zajíčka.

Název šoudra pochází
ze staropolštiny
Šoudra je klasickým regionálním 
receptem připisovaným Slezsku, 
kousky nesmí chybět na veliko-
nočním svátečním stole, podávají 
se návštěvám i jako výslužka. Peče 
se v různých variantách, nejčastěji 
se zapékají klobásy do kynutého 
těsta, ale také kousky uzenin do 
čtverhranného chlebového bo-
chánku. V  některých rodinách se 
pečou krátké šoudry pro každého 
člena rodiny a jedna velká, ze kte-
ré se ukrajuje návštěvám.

Pojem šoudra pochází ze staré 
polštiny, kdy se takto označovala 
šunka.

Potřebujeme: 
600 g prorostlého uzeného masa 
nebo klobásy, nejlépe bílé, 250 g po-
lohrubé mouky, 12 g droždí, 100 g 
tuku, 2 žloutky, 0,25 l mléka, sůl, 
kmín na posypání. 

Zaděláme těsto, dobře pro-
pracujeme a necháme vykynout. 
Vyválíme, do obdélníku zabalíme 
kousky masa nebo klobásu, pone-
cháme dále kynout. Potřeme žlout-
kem, osolíme hrubou solí a v troubě 
upečeme, až bude mít těsto hně-
dou kůrku.



Nová restaurace Bohemia
vítá hosty již půl roku 
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Stylová restaurace Bohemia s tradiční českou gastronomií v moderním po-
jetí má za sebou první půlrok. Zajímali jsme se, jak hosté změnu koncepce 
restaurace v třineckém hotelu Steelhouse přijali.

„Z  nového jídelníčku si lidé dávají 
především pečená žebra, burgery, ri-
zoto, těstoviny, zájem je také o guláš 
s pravým karlovarským knedlíkem. 
Poptávka je po čerstvých rybách. Na 
druhou stranu stále hodně podává-
me smažený sýr, který v  české ku-
chyni napevno zakořenil, i když do ní 
původně nepatřil. Já však věřím, že 
chuťové preference zákazníků se 
budou postupně měnit,“ říká vedou-
cí restauračního provozu společnos-
ti Steelhouse Břetislav Szotek.

V  současné době vaří dva zkušení 
kuchaři se svým týmem. Jiří Heczko 
z Nýdku se vyučil kuchařskému řeme-
slu ve Frýdku-Místku a během své ka-
riéry prošel už několika třineckými re-
stauracemi a mohli jste ho potkat také 
v horských chatách na hřebenech Bes-

kyd. Mimo jiné na Javorovém vrchu ne-
bo v chatě Tetřev na Velkém Polomu.

Jeho mladší kolega Zdeněk Starzyk 
z  Třince sbíral naopak zkušenosti 
v cizině – čtyři roky na britských ost-
rovech, dále ve Švýcarsku, v Polsku 
a  Německu. „Získal jsem jiný pohled 
na gastronomii, v cizině je samozřej-
mostí vynikající servis, týmová práce 
a čerstvost potravin, část surovin do 
kuchyně dodávají přímo regionální 
farmáři,“ popisuje Starzyk. 

„Také my se snažíme podporovat 
místní výrobce a zapojovat do našeho 
jídelníčku lokální suroviny. Například 
jsme zařadili čerstvé sýry z Farmy pod 
Filipkou, uzeniny a sušené maso od 
soukromého výrobce a kvalitní mo-
ravská vína. Věřím, že lidé budou stá-
le více vyhledávat čerstvé lokální vý-
robky, které neprojely kus světa, žel, 
drobní farmáři to nemají v Česku jed-
noduché a není jich tolik,“ doplňuje 
Szotek s tím, že zákusky, které Bohe-
mia nabízí ve svém prostoru, případ-
ně dodává na rauty, jsou od mladé 
kreativní cukrářky, která si ve Steel-
house zřídila řemeslnou výrobnu.

Nováčkem ve skupině kuchařů je 
nejmladší Miloslav Szymanik z  Čes-
kého Těšína. Tým kuchyně Bohemia 
doplňují Markéta Andrlová, Alena To-
miczková, Lidia Lasotowá a Marcela 
Walachová. 

Kolektiv vaří i pro vzácné návštěvy, 
které se rády ubytovávají v třineckém 
hotelu Steelhouse. Naposledy to byl 
prezident Miloš Zeman s chotí.
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Pečená jehněčí plec 
s bylinkami
1,5 kg jehněčí plece s kostí, česnek, olivový 
olej, bylinky, hořčice, citron, portské víno 
a máslo

 
Odblaněné maso potřeme den nebo 
dva dny dopředu prolisovaným čes-
nekem s olejem a bylinkami, osolíme, 
opepříme a uložíme do ledničky. Jeh-
něčí potom položíme do pekáče a při 
75 °C pečeme pomalu, zakryté několik 
hodin. Podle potřeby můžeme podlé-
vat vypečenou šťávou. 

V misce smícháme usekané bylin-
ky, olej, citronovou kůru, šťávu a hoř-
čici, osolíme a opepříme. 

Zhruba hodinu před podáváním 
potřeme pečeni bylinkovou pastou 
a pečeme do měkka, až se na povrchu 
vytvoří krustička. Poté maso vyjme-
me, necháme asi 15 minut odležet za-
balené v alobalu a do vypečené šťávy 
vlijeme portské víno, popřípadě přili-
jeme trochu vody nebo vývaru a roz-
mícháme všechny přípečky. Nechá-
me provařit, aby šťáva zhoustla, pod-
le potřeby dochutíme solí a pepřem. 
Nakonec zjemníme máslem. Odleže-
lé maso nakrájíme a podáváme pod-
lité horkou šťávou.

Velikonoční nádivka
Tradiční velikonoční nádivka se při-
pravuje s uzeným masem a mladými 
kopřivami nebo špenátem. Kopřivy 
spaříme horkou vodou, čerstvý špe-
nát stačí nakrájet nadrobno. 

Rohlíky nakrájíme na kostičky, po-
kropíme vývarem z masa, aby byly 
mírně nasáklé. Vmícháme žloutky, 
pepř, sůl, pažitku, majoránku, petr-
želku a nakonec do tuha ušlehané bíl-
ky. Přidáme čerstvé nasekané kopři-
vy nebo bylinky a muškátový květ. 
Velikonoční nádivku dáme do vyma-
štěné formy a pečeme 30 až 45 minut.

Voňavé zelí s badyánem
Nakrouháme červené zelí, cibuli a jabl-
ka. Cibuli zpěníme na sádle, přidáme 
zelí, jablka a rozinky, badyán a divoké 
koření, dále cukr, vinný ocet, sůl. Vaří-
me do měkka a nakonec přidáme syro-
vou bramboru na zahuštění.

Dobrou chuť
a krásné Velikonoce 

přeje

Zdeněk Starzyk, 
šéfkuchař 

restaurace Bohemia

Jehněčí obsahuje méně tuku, kte-
rý rychle tuhne a má někdy až pří-
liš výrazné aroma. 

Proto je ideální naložení do 
marinády ze soli, koření a citro-
nové šťávy nebo do osoleného 
bílého jogurtu, utřeného česne-
ku a koření, případně jogurt na-
hradíme olivovým olejem.  Příliš 
výraznou vůni lze potlačit i přidá-
ním koření při vlastním pečení. 

Díky výživovým látkám je kon-
zumace jehněčího doporučována 
především sportovcům, těhotným 
a kojícím ženám a dětem.

  Přítomné omega-3 a -6 mast-
né kyseliny pomáhají chránit srd-
ce a cévy. Jehněčí je také jedním 
z  nejhodnotnějších zdrojů lehce 
vstřebatelného železa, které je dů-
ležité pro krvetvorbu, metabolis-
mus a vývin mozku.

  Bílkoviny červeného masa ta-
ké daleko lépe podporují vstřebá-
vání zinku, který je nezbytný pro 
růst a obranyschopnost organis-
mu a hojení ran. Svým složením 
pomáhá podporovat činnost nad-
ledvinek, stimuluje tak produkci 
jejich hormonů.

Velikonoční jehněčí podle šéfkuchaře restaurace Bohemia
Jehněčí maso symbolizuje příchod jara, Velikonoce a také upřímnost a poctivost. Ve staročeské kuchyni bývalo tra-
diční surovinou, žel, v poslední době neprávem opomíjenou. Šéfkuchař Zdeněk Starzyk doporučuje připravit k veli-
konočnímu obědu pečené jehněčí s velikonoční nádivkou, která nahradí knedlík, a aromatickým červeným zelím.
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Třinec se třetí říjnový týden stane 
hlavním místem čtení. Festival 
ČteFesT nabídne v období od nedě-
le 18. do soboty 24. října atraktivní 
program. Skupina Smolo je gene-
rálním partnerem akce.

„Program bude rozdělen do dvou částí. 
V dopoledních hodinách bude zaměře-
ný na děti od mateřských až po střední 
školy. Odpolední program je připraven 
pro širokou veřejnost a ukáže čtení 
v  širší perspektivě skrze happeningy, 
autorská čtení spisovatelů pocházejí-
cích z našeho regionu, výstavy ilustrací 
nebo prezentace žánrové literatury pro 
mladé,“ uvedla ředitelka Knihovny Tři-
nec Martina Wolna s tím, že zájemci se 
mohou těšit také na workshopy a dis-
kuse v českém, polském i slovenském 
jazyce, to vše hned na několika mís-
tech: v kulturním domě Trisia, v kině 
a knihovně, ve školách a školkách. 

Festival odstartuje v kině Kosmos 
čteným a hraným představením Pišlí-
ci, které originálním způsobem pře-
vádí text do čtené, zhudebněné i vizu-
ální podoby. Knihu napsal Filip Rych-
lebský, v Třinci ji bude číst herec Pavel 
Liška a doprovodí ho například Milan 
Cais z Tatabojs, Beata Hlavenková ne-
bo Petr Ostrouchov.

Smolo hlavním partnerem 
akce
„Jsme ve svém regionu významnou fir-
mou a snažíme se podporovat i  dění 
mimo své firmy. Nejen aktivně fandí-
me hokeji, podporujeme i další spor-
tovní aktivity a charitativní akce, ale ta-
ké neziskové nebo kulturní organizace. 
Letos máme tu čest stát se generálním 
partnerem akce, která pomáhá rozví-

Zapojujeme se do čtenářského festivalu
jet zájem o čtení a kulturu ve městě, 
kde působíme,“ zdůvodnil zapojení 
naší skupiny do festivalu předseda 
představenstva Tadeáš Cichy. Kromě 
finanční podpory naše firma připravi-
la pro děti zábavné pracovní listy s en-
vironmentální problematikou.

Během festivalu ČteFesT veřejnosti 
představíme našeho firemního mas-
kota Otíka Smolíka. Zapojíme se tímto 
do skupiny firem, které již svého mas-
kota mají.

Seznamte se s firemním 
maskotem Otíkem
Maskot se ve firemní  komunikaci se 
zákazníkem používá už více než sto 
let. Jedním z nejznámějších a nejstar-
ších maskotů je pneumatikový mu-
žík Bibendum firmy Michellin z  ro-
ku 1898. Letos bude veřejnosti před-
staven maskot skupiny Smolo Otík 
Smolík. 

„Maskot je skvělým prostředníkem 
marketingového sdělení, dokáže oži-
vit obsah o grafický prvek a poutavě 
tak podkreslit předávanou informaci. 
Umí zprostředkovat méně formální 
podobou kontakt mezi subjektem 
a jeho zákazníky nebo příznivci a dát 
značce tvář a emoce. Otík, hlavní aktér 
rodiny Smolíkových, reprezentuje ná-
pady, nadšení, energii, znalost a odpo-
vědnost ve vztahu k přírodě a prostře-
dí kolem nás. Tak jako Smolo, které in-
vestuje do nových technologií, klade 
důraz na hledání průlomových řešení, 
chce být průkopníkem ve svém oboru 
a zároveň klade důraz na kvalitu pra-
covního prostředí a přátelskou atmo-
sféru v týmu. Tohle vše znázorňuje 
náš Otík Smolík,“ říká marketérka sku-
piny Ivana Kubacká.

Zároveň jde o nástroj lepšího ko-
munikačního propojení s  mladými 
lidmi, rodinami, protože v budoucnu 
chceme rozšířit spolupráci se samo-
správami a neziskovými organizace-
mi. V oblasti environmentální vidíme 
smysl zapojovat děti a mládež, proto-
že ony dovedou působit na své okolí 
a  přesvědčit ke změně pohledu své 
rodiče a prarodiče.

Posláním Otíka Smolíka bude na-
vštěvovat akce pro děti a provádět 
osvětu na dětských dnech apod. Bude 
účinkovat i v  tištěných vzdělávacích 
materiálech, které připravujeme, a to 
s celou svou rodinou Smolíkových. 

Ryze česká stavební firma, která působí na trhu téměř tři desetiletí. 
Zaměřuje se na všechna odvětví pozemního stavitelství, zejména 
stavby na klíč. Realizuje: 

•	 novostavby
•	 náročné	rekonstrukce
•	 průmyslové	objekty	
•	 stavby	občanské	a	ekologické

Stabilní a prověřená firma vyniká 
individuálním přístupem, technickou 
odborností, plněním sjednaných 
termínů a bezkonkurenční cenou. 

Za 28 let existence v nás vložilo 
důvěru 491 klientů, svými stavbami 
jsme zkrášlili veřejný prostor od 
Jablunkova po Plzeň.

Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225
739 61 Třinec

 
Tel.: +420 558 325 141

+420 602 596 370
+420 606 740 445 

Fax: +420 558 325 149 
e-mail: info@bstav.cz 

www.bstav.cz

Reklama BS A4 v3.indd   1 04.02.2020   9:33:12



Ryze česká stavební firma, která působí na trhu téměř tři desetiletí. 
Zaměřuje se na všechna odvětví pozemního stavitelství, zejména 
stavby na klíč. Realizuje: 

•	 novostavby
•	 náročné	rekonstrukce
•	 průmyslové	objekty	
•	 stavby	občanské	a	ekologické

Stabilní a prověřená firma vyniká 
individuálním přístupem, technickou 
odborností, plněním sjednaných 
termínů a bezkonkurenční cenou. 

Za 28 let existence v nás vložilo 
důvěru 491 klientů, svými stavbami 
jsme zkrášlili veřejný prostor od 
Jablunkova po Plzeň.

Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225
739 61 Třinec
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