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Koronavirus – situace je dramatická, očkování pomůže

Krizový štáb Statutárního města Frýdku-Místku
12. ledna musel konstatovat nadále neutěšený stav
v covidových statistikách,
nemocnice už byla za hranicí kapacitních možností
a všichni, kteří jsou každodenně přímo konfrontováni s koronavirovou realitou,
upínali už svou naději k očkování, které může přinést
potřebný zlom v pandemii.
Primátor Michal Pobucký
avizoval snahu města pomoci seniorům ve věku 80 plus
s registrací v online systému
očkování proti onemocnění
covid-19, které se týká 2272
obyvatel
Frýdku-Místku
a 25 cizinců. „Pokusíme se
těm, co budou mít zájem,
pomoci. Máme spoustu seniorů v našich zařízeních,
ale pozornost upřeme i na ty
ostatní. Je to výzva pro odbor sociálních služeb, budeme vše v následných dnech
promýšlet,“ přislíbil primátor. Odezva z magistrátu
byla promptní a konkrétní
forma pomoci byla záhy stanovena (viz str. 6).

Krajská hygienička Blažena Braunsteinová oznámila, že problémy přibyly
ve čtyřech předškolních zařízeních – MŠ Trnky, Nad Lipinou, K Hájku a Myslivečka. „Znovu se rozjel Domov
Beskyd, kde jsou toho času
v karanténě tři klienti a 14
osob z personálu. Problém
má Armáda spásy v zařízení
Přístav, kde je pozitivních 22
klientů a deset zaměstnanců.
Jinak nic nového dramatického, i když samozřejmě situace není příznivá,“ hodnotila
zástupkyně KHS.
Jarmila Kozlová, vedoucí
odboru sociálních služeb,
potvrdila, že celé zařízení
Přístav, které je určeno specifické kategorii lidí bez domova se zdravotními handicapy,
je v karanténě, ale podařilo se
zde zaplnit výpadek pečovatelů zaměstnanci z terénních
služeb, takže je o klienty
postaráno. „V Beskydu je
situace velice vážná, protože
14 zaměstnanců v přímé péči
je pozitivních, Adra a Český
červený kříž poskytly pět
dobrovolníků, kteří budou

OČKOVÁNÍ ZAČALO: Mezi prvními vakcínu dostali zaměstnanci a klienti domova
pro seniory. 
Foto: Petr Pavelka
pracovat celou směnu za odměnu. Jinak už dobrovolníků
tolik není, když už se jedná
o červenou zónu covidových
pacientů. Ostatní zařízení ale
vypadají dobře, hospic nula,
Gaudium dva klienti, Domov
sv. Křtitele nula...
 (Pokračování na str. 2)

Bezpečnější Frýdek-Místek
s hlídkovou službou PČR

V pátek 15. ledna zástupci vedení města slav-

nostně předali městský
objekt na ulici Sokolská

HLÍDKOVÁ POLICIE: Její umístění v městské budově
znamená vetší bezpečí v ulicích.  Foto: Petr Pavelka

do užívání Policii ČR pro
činnost nového oddělení
hlídkové služby, která
bude ve Frýdku-Místku
a okolí 365 dní v roce,
sedm dní v týdnu, 24 hodin denně vykonávat činnost „na ulici“.
„Policisté nebudou v kanceláři, ale připraveni kdykoliv zasáhnout, nezatíženi administrativou. To znamená,
že nebudou někde tři hodiny
psát záznam, ale budou vybaveni na okamžitý zásah,
v mnohem lepších dojezdových časech než dosud...
 (Pokračování na str. 2)

slovo primátora
Vážení občané,
v polovině ledna se frýdecká nemocnice dostala do vůbec nejhorší situace za celé období koronavirové pandemie, ale přesto jsme se současně ocitli na bodu zlomu,
jak aktuální vlny, tak i celého boje proti této zákeřné
nemoci, která dennodenně bere životy lidem známým
i neznámým, lidem z našeho okolí, lidem, kteří byli něčí
nejbližší. Tím zlomem je očkování a já jsem strašně rád,
že už máme za sebou víkend, kdy se podařilo poskytnout
vakcínu nejpotřebnějším, nejstarší a nejohroženější generaci, lidem v Gaudiu, našem domově pro seniory nebo
obyvatelům Domova pro pokojné stáří. Jsme jako radnice
připraveni pomoci všem seniorům nad 80 let s registrací
v Centrálním rezervačním systému, abychom vakcinací
ochránili nejen je, ale celou společnost. Moc mě těší, že
ve Frýdku-Místku bereme očkování jako řešení pro návrat k normálnímu životu, že nebyly problémy s odmítáním tohoto řešení, na které jsme toužebně čekali mnoho měsíců, ani v nemocnici, ani v domově pro seniory.
Přístup lidí ze zdravotní oblasti by měl přesvědčit i ty,
kteří případně ještě váhají. Lidé ze zdravotnictví jsou ti
poslední, kteří by chtěli hazardovat se zdravím a očkování společnosti považují za nutnou samozřejmost. My uděláme, co budeme moci, aby Frýdek-Místek patřil v tomto
ohledu mezi vzorná města, máme zájem zřídit očkovací
středisko v hale Polárka, aby byla zajištěna dostatečná
kapacita pro naše občany. Děláme všechno pro bezpečnost ve městě, ale každý z nás musí přispět k tomu, že se
budeme v místě, kde žijeme, cítit bezpečně i co se týče
koronaviru.
Michal Pobucký

Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku
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Opoziční zastupitelé na volné téma – reflexní čočky, participativní rozpočet

„Každý nápad na zlepšení bezpečnosti silničního
provozu, jak pro chodce
(což jsme všichni), tak pro
řidiče, se ve Frýdku-Místku setkává s maximální
pozorností a tyto nápady
se dostávají na první místo
v realizaci drobných investičních akcí. Navíc náklady
jsou v porovnání s bezpečností zanedbatelné.
Příklad velmi dobrého
výsledku, který oceňují
všichni účastníci silničního provozu, je nasvětlení přechodů pro chodce.
Jakmile se zhorší viditelnost, rozsvítí se dodatečné
osvětlení a po přechodu
může klidně přejít i chodec, který má na sobě tma-

vé oblečení podle zásady
vidět a být viděn.
Ne vždy se však realizace
povede. Reflexní čočky, kterými je osazena křižovatka
u magistrátu ve Frýdku, to
je velmi dobrý nápad. Reflektory aut osvětlují vyčnívající reflexní čočky, které
jsou zavrtané do obrubníků
a ty na dálku odrážení světlo z reflektorů. Realizace
se však moc nepovedla.
Některé reflexní čočky jsou
zapadlé, nejsou vidět.
Naštěstí máme svou
městskou společnost TS a.s.,
která umí zapadlé reflexní
čočky dát do původně uvažovaného stavu, aby tyto
plnily svůj účel.“ Ivan Vrba

za Klub KSČM

Vzpomínka na Davida Stypku

„Začátkem roku opustil
tento svět v pouhých 41
letech po dlouhém a odvážném boji se zákeřnou
nemocí novinář, hudebník,
skladatel, básník a zpěvák
David Stypka.
S Davidem jsme byli
vrstevníci, léta se naše životy více či méně potkávaly a protínaly. Máme tři
stejně malé děti a nejednou
jsem měl pocit, že, i když
byl David ještě trochu
mladší, někoho, jako je
on, bych chtěl za staršího bráchu. Jak jsem ale
postupně zjišťoval, nebyl
jsem zdaleka jediný, komu
dovolil navázat tak blízký
vztah. V osobním životě
měl totiž jednu zásadní
přednost. Dokázal přirozeně vyhmátnout podstatu
a smysl. Hovor uměl začít
osobní otázkou, která „ťala
do živého“. Dokázal lidi
kolem sebe měnit, nadchnout, motivovat a nebál
se na rovinu říct, i co se
mu nelíbí. Ale nikdy, aby
ranil. Myslím, že jeho hluboko vrozený, až rytířský
smysl pro čest a spravedlnost, byl zásadní i pro jeho
profesní dráhu. Troufám si
říct, že za svůj nespravedlivě krátký, ale mimořádně
smysluplný život po sobě
zanechal dílo, které teprve
čeká na své skutečné docenění. Živě si pamatuju,
jakou radost a zvláštní

vzrušení jsme všichni zažívali, když jsme pod hlavičkou festivalu Sweetsen
vydávali jeho první desku
Čaruj s kapelou Bandjeez.
Byly za tím roky práce,
které svému snu věnoval.
Nebude nadsazené, když
řeknu parafrází jedné jeho
písně, že byl lodivodem
frýdecko-místecké hudební scény, její skutečnou
duší. A pak přišel zlom,
obrovského talentu si konečně všimli lidé, kteří mu
mohli dát křídla. Vychází
druhá deska u velké společnosti, do povědomí se
dostává a širší veřejnosti
ho objevuje skladba Dobré
ráno, milá, kterou ale místní už roky znají. Chvála,
kladné recenze, plné sály,
ocenění Jantar, Anděl.
A v tento okamžik, kdy se
David nadechoval a chystal se na své třetí, mnohdy
v hudební kariéře zásadní,
album, zasáhla zákeřná
nemoc. David se nevzdal,
koncertoval, změnil se jeho
přístup k životu, v textech
se objevilo více světla a naděje, jako by tušil, že už
nemá moc času… Poslední
desku už nestihl dokončit,
měla se jmenovat Dýchej.
Davide, chci ti poděkovat. Za sebe i za vše, čím
si ovlivnil místní hudební
komunitu, festival, město.
Budeš nám chybět. Prošlapával jsi cestu, psal jsi
budoucnost. Zůstanou tady
ale s námi tvé texty, písně
a naděje, že když nezmizí
lidé jako ty, může být svět
lepším místem k životu.“
 Petr Korč, Naše Město

„Vážení čtenáři, vzhledem k omezeným možnostem cestování asi, stejně
jako já, trávíte ve městě více
času než jindy. V takovéto
dny je na místě přemýšlet
nad kvalitou veřejného prostoru kolem nás. Nedávno
město konečně představilo
první vizualizace možné
podoby průtahu městem
po zprovoznění obchvatu.
Ten je nyní bariérou, která město rozděluje na dvě
poloviny. Návrhy vítáme
jako první krok ke zlepšení,
byť k nim máme i řadu výhrad. Město má před sebou
spoustu práce na úpravách,
které povedou k větší prostupnosti, obnovení původní

uliční sítě (např. Palackého,
Těšínská) a odstranění překážek pro chodce a cyklisty.
Naším cílem je, aby veškerá
občanská vybavenost města
byla dostupná do 15 minut
pěšky nebo na kole. Nejde
ale jen o průtah, obchvat
velmi významně uleví i ulici
Beskydské. Čas ovšem utíká
a praktických kroků jsme
zatím mnoho neviděli.
Dalším nástrojem pro vylepšování prostoru, ve kterém žijeme, je participativní
rozpočet. Znáte tento nástroj
spolupráce města s občany?
Hlavní vizí je dát občanům
možnost rozhodnout o konkrétních projektech. Město
každý rok vyčlení například

1 milion korun a všichni
občané mohou navrhnout,
na co se peníze použijí.
S nápadem může přijít úplně
každý a nakonec se realizuje projekt, který od občanů
dostane nejvíce hlasů. Rádi
bychom plnohodnotný participativní rozpočet zavedli
i ve Frýdku-Místku, současné vedení je ale stále proti.
Závěrem bych rád věnoval vzpomínku na Davida
Stypku, který nás před pár
dny opustil. Jako už by těch
neštěstí nebylo dost. Upřímnou soustrast rodině.“

Jakub Tichý, Piráti
(příspěvky
opozičních
zastupitelů nejsou redakčně
upravovány)

 (Pokračování ze str. 1)
...Organizace řeší očkování, aktualizují seznamy
klientů a zaměstnanců,
rozhodují se, zda budou
očkovat
prostřednictvím
mobilních očkovacích týmů
nebo svých smluvních lékařů. K vakcínám bohužel
není materiál a je nedostatek stříkaček a jehel,“ upozornila Jarmila Kozlová,
která pochválila domov pro
seniory za dobrý marketing,
protože se zde chce nechat
naočkovat skoro sto procent zaměstnanců. Přitom
na krajské úrovni zaznívalo,
že v mnoha zařízeních tomu
tak zdaleka není.
Ředitel nemocnice Tomáš Stejskal potvrdil, že
vhodné typy na očkování
– inzulinky, tuberkulinky,
nejtenčí stříkačky, s odnímatelnou jehlou – na trhu

jako velmi omezené zboží
nejsou. „Jen bych upozornil, že není pravdou, že se
lidé do 90 dní po prodělání
covidu nemohou očkovat, to
je sice období, kdy by měli
mít imunitu, ale očkuje se
už po 14 dnech od nemoci.
V nemocnici probíhá očkování velice úspěšně, dostaneme se na nějakých 90
procent a situace se tak bude
zlepšovat. Na začátku února
bychom měli být co se týče
personálu v plné kondici,
kromě běžných výpadků.
Chci říct, že očkování je
zcela zásadní věc a jediný
limitující faktor je dodávka
vakcín a vakcinační techniky,“ prohlásil ředitel Stejskal, který musel přiznat, že
nemocnice již byla nucena
zastavit příjem covidových
pacientů, protože dvacet jich
je na ventilátorech a na stan-

dardu čeká dalších 15 lidí,
kteří by za normálních okolností byli napojeni. „Ta kapacita nejtěžších pacientů je
naplněna, budou převáženi
tam, kde ještě kapacita je,
máme jen 14 volných standardních lůžek. Tento týden
by měl být nejhorší po rozvolnění před Vánoci, pak už
by to mohlo být lepší,“ dával
naději ředitel a domluvil se
s vedením města na vzájemné pomoci s očkováním
a možné výpomoci s personálem v kuchyni.
Zástupci Policie ČR
i hasičů také potvrdili kulminaci počtu nakažených
ve svých řadách, ale současně i zajištění akceschopnosti, vedoucí odboru školství
Jiří Adámek přidal informaci o tom, že do školek chodí
v danou chvíli 62 procent
přihlášených dětí. 
(pp)

Koronavirus – situace je dramatická, očkování pomůže

Bezpečnější Frýdek-Místek s hlídkovou službou PČR

 (Pokračování ze str. 1)
Taková je filozofie,
a když se to zaběhne, tak
budou na místě ne za deset
patnáct minut, ale třeba
za minutu, za dvě,“ vysvětloval, že se v budově bývalé
ubytovny policisté příliš
ohřívat nebudou, ředitel
krajského ředitelství Tomáš
Kužel a poděkoval městu
jako investorovi za připravené prostory, které „nejsou
ani honosné, ani příliš strohé“. „Tady ve Frýdku-Místku je excelentní spolupráce
s městem. Ne všude je to
taková samozřejmost, ale
tady je nastavena opravdu
vysoká laťka spolupráce
mezi všemi složkami integrovaného záchranného
systému, tady to funguje,“

pochvaloval si. V podobném duchu hovořil i frýdecko-místecký ředitel Petr
Klega: „Musíme poděkovat
za vstřícnost a rychlost, s jakou nám město budovu připravilo. Za to můžeme garantovat policisty v ulicích,
dosažitelné pro společnost,
připravené velmi rychle řešit případy ohrožení života,
zdraví a majetku.“
„Když jsme se dozvěděli
o možnosti mít ve Frýdku-Místku čtyři desítky policistů a ověřili jsme si, že by
jim mohla vyhovovat tato
budova, která se navíc nachází v lokalitě, kde jejich
přítomnost také bude přispívat k jejímu zklidnění,
nebylo nad čím váhat. Přizpůsobili jsme jim dvě patra

a jsme rádi, že objekt našel
takové využití. Děláme to
pro bezpečnost občanů, to
je naše priorita,“ zdůraznil
primátor Michal Pobucký.
„Doufáme, že zde budou
policisté spokojeni a že jim
budova bude vyhovovat.
Měli jsme i jiné nabídky
na její využití, ale určitě
jsme zvolili správně. Chtěl
bych poděkovat všem pracovníkům odboru správy
obecního majetku i řemeslníkům, kteří se na úpravách
podíleli, za jejich koordinaci a zvýšené úsilí, které vynaložili na to, aby tu ta pro
město potřebná policejní
činnost mohla být vykonávána co nejdříve,“ doplnil
náměstek primátora Radovan Hořínek. 
(pp)
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Karel Deutscher: „Dopravní problémy odpovídají velikosti města.“

Náměstek
primátora Karel Deutscher má
na starosti dopravu
ve městě, a protože se ji
snaží řešit v širším kontextu, objevil se v minulém roce v čele aktivit za zrušení dálniční
známky v úseku mezi
Frýdkem-Místkem a Ostravou, protože platební
povinnost na této rychlostní komunikaci ovlivňuje negativně dopravu
v okolních obcích a návazně i přímo ve městě.
Sbírali jste podpisy
pod petici, oslovili ministerstvo, ale už proběhly
i dvě silniční blokády.
Jak jste spokojeni s výsledky vašich aktivit?
„Spokojeni samozřejmě budeme, až přinesou
kýžený efekt. To znamená
zrušení dálniční známky na cestě, která měla
původně ulevovat obcím
od dopravy, ale dnes je to
přesně naopak – vozidla
vhání na vedlejší komunikace, které neúměrně
zatěžuje, se všemi průvodními negativními aspekty.
Praha nechce slyšet, že
je to dálnice odnikud nikam, a zatím jsme se jen
dozvěděli, že kdo nemá
na dálniční známku, nemá
ani na provoz auta. Ale i to
nás vyburcovalo k tomu,
že nezůstalo jen u petice
a snažíme se své aktivity
stupňovat. Zastavili jsme
už dopravu v Žabni a v Ostravě-Hrabové,
budeme
pokračovat a prodlužovat
blokády, dokud se na náš
problém někdo nepodívá z našeho pohledu. Ale
budou další volby a zase
budou chtít někteří politici

z Prahy pomáhat a vypadat
líp než dosud, takže by se
to mohlo pohnout.“
I samotný Frýdek-Místek to ale neměl loni
s dopravou příliš jednoduché, že?
„Je třeba si uvědomit,
že dopravní problémy odpovídají velikosti města
a počtu jeho obyvatel. My
tu máme stále ještě ta nadbytečná tranzitní vozidla
díky průtahu městem, ale
obchvat už se staví a to je
naše naděje do budoucna.
Samozřejmě výstavba obchvatu také přináší komplikace, a když se k tomu
přidají nejrůznější opravy
krajských silnic – třeba
Lískovecké ulice – nebo
úseků ve správě ŘSD – například sjezdy na estakádě, plus třeba loni oprava
TGM a Rubikovky, tak je
toho na řidiče docela dost.
Ale oproti jiným městům
pořád žádné opravdové
drama.“
Rubikovka dostála svému jménu a byl to docela
oříšek, ne?
„Nejhorší bylo, že se
nedalo úplně přesně předpokládat, kdy se ji podaří
dokončit, ale byli jsme postaveni před to, že v létě
bez ohledu na to začnou
opravy nájezdů a sjezdů
z estakády. Do toho zmíněná výstavba obchvatu,
takže to byl velmi náročný rok z pohledu koordinace. Ale Rubikovka
je hotová a doufám, že
už se k ní nebude muset
nikdo třicet let vracet.
Je to stěžejní křižovatka
uprostřed města, oprava
probíhala po dva roky,
takže jsme rádi, a řidi-

U BLOKÁDY: Karel Deutscher je jedním z iniciátorů petice za zrušení dálniční
známky v úseku od Frýdku-Místku na Ostravu, kterou podepsalo osm tisíc lidí.

Foto: Petr Pavelka
„Od prosince to testu- hmotností nad 2,5 tuny
či jistě taky, že to máme
jeme v lokalitě Růžového v době od 18 do 7 hodin
za sebou.“
A co máme před se- pahorku a na jaře si vše vy- platí na ulicích A. Staška,
Rokycanova,
hodnotíme. Budeme už na- Tolstého,
bou?
„Komplikace v dopravě příklad vědět, o kolik méně Bruzovská, 2. května, M.
se ani v roce 2021 Frýd- problematická byla zimní Magdonové, Škarabelova,
ku-Místku nevyhnou. Ta údržba, kdy velice často Gogolova a J. K. Tyla. Redopravní omezení přijdou dodávky na sídlištích vy- gulaci jsme projednávali
ve směru od Příbora s dal- tvářejí překážky v zacho- s Policií ČR, která ji muším přepojováním dopra- vání průjezdnosti. Cílem sela schválit, a vycházelo
vy, bude to velmi bolestné města je každopádně ome- se při tom ze zkušeností
pro občany Frýdku-Míst- zit parkování dlouhých do- z jiných měst, například
ku, ale na druhou stranu ta dávek v obytných zónách, Ostravy nebo Hlučína,
výstavba prostě musí pro- kde je už teď nedostatek kde omezení dodávek také
bíhat a s provizorním pře- parkovacích míst a zejmé- podmínili tonáží.“
V zimě je od prací
vedením dopravy se mu- na v případě podélného
selo počítat. Podle našich státní zabírají dodávky na cestách klid, přesto
informací se v závislosti i více jak jedno parkovací se jedna drobná změna
na klimatických podmín- místo, a navíc často také v dopravě ve městě očekách má začít začátkem brání ve výhledu a také kává, a sice spuštění nové
zastávky
března i s opravami sjezdů v průjezdnosti vozidel zá- přemístěné
„Frýdek, rozcestí u škona druhé straně estakády chranného systému.“
Proč byl jako zkušeb- ly“. Kdy se odehraje?
směrem k Polárce, což nám
„Probíhá
kolaudační
ní lokalita vybrán právě
zase zatíží třídu TGM.“
řízení, počítáme, že by se
Bude se pokračovat Růžový pahorek?
„Je to sídliště s větším autobusová doprava mohla
v loni spuštěném pilotním projektu omeze- počtem parkujících dodá- na nové zastávce spustit
ní parkování dodávek vek než na jiných místech od února. Reagovali jsme
ve městě, a protože má na dlouhodobé požadavky
na sídlištích?
nízký počet vjezdů, mohli občanů, kteří připomínkojsme ho snadněji zazóno- vali blízkost dvou zastávek
vat, tedy osadit dopravními uprostřed ulice a zároveň
značkami s vyznačením dalekou vzdálenost od jedzóny se zákazem parková- né z největších základní vozidel s hmotností nad ních škol ve městě a taky
2,5 tuny. Nejvyšší povole- od sídliště K Hájku. Nová
nou hmotnost mají vozi- autobusová zastávka prodla uvedenu v technickém to vznikla za křižovatkou
průkazu. A tady je to limit, s ulicí Puškinova, v blízdíky kterému nemusí mít kosti dětského hřiště Hřístrach řidiči suvéček. Na- bek. Jedná se o autobusovíc je odsud velmi blízko vý záliv, který bylo možné
bezplatné parkoviště, kde vybudovat pouze v těchto
dodávky parkovat mohou místech. Jinde by záliv
ukrojil velkou část chod– naproti Kauflandu.“
Kterých ulic konkrét- níku a pro jeho navázání
ně se týká a jaké jsou by bylo nutné zasáhnout
zkušenosti z jiných měst? do soukromých pozemků,
NOVÁ ZASTÁVKA: Přemístění by mělo být dokonáno začátkem února.
„Zákaz parkování vozi- které lidé z okolních domů

Foto: Petr Pavelka del s nejvyšší povolenou odmítli prodat.“
(pp)
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Technické služby města, dnes TS a.s., slavily 25. narozeniny – 6. část

Provoz
Přenesená
správa zajišťuje správu,
kontrolu, evidenci a plánování oprav, údržby
a rekonstrukcí místních
a účelových komunikací, propustků a mostů.
Provoz rovněž odpovídá za vedení a aktualizaci pasportu místních
a účelových komunikací
včetně svislého dopravního značení, pasportu
mobiliáře, pasportu dětských hřišť a sportovišť,
pasportu zeleně (veřejné,
neveřejné a silniční vegetace).
„Provoz
Přenesená
správa je naším nejmladším provozem, který
začal fungovat od roku
2017. Jeho zaměstnanci
mají v kompetenci také
výkon odborného dozoru
správce místních komunikací (MK), zahrnující
dozor, ochranu a kontrolu
silniční sítě místních komunikací, její prohlídky
a kontroly. Jejich úkolem
je sestavení „Plánu celoplošných oprav místních
komunikací“ a návrhu
„Plánu kontrol MK“ včetně návrhu plánu „Výhledu
oprav MK na další kalendářní rok“. Pracovníci tohoto provozu zajišťují provádění kontroly a dohledu
nad pracemi prováděnými
třetími osobami v konstrukčních vrstvách místních komunikací v rámci
zvláštního užívání a také
předávání ploch místních
komunikací pro realizaci
nájemních smluv pořádaných akcí na území města
Frýdek-Místek,“ popsal
předseda představenstva
Jaromír Kohut.
Provoz také stanovuje podmínky odborného
správce místních komu-

nikací třetím osobám
k zásahům do místních
komunikací, k zásahům
nebo k užívání silničních
pozemků, včetně reklam
na veřejném osvětlení,
mostech nebo jiných objektech, které jsou součástí
nebo příslušenstvím místních komunikací v rámci
zvláštního užívání MK.
Také poskytuje stanoviska
odborného správce místních komunikací třetím
osobám k jejich žádostem
o zvláštní užívání MK
a poskytuje rovněž stanoviska odborného správce
místních komunikací odborům Magistrátu města
Frýdek-Místek, k jejich
žádostem o pronájmy
ploch pro sportovní, kulturní, reklamní a stavební
práce, které jsou následně
povolovány ve zvláštním
užívání MK.
Představením posledního z provozů končí série
článků u příležitosti 25 let
od založení akciové společnosti, v nichž jsme vám
představili její historii, důležité mezníky i fungování
současných pěti provozů.
Jak jste se již dočetli,
TS a.s. realizuje služby pro Statutární město
Frýdek-Místek v oblasti
správy a údržby veřejného osvětlení, správy
a údržby městské zeleně,
správy, údržby a výstavby místních komunikací,
správy a údržby městského mobiliáře, opravy
městského bytového a nebytového fondu, provozuje také pohřební službu
Pietas a spravuje smuteční obřadní síň na Nových
Dvorech ve Frýdku. TS
a.s. pro Statutární město
Frýdek-Místek provozuje
také hrobovou matriku

a zajišťuje správu a komplexní údržbu veřejných
pohřebišť.
Významným mezníkem
v historii společnosti se
stal rok 2014, kdy jediný
akcionář Statutární město Frýdek-Místek začalo
využívat potenciálu své
vlastní firmy formou IN
HOUSE zadávání veřejných zakázek. Od tohoto
roku se začal významně
navyšovat podíl zakázkové náplně. Do tohoto
roku činily celkové tržby
mezi 130 až 140 mil. Kč,
od roku 2014 neklesly
pod 150 mil. Kč, přičemž
v letech 2018 a 2019 společnost poprvé v historii
přesáhla celkových tržeb
za prováděné služby částku ve výši 200 mil. Kč.
S tím souvisela také potřeba postupného navyšování počtu zaměstnanců.
Stabilní počet kolem 160
zaměstnanců se postupně navyšoval, až v roce
2019 dosáhl historického
maxima 223 zaměstnanců
v přepočtených stavech.
Představenstvo
společnosti i za těchto okolností
však neustále klade důraz na růst produktivity
práce z přidané hodnoty.
To se prozatímně daří,
protože každoročně je zaznamenáván její nárůst.
Ani v jednom roce nebyl
registrován pokles. Zatímco v roce 2010 činil tento
ukazatel hodnotu ve výši
477,1 tis. Kč na zaměstnance, v loňském roce to
již bylo 584,8 tis. Kč, což
ve sledovaném dlouhodobém měřítku činí nárůst
ve výši 22,62 %. Příznivý hospodářský vývoj
posledních let dokládají
i zisky firmy před zdaněním, které činí od roku

2010 částku ve výši 62,8
mil. Kč a jen od roku 2014
neklesl roční provozní
hospodářský výsledek pod
6 mil. Kč.
Zvyšující se nároky jediného akcionáře ruku
v ruce nutí představenstvo k rozsáhlým investicím. Jedná se nejen
o obnovu infrastruktury
společnosti, ale především
o pořízení nového strojového a vozového parku,
včetně jejího postupného
obměňování. Korporace
od roku 2010 investovala
v těchto oblastech celkem
126,5 mil. Kč, přičemž
od roku 2014 to byla částka ve výši 90,5 mil. Kč.
Firma v současné době
disponuje 86 vozy (včetně speciálních vozidel,
jako jsou například zametací stroje, kropicí vozy,
kolové nakládače apod.)
a také 110 větších strojů
a mechanismů (například
2 finišery, 4 válce, 2 štěpkovače, 10 traktorových
sekaček a další). Od roku
2015 každá z těchto skupin byla zhruba z poloviny obměněna novou
technikou. Všechny tyto
investice společnost hradí
ze svých finančních zdrojů, nečerpá žádné dotace
od jediného akcionáře
a nemá žádné pohledávky,
ani uzavřené úvěry nebo
leasingové smlouvy.
Vyjma roku 2012 a 2013
(ve veřejné správě dozní-

valy následky světové
hospodářské krize), kdy
společnost neodvedla svému jedinému akcionáři
žádné dividendy, činila
celková částka dividend
od roku 2010 ve výši 23,26
mil. Kč. Jen od roku 2014
do roku loňského to bylo
celkem 19,5 mil. Kč.
V oblasti řízení lidských
zdrojů je kladen důraz
na vzdělávání a rozvoj
zaměstnanců a vytváření dobrých pracovních
podmínek pro ně. Jednou
z hlavních priorit ve společnosti je bezpečnost
práce a ochrana zdraví.
Vedení společnosti usiluje
o maximální využití výrobních kapacit a neustálé
hledání úspor především
v oblasti snižování spotřeby materiálových vstupů. TS a.s. je bez jediné
neshody již od roku 2004
každoročně úspěšně auditována certifikační společností podle norem ISO
9001, ISO 14001 a ISO
45 00118001. Od roku 2016
je nově také certifikována
i podle normy ISO 50001.
„Rád bych u příležitosti
loňského výročí a na prahu roku nového poděkoval našim zaměstnancům za každodenní podíl
na plnění stanovených cílů
a rozvoji společnosti a popřál jim především pevné
zdraví a životní pohodu,“
poděkoval předseda představenstva Jaromír Kohut.

Téma: Hlavní třída
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Koncepce podoby Hlavní třídy po zprovoznění obchvatu

Hlavní třída, která je
hlavní dopravní tepnou
města vedoucí centrem
města, dozná po zprovoznění obchvatu výrazných změn. Předpokládá
to alespoň zpracovaná
koncepce městské třídy
vedoucí ulicí Příborská
a Janáčkova v Místku
až po konec Hlavní třídy
ve Frýdku.
Už v roce 2012 nechalo město zpracovat studii
úprav na průtahu města
po zprovoznění obchvatu.
Zahrnuje mimo jiné návrhy na zúžení jízdních
pruhů, rozšíření středového pásu a výsadbu stromů
na Hlavní třídě od křižovatky „U Vykopnutého“

až po estakádu.
V roce 2018 vznikla
Územní studie s prvky
regulačního plánu. Jejím
hlavním tématem bylo
začlenění areálu ředitelství SLEZAN Holding
do městské tkáně. V této
souvislosti byly navrženy tři varianty možných
budoucích úprav Hlavní
třídy s jejím navázáním
na okolní parky.
„Loni hlavní architekt
města ve spolupráci se členem poradního sboru specializujícím se na dopravní
oblast zpracovali analýzu
i návrh akčních kroků
k postupné humanizaci
frekventovaného průtahu
na klidnější městskou tří-

du. Město tedy dlouhodobě
a postupně podniká kroky
ke zpracování koncepce
dopravy po zprovoznění
obchvatu, která by měla
být přívětivější k chodcům
i cyklistům,“ řekl primátor
Michal Pobucký.
„Zanalyzovali jsme předešlé návrhy a realizovali
několik místních šetření
s cílem vytvořit celkovou
koncepci takzvané městské třídy, zahrnující ulici
Příborskou a Janáčkovu
v Místku až po konec Hlavní třídy ve Frýdku. Pro pracovní účely jsme ji rozdělili
do šesti úseků a vzhledem
k jejich charakteru navrhli
ideální uliční profil, zahrnující automobily, cyklisty

i pěší,“ řekl hlavní architekt
města Ondřej Zdvomka
s tím, že jelikož komunikace není v majetku města,
jsou hlavní akční kroky
navrhovány realizovat spolu s jejím majitelem, tedy
ŘSD, a také krajem.
Podle návrhů bude doprava na nynější hlavní
dopravní tepně města zachována i po zprovoznění
obchvatu. Ze čtyřproudé
silnice bude ovšem dvouproudá, bude tam místo
pro cyklisty i pro chodce a v některých úsecích
i místa pro parkování. Vše
by bylo možné realizovat
prostřednictvím vodorovného dopravního značení
s použitím mobilních dě-

licích dopravních prvků,
například city-bloků, kterými by byly jednotlivé
pruhy odděleny, a v nynější zelené středové části by
mohly být vsazeny stromy.  
„Vše je navrhnuto jako
„akční opatření“. Tedy
nejprve vše vyznačíme
dopravními značkami, city-bloky a květináči, a pokud se opatření osvědčí,
přistoupíme k dalším úpravám, osazení obrubníků,
výsadbě stromů a doplňkové zeleně. Řešení dočasné
proměníme v řešení trvalé
a vytvoříme kultivovaný
veřejný prostor, městskou
třídu, která pozitivně ovlivní město skrz na skrz,“ konstatuje Ondřej Zdvomka.
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Město pomůže seniorům nad 80 let s registrací k očkování

Centrální rezervační
systém (CRS) k očkování
proti koronaviru bude
spuštěn 15. ledna 2021.
Registrovat se v něm
budou moci přednostně
senioři nad 80 let. Město
jim s tím pomůže.
„Seniorům nad 80 let,
kteří se řadí do 1. fáze
očkovaných, pomůžeme
s on-line registrací, která

vyžaduje znalost práce
s počítačem. Někteří to
i v takto pokročilém věku
zvládnou a za některé to
udělá rodina či příbuzní. Ti, kteří tuto možnost
nemají, se mohou obrátit
na nás, konkrétně na odbor sociálních služeb
magistrátu, kde jim s registrací pomůžou,“ řekl
primátor Michal Pobucký.

Informace o možnosti
pomoci s registrací k očkování dostanou senioři, kteří
jsou doma a nejsou umístěni v žádném ze sociálních či
zdravotních zařízení, přímo
do schránek. „Víme, že se
jedná o více jak dva tisíce
seniorů nad 80 let, kteří
jsou doma a které chceme
o možnosti pomoci s registrací k očkování aktuálně

informovat. Proto jim přímo do schránek doručíme
informační leták, kde je vše
popsáno. Jelikož je odbor
sociálních služeb přetížen,
vyčleníme na roznášku
několik desítek zaměstnanců úřadu. Někteří se hlásí
už teď, mají zkušenosti
z první vlny, kdy roznášeli
do schránek roušky,“ dodal
primátor Michal Pobucký.

REGISTRACE OČKOVÁNÍ
PROTI NEMOCI
COVID-19
PRO SENIORY
NAD 80 LET

Centrální rezervační systém (CRS) bude spuštěn 15. ledna 2021 přednostně
pro seniory 80+
Očkování je dobrovolné a zdarma.

Jak se můžete registrovat k očkování proti nemoci Covid-19?
na webových stránkách h ps://crs.uzis.cz
- registraci a rezervaci mohou provádět i rodinní příslušníci seniora
telefonicky u svého lékaře
na bezplatné informační lince 1221, a to ve dnech:
PO - PÁ
od 8.00 do 19.00
SO a NE od 9.00 do 16.30

FRÝDEK-MÍSTEK POMÁHÁ
Nemáte nikoho, kdo by Vám pomohl? Nevíte si rady s registrací k očkování?
Volejte:

771 135 422
PO - PÁ

od 8.00 do 16.00

nebo
se dostavte na Magistrát města Frýdku-Místku, kde Vám sociální pracovníci s registrací pomohou.
Magistrát města Frýdku-Místku
odbor sociálních služeb
ul. Radniční 1149, Frýdek-Místek
PO a ST
od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00
K dopravě na úřad můžete využít Taxislužbu pro seniory města Frýdku-Místku. Tel. 777 359 100
Imobilním seniorům pomohou sociální pracovníci s registrací přímo v místě jejich bydliště.

„Město zřídilo pro pomoc s registrací k očkování
seniorů nad 80 let telefonní
linku 771 135 422, která
bude k dispozici od pondělí
do pátku od 8 do 16 hodin.
Zájemci se mohou dostavit
i osobně na odbor sociálních
služeb magistrátu na ulici
Radniční ve Frýdku, kde
jim sociální pracovníci
v úřední dny, tedy v pondělí
a středu, s registrací pomohou. Imobilním seniorům
jsou sociální pracovníci připraveni pomoci s registrací
přímo v místě jejich bydliště,“ řekl náměstek primátora Marcel Sikora.
O možnostech pomoci
s registrací k očkování informuje město všemi způsoby, také prostřednictvím
letáku, který je zveřejněn
zde, na webu a FB města.
„Budeme rádi za jeho sdílení nebo vytištění a umístění na nástěnku bytových
domů, aby se dostal do povědomí občanů,“ vyzval
náměstek Sikora.

STATUTÁRNÍ MĚSTO
FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu
nebytové prostory

v I. NP objektu č.p. 49,
Zámecké náměstí o výměře 54,95 m2, I. NP (prodejna), o výměře 11,64 m2,
I. NP (chodba), o výměře
7,62 m2, I. NP (chodba),
o výměře 3,51 m2, I. NP
(šatna), o výměře 4,91 m2,
I. NP (kuchyňka), o výměře 1,51 m2, I. NP (předsíňka), o výměře 1,12 m2, I.
NP (WC), o výměře 41,32
m2, I. NP (sklad), k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek.
Prostory budou pronajaty
jako celek, kdy celková výměra činí 126,58 m².
Žádosti o pronájem včetně vámi nabízené výše nájemného zasílejte v zalepené
obálce s nápisem „Neotvírat – pronájem nebytových
prostor Zámecké náměstí
49“ na adresu Magistrát
města Frýdek-Místek, odbor
správy obecního majetku,
Radniční 1148, nejpozději
do 24. 2. 2021 do 14.00 hodin. U nabídek podaných
poštou rozhoduje datum
poštovního razítka (nejpozději do 23. 2. 2021).
Případné dotazy vám
zodpoví na telefonním čísle 558 609 176 Dominika
Chludová.

Odbory
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY V MAJETKU MĚSTA
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

k.ú. Frýdek
součástí pozemku p.č. 1437/6) – ul. Sadová k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.ev., na pozemku p.č. 62/2 nebytový prostor o výměře 18,37 m 2, VII. stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9
zast. plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.ev. NP (kancelář)
zast. plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če.
je součástí pozemku p.č. 62/2) – Na Půstje součástí pozemku p.č. 3988/9) – bývalá
kách
místecká kasárna
nebytový prostor o výměře 17,69 m2, I. NP
nebytové prostory o celkové výměře 10,66
(sklad)
m2 (sklad)
stavba budovy č.p. 49 na pozemku p.č.
nebytové prostory o celkové výměře 16,00
67 zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 49
m 2 (sklad)
je součástí pozemku p.č. 67) – Zámecké
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5
náměstí
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez
nebytové prostory o celkové výměře
č.p./če. je součástí pozemku p.č. 3988/9) –
126,58 m 2, I. NP (kancelářské prostory se
bývalá místecká kasárna
zázemím)
nebytové prostory o celkové výměře 36,46
stavba č.p. 400 na pozemku p.č. 706/44
m2 (sklad)
zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 400 je
stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:
součástí pozemku p.č. 706/44)
– ul. P. Ho- stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 za- zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p.
lého
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 646 2205 je součástí pozemku p.č. 3987/2) –
kanceláře, učebny a menší skladovací je součástí pozemku p. č. 1542) – Kosti- bývalá místecká kasárna:
místnosti se společným zázemím o výmě- kovo náměstí
kancelářské a skladové prostory se společře od 8 m2 do 50 m2
kanceláře a učebny se společným záze- ným zázemím
mím o výměře od 15 m2 do 50 m2

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY

stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je
součástí pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý
Koloredov
nebytový prostor o celkové výměře 19,97
m 2, II. NP, místnost 201 (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 41,54
m2, V. NP, místnost 506 (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 45,17
m 2, V. NP, místnost 507 (kancelář)
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4
zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 604 je
součástí pozemku p.č. 1437/4) – ul. Sadová
nebytový prostor o výměře 18,37 m 2, VIII.
NP (kancelář)

stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2299
je součástí pozemku p. č. 2910) – tř. T. G.
Masaryka
nebytový prostor o výměře 16,58 m2, I.
NP (provozovna)
stavba budovy č.p. 2320 na pozemku p.č.
2878/3 zast. plocha a nádvoří (stavba č.p.
2320 je součástí pozemku p.č. 2878/3) – tř.
T. G. Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 34,94
m 2, I. NP (zázemí k prodejně)
stavba budovy č.p. 2321 na pozemku p.č.
2878/2 zast. plocha a nádvoří (stavba č.p.
2321 je součástí pozemku p.č. 2878/2) – tř.
T. G. Masaryka
nebytový prostor o výměře 90,38 m 2, I.
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 NP (prodejna)
zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 606 je Dominika Chludová, tel. 558 609 176.

podzemní stavba se samostatným účelovým určením – křížový podchod pro pěší,
umístěná pod komunikacemi I/48 a II/
484, pod křižovatkou ulic Hlavní třída,
Janáčkova, Frýdlantská a Ostravská, přičemž vyústění podchodu ve směru ke kostelu Sv. Jana a Pavla je na pozemku p.č.
229/6 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
nebytový prostor o celkové výměře 24,70
m2 (prodejna)
Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174.

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku (Foto: Google, OSOM)
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Školství
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Pavel Machala: „Školství, kultura i sport covidem nesmírně trpí.“

Náměstek primátora
Pavel Machala má ve své
kompetenci oblast školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu, výchovy a vzdělávání, které patří mezi
nejpostiženější v důsledku
koronavirové pandemie
a doprovodných omezení.
Jak se podle vás se vším
městské základní školy
vypořádávají?
„Situace ve školství
byla loni extrémně náročná. Příliš se to nezlepšilo
ani v novém školním roce
a vlastně stále se nepřibližuje standard, který bychom
si všichni přáli. To není jen
o učitelích, ale i rodičích
a dětech samotných. Všichni to mají těžké z hlediska
svých rolí, ale i žáci by raději byli v klasické výuce,
ve svých kolektivech, které
jim chybí. Všem proto patří poděkování za trpělivost,
protože vše se daří nějakým
způsobem zvládat, i když
všichni vnímají, že k ideálu
to má daleko a že distanční výuka v žádném ohledu
nemůže nahradit výuku

ve školách. Ty ale dokázaly distanční výuku zajistit,
i se vypořádat s neustále se
měnícími opatřeními. Jsem
rovněž rád, že jsme v časech krize dokázali pracovníky ze školství vypomoci
nemocnici při zajištění
chodu jídelny nebo že jsme
i mezi prvními byli schopni pomoci zaměstnancům
integrovaného záchranného
systému postarat se o jejich
děti, aby s nimi nemuseli
být doma.“
Co kultura a sport?
„Každý to vidí na celorepublikové úrovni a ve městě to nemůže být jiné. My
jsme z preventivních důvodů s předstihem zrušili
prakticky všechny velké
městské kulturní akce, protože jsme považovali jejich
pořádání za příliš velký risk
pro všechny. Stejně nám
nakonec postupně přijímaná povinná opatření dávala
za pravdu. Nakonec toho
v roce 2020 z oblasti kultury a sportu opravdu mnoho neproběhlo, v podstatě
všechny významné akce

REKONSTRUKCE KNIHOVNY: Nové podkrovní
prostory a terasa přinesou další možnosti pro vzdělávací činnost. 
Foto: Petr Pavelka

byly kvůli covidu zrušeny.
Pořadatelům, kterým například už vznikly nějaké
náklady s přípravou, jsme
se snažili pomoci, vše jsme
individuálně konzultovali
i s jednotlivými sportovními kluby a hlavně doufáme,
že ty opravdu významné
akce, které tady máme, ať
už je to Hornická desítka
nebo třeba FM City Fest
a mnoho dalších, budou
moci letos proběhnout.“
Přál rok 2020 alespoň
realizacím
investičních
akcí ve svěřených oblastech?
„Přestože rok 2020 byl
svým průběhem velmi
nestandardní a vstupovali jsme do něj s určitými
očekáváními, které jsme
následně museli upravovat,
jsem rád, že se podařilo realizovat velký počet investičních akcí. Největší z nich
je celková rekonstrukce
pobočky městské knihovny
v Místku, která pokračuje
i v roce letošním a na jejímž
konci budeme mít komfortní, moderní knihovnu,
i s většími prostory, které
poslouží například i k speciální terase, kde si budou
moci lidé v klidu číst knihy
i venku.“
Město pravidelně investuje i do svých škol
a školek. Podařilo se i loni
zvyšovat standard těchto
zařízení?
„Věnovali jsme se venkovním areálům, takže
došlo k opravě zpevněných
ploch například v MŠ Beruška, MŠ Naděje, MŠ
K Hájku, zahájili jsme
opravy oplocení 7. ZŠ, ZŠ

ZŠ A MŠ SKALICE: Boj
zvládnout. 
Lískovec a MŠ Olbrachtova, kde byly rekonstruovány i venkovní terasy. Mezi
významnější akce patřilo
také provedení hydroizolace
a odvlhčení základní školy
ve Skalici, kde byla zároveň vybudována retenční
nádrž na dešťovou vodu,
podobně jako u 5. ZŠ. Jejich
smyslem je boj proti suchu,
lepší hospodaření s vodou,
kterou budou moci tyto školy využít při zalévání zeleně
na svých pozemcích nebo je
případně budou moci využívat technické služby pro
jiné účely. Na 8. ZŠ jsme
realizovali výstavbu bezbariérového výtahu, na 11.
ZŠ opravu střechy bazénu
a mnoho dalšího.“
Přibylo ve městě možností sportovního vyžití,
které je v dnešní době o to
důležitější?
„Podařilo se vybudovat
další workoutové hřiště,
konkrétně u 11. ZŠ, čímž
pokračujeme v našem záměru rozšiřovat možnosti
cvičení venku po celém
městě. Platí to i pro seniory, pro které jsme připravili

s vlhkostí už se podařilo
Foto: Petr Pavelka
fitpark v parku u sokolovny,
v Sadech Bedřicha Smetany
pro změnu vzniklo zázemí pro discgolf, kde jsem
dokonce i v listopadu, kdy
byl sníh, viděl hrát celé rodiny s dětmi, které si házely na koše, takže jsem rád,
že se to chytlo a lidé toho
využívají prakticky celoročně. Doporučuji i těm,
co si to ještě nevyzkoušeli.
Je to zábava, ke které stačí
mít obyčejné létací talíře.
Snažíme se reflektovat názory občanů, takže třeba
u rekonstrukce sportoviště
za obytnými domy F. Čejky
jsme milion korun investovali na základě výsledku
dotazníkového šetření.“
Připravují se i další investice?
„Probíhá projektová příprava rekonstrukce Národního domu, projekční práce
u pumptracku, hasičského
sportovního hřiště na ulici
Pavlíkova, tělocvičny u 2.
ZŠ, ještě dál jsme u tělocvičny pro ZŠ a MŠ Chlebovice. Sondujeme rovněž
možnosti slunících ploch
u řeky Ostravice.“ 
(pp)

Nabídka akcí Střediska volného času Klíč na leden

AKCE
23. 1.
DOPOLEDNE
S TANCEM ANEB
TRAMPOTY
KRÁLÍČKA PETRA
Zveme všechny malé tanečníky na další taneční akci
taneční skupiny Dance 4
Fun. Zažijeme dobrodružné dopoledne s králíčkem
Petrem. Ukážeme si, jak to
chodí v naší taneční skupině,
co obnáší výuka tanečního
stylu Disco-Dance a co vše
se můžete u nás naučit. Jste
zvědaví, co všechno králíček
Petr pro vás přichystal a jaké
trampoty s ním zažijete?
Věk: 3–6 let, Cena: 100 Kč

Místo a čas: SVČ Klíč FM,
budova A, Pionýrů 767,
Místek, 9.00–12.00 hodin
Informace:
Recepce
| Telefon: 558 111 777,
778 421 468 | E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste
do 20. 1. 2021.
29. 1.
KLÍČ PLNÝ HER
| POLOLETNÍ
PRÁZDNINY
Neseď o prázdninách dopoledne doma a přijď si
zahrát netradiční stolní
a deskové hry! Zahrajeme
si turnaj a můžeš vyhrát
i nějakou odměnu…
Věk: 6–18 let, Cena: 50 Kč

Místo a čas: SVČ Klíč FM,
budova B, Pionýrů 764,
Místek, 8.30 – 14..00 hodin
Informace:
Recepce
| Telefon: 558 111 777,
778 421 468 | E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste
do 26. 1. 2021.
29. 1.
PO STOPÁCH MINULOSTI | POLOLETNÍ
PRÁZDNINY
Cestuj s námi časem! Společně se vydáme mezi bájné
dinosaury a povíme si něco
o jejich životě. Po spuštění stroje času se ocitneme
v pravěku, kde se seznámíme s vývojem člověka a pra-

člověkem jménem Hugo. Tak
neváhej a přidej se k nám!
Věk: 6–12 let, Cena: 370 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM,
budova A, Pionýrů 767,
Místek, 8.00–16.00 hodin |
Ranní hlídání: od 6.30 hodin
Informace:
Recepce
| Telefon: 558 111 777,
778 421 468 | E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 27.
1. 2021.
30. 1.
VÝROBA MLÉČNÉ
I HOŘKÉ ČOKOLÁDY
S OVOCEM | SLADKÁ
SOBOTA
Během sobotního dopoledne si vytvoříme mléčné

i hořké čokolády s příchutí
čerstvého či sušeného ovoce a pěkně si je nazdobíme.
Vytvoříme si dekorativní
krabičky, do kterých si tyto
voňavé dobroty zabalíme.
Necháme se unést vlastní
fantazií a vytvoříme nečekané cukrářské výrobky.
Čekají na vás i zábavné hry.
Věk: 8–14 let, Cena: 150 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM,
budova B, Pionýrů 764,
Místek, 9.00–12.00 hodin
Informace:
Recepce
| Telefon: 558 111 777,
778 421 468 | E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste
do 28. 1. 2021.

Školství, inzerce
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Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 2020/2021

Po sérii článků a online prezentaci Volba povolání 2020, kterou pro
deváťáky, jejich rodiče,
a nejen pro ně zrealizovalo Statutární město
Frýdek-Místek a Kontaktní pracoviště ÚP ČR
Frýdek-Místek, kteří se
dohodli na společném
postupu v podpoře vhodného výběru povolání
a odpovídající profesní

přípravy pro žáky ukončující povinnou školní
docházku, představujeme další možnost, která zvýší informovanost
žáků a jejich rodičů
o nabídce oborů vzdělání
středních škol a přispěje
k usnadnění rozhodování o výběru vhodné
střední školy
Pod hlavičkou Online Veletrh středních škol

Moravskoslezského kraje
2020/2021, organizovaného Moravskoslezským
krajem,
Moravskoslezským paktem zaměstnanosti a Úřadem práce České republiky, vznikl další
nástroj, určený žákům, jejich zákonným zástupcům
a všem uchazečům o studium na středních školách
v našem kraji pro následující školní rok.
Přípravy a neveřejný
zkušební provoz specializovaného webu jsou v plném
proudu a nic nebrání spuštění veletrhu dne 18. ledna

2021! Učitelé a případně
i žáci z aktuálně 116 přihlášených středních škol všech
zřizovatelů
působících
na území Moravskoslezského kraje budou distanční
formou prezentovat školu a odpovídat na otázky
zájemců o studium, a to
prostřednictvím aplikace
ZOOM na portálu veletrh-skol.msk.cz, který má
být veřejnosti zpřístupněn
od pátku 15. ledna 2021.
Online prezentace středních škol bude v našem
kraji probíhat ve dnech
18. ledna až 4. února 2021

po jednotlivých okresech
(pro školy sídlící v daném
okrese), v každém okrese
vždy ve dvou stanovených
dnech v čase 10.00–18.00
hodin.
Všichni zúčastnění věří
v perspektivu společného
projektu, který v současné
velmi složité epidemické
době považují za vítanou
a potřebnou službu školské
veřejnosti, a jsou přesvědčeni, že nalezne odezvu
v odpovídajícím zájmu ze
strany žáků a uchazečů
o studium na středních
školách v našem kraji.

ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
veletrh-skol.msk.cz

Termíny online videohovorů

18. 1. a 27. 1. 2021 okres Bruntál
19. 1. a 28. 1. 2021 okres Frýdek-Místek
20. 1. a 1. 2. 2021 okres Karviná
21. 1. a 2. 2. 2021 okres Nový Jičín
25. 1. a 3. 2. 2021 okres Opava
26. 1. a 4. 2. 2021 okres Ostrava
Online videohovory proběhnou v daných termínech vždy od 10.00 do 18.00 hodin.

JSME V OPAVĚ A KARVINÉ

84 %
60

BAKALÁŘSKÝCH
STUDIJNÍCH OBORŮ
A PROGRAMŮ

34

BAKALÁŘSKÝCH
OBORŮ BEZ STRESU
Z PŘIJÍMAČEK

SOUČASNÝCH STUDENTŮ DOPORUČUJE SVOU

PROFESNĚ ZAMĚŘENOU UNIVERZITU,

KDE TĚ BUDOU ZNÁT JMÉNEM
15

ABSOLVENTŮ
NA ÚŘADU PRÁCE

20.000 KČ

AŽ 60.000 KČ

ZA MATURITU
DO PRŮMĚRU 1,25

PRO ÚSPĚŠNÉ
ŘEŠITELE SOUTĚŽÍ

Tvrzení studentů pochází z dotazníkového šetření provedeného v dubnu 2020, které vyplnilo 738 studentů. Údaje o nezaměstnanosti pocházejí ze statistik roku 2019 (přepočtený poměr). Více na www.slu.cz
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Tříkrálová sbírka letos proběhne bez koledování, jen online

Vzhledem k rozhodnutí vlády o prodloužení 5.
stupně PES do 22. 1. 2021
již víme, že koledování
Tříkrálová sbírky 2021
neproběhne. Malí a velcí
koledníci nebudou moci
s tříkrálovým požehnáním vyjít do ulic a k našim
domovům, jak jsme na to
byli v minulých letech
zvyklí. Letos budou lidé
tříkrálové koledníky vyhlížet bohužel marně.
Tříkrálová sbírka proběhne pouze v on-line formě na www.trikralovasbirka.cz. Zapojit se do sbírky
a přispět do online kasičky je
možné buďto na zmíněném
webu nebo přímo na sbírkový účet č. 66008822/0800,

VS 77708004. Stejně tak je
možné do 24. ledna 2021
využít statických pokladniček, které jsou rozmístěny po regionu v charitních
zařízeních, v kostelích,
na obecních úřadech, v lékárnách, obchodech apod. –
viz seznam na webu www.
.charitafm.cz. Budeme rádi
i za tuto formu podpory.
Děkujeme všem, že nám
i v této nelehké době pomáháte udržet jednu z krásných tradic, která se pojí
se začátkem roku. Zároveň
přejeme, ať vás v právě začínajícím roce potkává jen
to dobré, a to v míře větší
než malé.

Martin Hořínek,

ředitel Charity F-M

Aktualizace žádostí o přidělení bytu
v režimu sociálního bydlení pro seniory

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor sociálních služeb, upozorňuje
všechny žadatele, kteří
již mají podanou žádost
o přidělení bytu v režimu
sociálního bydlení pro
seniory ul. Sadová, ul. 17.
listopadu, ul. Zámecká, ul.
Na Aleji 82, ul. Těšínská
ve Frýdku-Místku, aby se
mezi 11. lednem až 31.
březnem 2021 dostavili
v upravených úředních hodinách, tj. pondělí a středu
(od 8.00 do 12.00 hodin
a od 13.00 do 17.00 hodin) na odbor sociálních
služeb, budova ul. Radniční 1149, 1. patro, kanc.
č. 210 k aktualizaci svých
žádostí.
Úprava úředních hodin se netýká již objed-

naných klientů.
K aktualizaci je třeba
doložit aktuální potvrzení o výši příjmu (popř.
o přiznání příspěvku nebo
doplatku na bydlení) a doklad o nájemním, podnájemním, vlastnickém nebo
jiném právním vztahu
prokazující bytovou situaci žadatele.
Toto upozornění se netýká žadatelů, kteří mají
podanou žádost o přidělení bytu v Penzionu pro
seniory Frýdek-Místek,
p. o., ul. Lískovecká. Tito
žadatelé budou své žádosti
aktualizovat až v měsících
říjnu a listopadu 2021.

Renata Baraňáková,

sociální pracovník
 oddělení sociální práce,
 odbor sociálních služeb

Zastupitelstvo,
které se konalo ve středu
16. prosince, schválilo
rozpočet pro rok 2021.
Bezmála 92 milionů korun je určeno sociálním
službám.
„Celkem 12 milionů korun bylo schváleno v rámci dotačního programu
Podpora a rozvoj sociálních služeb. Tuto částku
si rozdělí 39 organizací,
které poskytují sociální
služby na území města.
Největší částky v rámci
tohoto programu získá
Charita Frýdek-Místek,
Slezská diakonie, Armáda
Spásy či Podané ruce –
osobní asistence, ale také
Domov se zvláštním reži-

mem Beskyd nebo Domov
svatého Jana Křtitele,“ informoval náměstek primátora Marcel Sikora.
Rovněž byly schváleny finanční prostředky
na dva dotační programy,
a to na podporu projektů v oblasti zdravotnictví
a podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících
na sociální služby, dohromady je alokováno na tyto
programy 1,4 milionu korun.
Více než 66 milionů
korun získají příspěvkové
organizace města – tedy
Hospic, Domov pro seniory, Penzion pro seniory,
Centrum
Pečovatelské
služby, Žirafa a Jesle.

92 milionů sociálním službám

Poděkování frýdecko-místeckým občanům

Svíčky, plenky, hračky, polštáře, čaje, sprchové gely, teplé ponožky,
přáníčka i cukrovinky
– to vše dostali potřební
(senioři, lidé se zdravotním postižením, matky
samoživitelky, lidé v tíživé životní situaci, pacienti v hospici) v rámci akce
„Dárek pro druhé = Radost pro všechny“. Děkujeme všem dárcům, kteří
zpříjemnili vánoční čas
více než třem stovkám
dospělých a dětí!
Ve frýdecko-místeckém
hospici přispěli k sváteč-

ní atmosféře také dobrovolníci, kteří pacientům
zazpívali pod okny pokojů koledy. Také v Domově Přístav, v Domově
se zvláštním režimem
Beskyd, v Integrovaném
centru Žirafa a v Našem
světě proběhla setkání
dobrovolníků
spojená
s vánočním zpíváním.
Těchto setkání se zúčastnili také muzikanti z řad
členů CASD. Živá hudba,
společný zpěv, prskavky,
vánoční setkání bylo potěšující pro všechny zúčastněné.

Všem laskavým lidem,
kteří se zapojili do těchto milých předvánočních
akcí, patří velké díky. Stejně tak těm, kteří se během
roku 2020 zapojili do dobrovolnictví, aby nakupovali seniorům v izolaci či
vypomohli v zařízeních,
kde bylo nedostatek personálu. Je krásné vidět,
kolik dobrosrdečných lidí
je v našem okolí.
Děkujeme všem za nezištnou pomoc druhým.
 Kolektiv zaměstnanců
 Dobrovolnického centra
 ADRA Frýdek-Místek

Pomáhám pečovat – Pečovatel v záloze

Český červený kříž
Frýdek-Místek v roce
2020 začal proškolovat
dobrovolníky, kteří chtěli být nápomocni v sociálních službách nebo
nemocničních zařízeních
a odlehčit zdravotnickému personálu. Toto školení nadále pokračuje!
Jak nám můžete pomoci
právě v těchto dnech? Tím,
že se společně připravíme,
abychom mohli odlehčit

nemocnicím a pobytovým
zařízením v sociálních
službách, anebo tak, že
se naučíme pečovat o své
blízké doma u lůžka. Péče
o nemocného na lůžku je
důležitou součástí procesu uzdravení. I zvládnutí
základních jednoduchých
technik péče pomůže ulevit nemocným a odlehčit
profesionálům, kteří mohou
pečovat o více nemocných.
My vás toto základní

minimum naučíme během
jednoho dne, a jakmile by
se ukázalo, že vás zdravotnické nebo sociální zařízení bude potřebovat, můžete
k nim nastoupit jako dobrovolník nebo brigádník.
Veškeré informace o kurzu a termínech naleznete
na stránkách www.zvladnemeto.cervenykriz.eu.
Dva lednové termíny
kurzu už jsou za námi,
zbývá ještě ten 28. ledna.

Sport
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Město Frýdek-Místek i v roce 2021 sport významně podpoří

Zastupitelstvo města
Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu
města do oblasti mládežnického sportu na rok
2021 těmto subjektům:
Hokejový club
Frýdek-Místek, spolek
ve výši 9.000.000 Kč
Městský fotbalový klub
Frýdek-Místek z. s.
ve výši 9.899.000 Kč
Sportovní klub policie
Frýdek-Místek z. s.
ve výši 2.160.000 Kč
Tělocvičná jednota
Sokol Frýdek-Místek
ve výši 2.160.000 Kč
BK Frýdek-Místek, z. s.
(basketbalový klub)
ve výši 900.000 Kč
Tělovýchovná jednota
Slezan Frýdek-Místek, z. s.,
ve výši 1.000.000 Kč
Beskydská šachová
škola z. s.
ve výši 810.000 Kč
Green Volley
Frýdek-Místek, z. s.
ve výši 1.350.000 Kč
Tenisový klub
TENNISPOINT
ve výši 400.000 Kč
FbC Frýdek-Místek z. s.
ve výši 630.000 Kč
Basketpoint
Frýdek-Místek z.s.
ve výši 1.300.000 Kč
Lašský sportovní klub
Frýdek-Místek, z.s.
ve výši 540.000 Kč
Zastupitelstvo města
Frýdku-Místku rozhod-

lo o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2021
na sport dospělých těmto
subjektům:
HC Frýdek-Místek 2015
s. r. o. s
- výhradně na náklady
družstva dospělých hokejistů ve výši 1.530.000 Kč
Sportovní klub policie
Frýdek-Místek z. s.
- výhradně na náklady
družstva házené mužů
ve výši 1.530.000 Kč
Tělocvičná jednota
Sokol Frýdek-Místek
- výhradně na náklady
družstva volejbalu žen
ve výši 1.530.000 Kč
Beskydská šachová
škola z. s.
- výhradně na náklady
družstva dospělých šachistů a šachistek ve výši
150.000 Kč
Beskydská šachová
škola z. s.
- výhradně na náklady
Turnaje šachových nadějí
2021 ve výši 250.000 Kč
Tělovýchovná jednota
Slezan Frýdek-Místek, z. s.
- výhradně na náklady
spojené s akcí Hornická desítka 2021 ve výši
150.000 Kč
Handicap centrum
Škola života Frýdek-Místek, o. p. s.
- výhradně na akci 24. ročník sportovní olympiády
pro mentálně postiženou
mládež ve výši 50.000 Kč

PODPORA VOLEJBALU: V tomto sportovním odvětví se ve Frýdku-Místku hraje
na extraligové úrovni v mužské i ženské kategorii. 
Foto: Petr Pavelka
BK Klasik z. s.
- výhradně na nájmy včetně služeb baseballového
hřiště ve výši 1.200.000 Kč
SK K2 z. s.
- výhradně na akci F-M
sport FEST ve výši
500.000 Kč
Tělovýchovná jednota
Slezan Frýdek-Místek, z. s.
- výhradně na náklady spojené s akcí Májové závody 2021 ve výši
50.000 Kč
Green Volley
Frýdek-Místek, z. s.
- výhradně na provoz
a činnost družstva volejbalistů v roce 2021 ve výši
1.530.000 Kč.

Vyrovnaná bitva s Prostějovem

LHK Jestřábi Prostějov – HC F-M 5:4 (2:1, 1:1, 2:2)

Devět branek celkově
padlo ve vyhroceném
hokejovém souboji frýdecko-místeckých Rysů
proti prostějovským Jestřábům. Frýdek-Místek
ale i přes bojovný výkon
a čtyři vstřelené góly nakonec body nepřivezl.
Do zápasu už se přidala
i nová posila Slezanů ruský zadák Šepelev a naši
hokejisté nastoupili patrně ještě při střelecké chuti
z posledního utkání. Projevilo se to téměř okamžitě,
už čtyřicet sekund po začátku totiž zvedal ruce
ke stropu David Klimša,
který uviděl volný kotouč
ve třetině soupeře, najel si
do kruhu a poslal ho přesně
ke vzdálenější tyči Bláhovy branky. Neuběhlo moc

času a radoval se i protivník. V čase 03:07 totiž
po ráně Chlána z kruhu
vznikla před Suchánkem
skrumáž a Petr Chlán nakonec kotouč za brankářovy záda dostal. Jestřábům
se dokonce podařilo zápas
v první třetině otočit.
I druhá třetina začala
pro hosty parádně, jelikož
v čase 20:59 bylo srovnáno. Postaral se o to Vojtěch
Tomi, který se ocitl nehlídán před brankou. Srovnaný stav ale nevydržel
dlouho. Dominik Hrníčko,
prostějovský snajpr, poslal
kotouč přímo pod víko.
V poslední části už brzký gól nepadl. První branku jsme sledovali až v 51.
minutě. Díky Michálkově
pohotové asistenci od le-

vého kruhu mohl Jonáš
Peterek rychle vpálit kotouč do nekrytého prostoru
branky. Jenže i nyní srovnaný stav Prostějov rychle
přetavil zpět ve své vedení
a odskočili i o dvě branky.
Rysi sice ještě v následující
minutě dokázali v přesilovce snížit zásluhou Kryštofa
Stuhlíka, jednobrankové
manko už ale nesmazali.
Mojmír Trličík (HC
F-M): „Pozitiva jsou určitě
neinkasovaný gól v oslabení a celkově dobrá hra
v oslabení, vstřelené čtyři
branky venku, dobrá hra
hráčů, kteří v minulých
zápasech nehráli. Naopak
negativa
nedůslednost,
slabý důraz v předbrankových prostorech a řešení
situací dva na jednoho.“

Hokejisty posilují i cizinci

Hokejisté
Frýdku-Místku posilují po neuspokojivých výsledcích
svůj kádr. Zkraje nového roku došlo u A týmu
k několika změnám. Novými hráči Rysů se stali
útočníci Radim Matuš
a Denis Kindl, úplnými nováčky ve společné
organizaci s třineckými Oceláři ale nejsou.
Sedmadvacetiletý útočník Radim Matuš je
dokonce třineckým odchovancem. Jeho o rok
starší kolega z útoku se
narodil v Šumperku,
v Třinci ale působil v letech 2012 až 2015.
Obranu rysů vyztužil
ruský zadák Alexander Šepelev, který přišel z ruského
Čeljabinsku. Pro dvaadvacetiletého mládežnického
reprezentanta jde o vůbec
první zahraniční štaci. Šepelev během čtyř posledních sezon odehrál v ruské
VHL (druhá nejvyšší soutěž) 136 utkání se ziskem 43

kanadských bodů (13+30).
V loňské sezoně dokonce
nastoupil za partnerský
Traktor v KHL, a to v osmi
zápasech.
Další posilou zadních
řad je slovinský reprezentant Jurij Repe, který
naposledy působil ve slovenské nejvyšší soutěži.
Stejně jako jméno Radima Matuše, tak i jméno
rodáka ze slovinského
městečka Kranj může být
fanouškům naší společné
organizace s třineckými Oceláři známé. Jurij
Repe totiž v letech 2009
až 2012 hrával v mládežnických týmech slezského celku a později si
za Oceláře zahrál i tři
extraligové zápasy. Hrál
také dva roky v zámoří
v juniorské lize, ve WSM
lize pak v dresu Havířova a Kladna, i v Dánsku
a na Slovensku. Odchovanec klubu HK Bled je
několikanásobným reprezentantem své země.

NOVÁ POSILA: Alexander Šepelev. 

Foto: HC F-M
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Programová nabídka

Kultura musí čekat na uvolnění přijatých opatření

Dle vládních nařízení se od 22. října 2020 od 6 hodin nemohou konat tyto akce:
koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních
prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol, poutě
a podobné tradiční akce, návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních
objektů, hvězdáren a planetárií… 
(může být aktualizováno, sledujte další média i weby jednotlivých subjektů)

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134
Tel.: 558 433 431-2,
www.kulturafm.cz
ONLINE
Národní dům, známý neznámý
od 22. 12.
Známá i neznámá zákoutí Národního domu s námi můžete poodhalit prostřednictvím virtuální
prohlídky spojené s výstavou.
Historická stavba letos oslavila 120
let od svého dokončení a velkolepé
slavnosti k znovuotevření pro veřejnost, která se konala 4. a 5. července roku 1900. Slovy současníka
té doby „národní a kulturní tvrz
Pobeskydí“, kterou Národní dům
bezesporu byl, můžete zhlédnout
v jedinečné autorské audiovizuální sekvenci, kterou svým slovem
doprovodí kulturní publicistka,
básnířka a v neposlední řadě také
předsedkyně spolku Krasomil Radana Šatánková.
Zbrusu nová talk show
| připravujeme
Zelený bar v Národním domě je
časem prověřené besední místo.
Oslovili jsme regionální umělce
z okolí Frýdku-Místku, se kterými
spolupracujeme na přípravě speciální umělecké talk show. Zaměříme se na svět kultury a probereme
ho ze všech stran – neformálně,
s humorem a nadsázkou. Již brzy
vám nabídneme první výstupy.
Podrobnosti o všech plánovaných
pořadech budeme postupně upřesňovat na našich webových stránkách www.kulturafm.cz.
Hudba
Čt 28. 1. v 19.00
Farana Piano Duo
| př. sk. Komorní koncerty | Historický sál ZUŠ | Vstupné: 150 kč /
100 Kč senioři, studenti do 26 let,
ZTP/P
Farana Piano Duo vzniklo v roce
2010 a jeho členy jsou manželé
Martina a Adam Faranovi. Oba
klavíristé pedagogicky působí
na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě, jsou vyhledávanými korepetitory a pravidelně koncertují u nás i v zahraničí. Věnují se
tvorbě Franze Schuberta a převážně romantickým autorům – např.
Dvořákovi, Rachmaninovi aj.
Út 2. 2. v 19.00,
Historický sál ZUŠ
ZRUŠENO Benda Quartet

– hledáme nový termín
| př. sk. Komorní koncerty
BENDA QUARTET se od svého
vzniku v roce 2012 zařadil mezi
špičkové komorní soubory na české hudební scéně a bývá také hostem na zahraničních pódiích.
Účinkují: Jakub Černohorský –
housle, Petr Grabovský – housle,
Petr Benda – viola, Tomáš Svozil
– violoncello.
St 17. 2. v 18.00,
Kostel sv. Jana a Pavla
Kchun – Purgatio
| Vstupné: 180 Kč / senioři, studenti
a ZTP/P 150 Kč | př. sk. Chrámové
koncerty
Středověká a renesanční inspirace Dantovou Božskou komedií
ve zpěvech, mluveném slovu a videoartu. Martin Prokeš a Marek
Šulc tvoří pěvecké duo Kchun,
které se stále více etabluje na české hudební scéně. Jejich program
nazvaný Purgatio, tedy očištění, se
nechává inspirovat Božskou komedií Dante Alighieriho. Kromě zpěvu tvoří další složky představení
mluvené slovo – recitace úryvků
Písma i Danteho monumentálního
díla, kterého se tentokrát naživo
ujme populární herec a hudebník,
člen činohry pražského Národního divadla Igor Orozovič. Chybět
nebudou ani živě vytvářené sugestivní kresby českolipského malíře
Atily Vöröse uváděné do pohybu
videoartem Rudolfa Živce.
Kurzy
náhradní termíny – podzim 2020
Všechny přerušené podzimní
kurzy budou nahrazeny. Jedná se
o tyto kurzy: Cvičení pro zdraví s pilates, Powerjóga, Cvičení
pro seniory, Cvičení pro zdraví,
Kreslení Tou pravou hemisférou,
Čmárání/ Doodling, Taneční pro
dospělé a Taneční pro mládež.
Termíny náhradních lekcí budeme
průběžně upřesňovat dle situace
na našich webových stránkách
www.kulturafm.cz.
Výstavy
1.–31. 1.
Ivo Novák: Pocta Picassovi
a jeho příteli Matissi
Ivo Novák je malířem mnoha motivů a stylů. Přes krajinářská a přírodní témata, inspirovaná nejen
malířovým dětstvím, až po osobité
obrazy tajemných zátiší, figurálních kompozic a okamžiků zachycujících nevšední krásy života.
Srdečně vás zveme na jedinečnou
výstavu, kterou autor s úctou a lás-

kou připomíná dva mistry – výtvarníky, kteří dramaticky ovlivnili vývoj umění v druhé polovině
20. století. Výstava je prodejní.
1.–28. 2.
ONLINE Ivo Novák: Pocta
Picassovi a jeho příteli Matissi
Ivo Novák je malířem mnoha motivů a stylů. Přes krajinářská a přírodní témata inspirovaná nejen
malířovým dětstvím až po osobité
obrazy tajemných zátiší, figurálních kompozic a okamžiků zachycujících nevšední krásy života.
Srdečně vás zveme na jedinečnou
výstavu, kterou autor s úctou
a láskou připomíná tyto dva mistry – výtvarníky, kteří dramaticky
ovlivnili vývoj umění v druhé polovině 20. století. Výstava je prodejní.
1.–28. 2.
ONLINE Národní dům,
známý neznámý | virtuální
prohlídka s výstavou
Známá i neznámá zákoutí Národního domu s námi můžete poodhalit prostřednictvím virtuální
prohlídky spojené s výstavou.
Historická stavba letos oslavila 120
let od svého dokončení a velkolepé
slavnosti k znovuotevření pro veřejnost, která se konala 4. a 5. července roku 1900. Slovy současníka
té doby „národní a kulturní tvrz
Pobeskydí“, kterou Národní dům
bezesporu byl, můžete zhlédnout
v jedinečné autorské audiovizuální sekvenci, kterou svým slovem
doprovodí kulturní publicistka,
básnířka a v neposlední řadě také
předsedkyně spolku Krasomil
Radana Šatánková. Jednotlivé sekvence jsou hudebně doprovázeny
písněmi osobitého swingového tělesa Swingalia.
NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz
Dárkové poukazy
Od 1. 12. je na recepci Národního
domu znovu spuštěn prodej DÁRKOVÝCH POUKAZŮ v hodnotě
450 Kč a 250 Kč a také VSTUPENEK na akce, vhodné i jako
tipy na dárek. Vstupenky lze koupit také online – více informací
na www.kulturafm.cz.
Tipy
V prodeji od 1. 12. 2020.
Předplatné sezóna 2021
Stále máte možnost zakoupit si
Předplatné na sezónu 2021 a zajis-

tit si tak kvalitní kulturní zážitek.
Potěšte sebe či své blízké tímto originálním dárkem.
Chytré rozptýlení
| Předplatné divadlo
Nová scéna Vlast | Cena: 1 350 Kč
/ 1 200 Kč (studenti, ZTP/P a senioři)
Přední herecké osobnosti v inscenacích, které vás pobaví osvěžujícím humorem.
Představení:
- Jak jsem vyhrál válku / Divadlo
A. Dvořáka, Příbram
- Mužské oddelenie / Radošínské
naivné divadlo
- Kleopatra / La Fabrika
Silné příběhy
| Předplatné divadlo
Nová scéna Vlast | Cena: 1 350 Kč
/ 1 200 Kč (studenti, ZTP/P a senioři)
Dramatické lidské osudy, vždy aktuální společenská témata i komické momenty.
Představení:
- Matka / Vršovické divadlo
MANA
- Relativita / Divadlo v Řeznické
- Scény z manželského života /
Agentura Harlekýn
Ostravská divadla
| Předplatné divadlo
Nová scéna Vlast | Cena: 690 Kč /
630 Kč (ZTP/P a senioři) / 420 Kč
(studenti)
Úspěšné a žádané inscenace ostravských divadel.
Představení:
- Thrill Me (Vzruš mě!) / Národní
divadlo moravskoslezské
- Lásky jedné plavovlásky / Divadlo Petra Bezruče
- Lakomec / Divadlo Mír
Kruh přátel hudby
| Předplatné hudba
Národní dům | Cena: 510 Kč /
360 Kč (studenti, ZTP/P a senioři)
Klasická hudba v podání špičkových českých interpretů a souborů
v Národním domě.
Představení:
- The Stringz a Tomáš Savka / Novoroční koncert s přípitkem
- Indi Stivín a Alice Springs
- Victoria Ensemble / Múza Versailles
Komorní koncerty
| Předplatné hudba
Historický sál ZUŠ | Cena: 450 Kč
/ 300 Kč (studenti, ZTP/P a senioři)
Kouzelné večery s klasickou hudbou v secesním sále Základní umělecké školy.
Představení:

Programová nabídka
- Benda Quartet
- Trio Harmonia / Slavné operní,
operetní a muzikálové duety
- Ostrava Brass Quintet
Chrámové koncerty
| Předplatné hudba
Místní chrámy | Cena: 330 Kč /
250 Kč (studenti, ZTP/P a senioři)
Duchovní i světská klasická hudba
v místeckých kostelích.
Představení:
- Kchun / Purgatio
- Via vitae Comenius
Další tipy
Luboš Pospíšil a 5P
| mimo předplatné | St 17. 2. 2021 |
cena 320 Kč v předprodeji, 350 Kč
na místě – koncert Luboše Pospíšila s obnovenou kapelou P5 |
cena 320 Kč v předprodeji, 350 Kč
na místě
Cyklocestování 2021
| Pá 12. – Ne 14. 3. 2021 | permanentka 390/350 Kč, Blok A 100/80 Kč –
cestovatelský festival
Bratři Ebenové
| mimo předplatné | Čt 29. 4. 2021 |
cena 450/400 Kč – koncert – průřez
tvorbou 1984–2014
Lady Oskar
| mimo předplatné | St 12. 5. 2021
| cena 550 Kč – představení div.
Kalich např. s herečkou Janou Paulovou
KINO
Filmový klub
PO 25. 1. v 19.00
Parking
RUM / ES | drama | 12+ | titulky |
110 min. | 130 / 110 Kč
ÚT 26. 1. v 19.00
Helmut Newton: Nestoudná
krása
GER | dokumentární | 15+ | titulky
| 93 min. | 130 / 110 Kč
PO 1. 2. v 19.00
Chlast
DK | drama | 15+ | titulky | 116 min.
| 130 / 110 Kč
ÚT 2. 2. v 19.00
Svět podle Muchy
ČR | dokumentární | 12+ | česky |
100 min. | 130 / 110 Kč
PO 8. 2. v 19.00
Corpus Christi
PL | drama | 15+ | titulky | 115 min.
| 130 / 110 Kč
ÚT 9. 2. v 19.00
Disco
NOR | drama | 12+ | titulky | 94
min. | 130 / 110 Kč
PO 15. 2. v 19.00
Parking
RUM / ES | drama | 12+ | titulky |
110 min. | 130 / 110 Kč
ÚT 16. 2. v 19.00
Helmut Newton:
Nestoudná krása
GER | dokumentární | 15+ | titulky
| 93 min. | 130 / 110 Kč
PO 23. 2. v 19.00
Oroslan
SLO / ČR | drama | přístupný | titulky | 72 min. | 130 / 110 Kč
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Bio senior
Nanukem, ledním medvědem UrST 27. 1. v 10.00
susem, poprvé bude sekat díru
Corpus Christi
do ledu a uloví rybu a hlavně – uviPL | drama | 15+ | titulky | 115 min.
dí sníh a potká Sněhovou vločku.
| 60 Kč
Výstavy
ST 3. 2. v 10.00
1.–31. 1.
Šarlatán
Hana Buchtová: Průřez tvorbou
ČR / IRL / PL / SR | životopisný |
2017–2020
12+ | česky | 118 min. | 60 Kč
Hana Buchtová je zkušenou umělST 10. 2. v 10.00
kyní tělem i duší. Její jedinečná
Princezna zakletá v čase
abstraktní tvorba prolíná malbu
ČR | pohádka | přístupný | česky |
akrylem a techniku práce s horkým
115 min. | 60 Kč
a studeným voskem nazývanou enST 17. 2. v 10.00
kaustika. Jednotlivá díla k člověku
Meky
promlouvají a probouzejí různé
ČR / SR | dokumentární | přístupný
druhy emocí, stejně jako autorka
| slovensky | 80 min. | 60 Kč
vkládá do každého obrazu také
ST 24. 2. v 10.00
svou životní zkušenost. Proplujte
Corpus Christi
s námi její tvorbou ve foyer nové
PL | drama | 15+ | titulky | 115 min.
scény Vlast. Výstava je prodejní.
| 60 Kč
1.–28. 2.
Bijásek
ONLINE Hana Buchtová:
SO 30. 1. v 15.00
Průřez tvorbou 2017–2020
Princezna zakletá v čase
Hana Buchtová je zkušenou umělČR | pohádka | přístupný | česky |
kyní tělem i duší. Její jedinečná
115 min. | 80 / 60 Kč
abstraktní tvorba prolíná malbu
SO 13. 2. v 15.00
akrylem a techniku práce s horkým
Mulan
a studeným voskem nazývanou enUSA | dobrodružný | přístupný | dakaustika. Jednotlivá díla k člověku
bing | 106 min. | 80 / 60 Kč
promlouvají a probouzejí různé
SO 20. 2. v 15.00
druhy emocí, stejně jako autorka
Princezna zakletá v čase
vkládá do každého obrazu také
ČR | pohádka | přístupný | česky |
svou životní zkušenost. Proplujte
115 min. | 80 / 60 Kč
s námi její tvorbou ve foyer nové
Divadla
scény Vlast. Výstava je prodejní.
Po 22. 2. v 19.00
Jak jsem vyhrál válku
| Divadlo A. Dvořáka, Příbram |
Vstupné: 500 Kč / senioři, studenwww.knihovnafm.cz
ti a ZTP/P 450 Kč | př. sk. Chytré
Místecká pobočka
rozptýlení
Oddělení beletrie je přesunuDramatizace slavné novely, která
to do prostor v Národním domě
humorným způsobem odsuzuje
na ul. Palackého. Naučné oddělení
válku. Hlavní hrdina Ernest Goje sloučeno se stávající studovnou
odbody má specifické naivní myšMístek. Oddělení pro děti a mládež
lení. Každý nadřízený se ho snaží
je sloučeno s hudebním oddělením.
raději co nejdříve zbavit, aby mu
nerozvrátil vojsko. Komedie, která
pobaví i dojme.
1.3 logotyp
Nedělní divadélka
Turistické informační centrum
| Vstupné: 70 Kč | Vhodné pro děti
Frýdek-Místek
od 3 let
Tel.: 558 646 888
Ne 24. 1. v 15.00
info@visitfm.cz
BYLA JEDNOU KOŤATA
www.visitfm.cz
| Divadlo Sympatie
www.ticfm.cz
Dobrodružství kocourků Macourka a Canfourka a jejich kamarádky
Pacičky. V pohádce plné písniček
můžeme sledovat, jakými způsoby
www.frydekmistek.cz
se dá léčit bolavý Canfourkův zub,
jak se vyhnout neustálému mytí,
které po koťatech vyžaduje Teta
MUZEUM BESKYD
Micka, jak se dají prodávat kočičí
Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001
ouška a krky kocouru Mourovi, jak
Fax: 558 630 452
se hledá kočičí koření a jak není
e-mail:
vhodné pokoušet se zdolávat vodní
info@muzeumbeskyd.com
toky a hrát si na námořníky s děrawww.muzeumbeskyd.com
vým plavidlem.
Seznam
hygienických
opatNe 31. 1. v 15.00
ření a bezpečnostních poZIMNÍ POHÁDKA
kynů naleznete na webo| Pohádkové divadlo Brno
vých stránkách muzea: www.
Černoušek se vypraví na sever,
.muzeumbeskyd.com/dokumentydo Grónska, aby konečně uviděl
-muzea/zasady-covid-19/
sníh. Seznámí se s Eskymákem

Stálé expozice:
BESKYDY
– PŘÍRODA A LIDÉ
FRÝDEK A MÍSTEK
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ
POUTNÍ MÍSTO
ZÁMECKÁ KAPLE
SV. BARBORY
ZÁMECKÝ OKRUH
Akce:
OKOLO FRÝDECKÉHO
ZÁMKU CESTIČKA
– HLEDAČKA
Více informací na webových stránkách nebo na pokladně muzea.
STUDIJNÍ KNIHOVNA
Nabízíme všem zájemcům o odbornou a regionální literaturu více
než 38 000 svazků a také několik
druhů přírodovědných a společenskovědných vědeckých časopisů.
Knihovna otevřena: Pondělí, čtvrtek: 9.00–12.00, 13.00–17.00. Pátek: 9.00–12.00

KNIHÁRIUM - ANTIKVARIÁT
Náměstí Svobody 29, Místek
Tel.: 777 117 969
.
Škola jógy KARAKAL
Jógový sál 9. ZŠ,
ul. E. Krásnohorské, Frýdek
www.joga-karakal.cz
FB: Škola jógy Karakal
joga-karakal@seznam.cz
Tel.: 607 720 251, 737 617 841
Nově na našich webových
stránkách najdete:
Dotazy pro Zdeňka – psanou formou se můžete Zdeňka Šebesty zeptat na to, co vás zajímá. Rád vám
odpoví.
Cvičení pro seniory – video, protažení těla v sedě na židli, které
ocení nejen senioři.
Cvičení s Annou – video, lekce
doplňkové horizontální verze
jógy s protažením
celého těla pro
zdatné i méně zdatné jedince.
A pokud vám v dnešní době chybí relaxace a celkové zklidnění,
nabízíme vám CD s různými jógovými technikami, které jsou
k dispozici na:
www.jogakarakal.
Negativní verze horizontálního logotypu
.cz, kde profrýDek≈místek.
vás chystáme stále
něco nového.
příklad užití dvoubarevný potisk
Jste srdečně
zváni,
tmavomodrých
triček nebo propagačních
předmětů
těšíme
se na vás.
Učitelé a přátelé Školy jógy
KARAKAL.

Studio Jednobarevné
Jóga poddoplňkové
věží verze hori-

zontálního logotypu frýDek≈místek.
Vhodné všude tam, kde je tisková pro-

Na Půstkách
68pouze jednou barvou
dukce omezena
nebo takovou paletou barev, které zne738 01 Frýdek-Místek
možňují použít základní verzi logotypu.
Petra
Morysová
užití
tel.: příklad
602 409
791razítko, jednobarevný plakát, podklad pro gravírování, ražbu nebo
e-mail: joga@jogapodvezi.cz
slepotisk
FB: Jóga pod věží
www.jogapodvezi.cz
Středa od 15.45 do 16.45
Jogínci 5–10 let
Doplňkové negativní jednobarevné verze
horizontálního logotypu frýDek≈mís-

Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku
Cena: 100 Kč/jednorázové lekce,
není kurz. Lektorka: Magda Páclová.

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ
Jógacentrum, 9. ZŠ,
E. Krásnohorské 2254
tel.: 736 278 698
frydek-mistek@joga.cz
www.joga.cz/frydek-mistek
Kurzy jógy září–prosinec 2020
Více informací na webu.

Sahadža jóga
E-mail: fm@nirmala.cz
Tel.: 732 914 474
Lekce sahadža jógy
a přirozené meditace
– Pionýrů 839, budova A
(Seliko park).

jóga BERKANA
Tel.: 603 793 595
eva@berkana.cz
www.yoga-berkana.cz
Každý čtvrtek od 15.45–16.45
Zdravá záda jógově – kurz
Každý čtvrtek od 17.00–19.00
Kriya Jóga – pro pokročilé,
kurz
Každý pátek od 16.00 - 18.00
Terapeutická jóga, kurz

LIDOVÝ DŮM
Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek
tel.: 775 64 67 70, 558 435 401
lidovydum.fm@gmail.com
www.lidovydum-fm.cz

MAGNOLIE
Centrum péče o těhotné,
ženu a dítě
Na Půstkách 40,
73801 Frýdek-Místek
Tel.: 605 249 705,
kontakt: Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

Hospůdka U Arnošta
ul. Těšínská (areál TJ Slezan)
738 01 Frýdek-Místek
tel: 727 872 788 14–23 h.
hospudka@uArnosta.cz
www.uArnosta.cz
DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
divadlo Na Slezské
Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040
www.divadloctyrlistek.cz
Vzhledem k nejasnému vývoji
současné situace aktuální nabídku
představení najdete na webu
www.divadloctyrlistek.cz

Programová nabídka
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Junák – český skaut, z.s.

Taneční studio DANCEPOINT

Frýdecké středisko Kruh
Tomáš Kika tel.: 737 868 011,
email: kruh@skaut.cz
Kostikovo náměstí 638, Frýdek
www.frydek.skauting.cz
Místecké středisko:
Marcela Tkáčová,
tel.: 728 143 201,
e-mail:
marcela.tkacova@seznam.cz
Středisko 8. pěšího pluku
Slezského Frýdek-Místek, z.s.,
28. října 781, Místek
Junák – český skaut, z.s.
Místecké středisko P. Bezruče
Mgr. Tomáš Stolín, tel.:
606 785 579,
e-mail: tomstolin@centrum.cz
klubovny F. Čejky 450, Místek
a Ostravská 698, Sviadnov
www.mistek.skauting.cz

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek
Markéta Bilasová,
tel.: 776 096 091,
tel.: 602 687 496

Kulturní dům Frýdek
Heydukova 2330, 738 01 F-M,
602 586 925,
E-mail:
info@kulturnidumfrydek.cz,
kulturnidumfm@seznam.cz
Web:
www.kdfrydek.cz

SVČ KLÍČ
Tel.: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz

Těhotenské a poporodní centrum
Péče o matku a dítě POMAD
J. Čapka 721, Frýdek-Místek
tel.: 558 680 281,
info@pomadfm.cz
www.pomadfm.cz

KLUB NEZBEDA
Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Středisko Charity F-M
F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)
mobil: 732 628 731,
733 433 177
klubnezbeda@charitafm.cz
www.charitafm.cz/nezbeda

FAUNAPARK FM
Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz
Obvyklé vstupné 50 Kč. Výtěžek
ze vstupného jde na rozvoj Faunaparku!

Taneční sKUPINA AKTIV
721 303 718, 774 948 055
https://tsaktiv.wixsite.com/
tsaktiv@gmail.com
FB: TS AKTIV

ATELIÉR kresby a malby
Skalice 313
704 420 053
kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

VÝTVARNÝ ATELIÉR
Frýdek, Bruzovská 2589,
budova B Goodwillu,
737 178 841
vera.neu@email.cz
Nabízím kurzy pro mládež,
dospělé i důchodce
ARTETERAPIE,
KRESBA A MALBA
pro začátečníky i pokročilé
včetně přípravy
na talentové zkoušky
- zátiší, portrét,
tvorba na zadané téma.
Tvoříme během celého roku.
Jsme na FB.

divadelní klub d.n.a.
Tel: 731 196 572
E-mail:
soubor.dna@seznam.cz
Web: http://klubdna.cz/
Rezervace:
web: http://klubdna.cz/

lumpíkov
Tř. T. G. Masaryka 1108
otevřeno denně 9.00–19.00
776 633 953
info@lumpikov.cz
www.lumpikov.cz

TANEČNÍ ŠKOLA JUST DANCE
Pionýrů 839, areál Selika
775 085 846,
www.just-dance.cz

VEŘEJNÝ MALÍŘSKÝ ATELIÉR
ul. Josefa Lady 2194
Tel.: 731 180 533
malirsky.atelier@seznam.cz

CAMPANA - Montessori centrum
P. Holého 400, Frýdek-Místek
MgA. Hana Pernická
Tel.: 774 161 802
Info@skolacampana.cz
www.skolacampana.cz
Nabízíme pravidelné programy
a akce pro rodiče s dětmi, dopolední Miniškolku pro děti bez rodičů,
odborné přednášky i semináře.

Montessori pracovna
pro rodiče s dětmi 1,5–3 roky
V pečlivě připraveném prostředí
Montessori pracovny si mohou
rodiče s dětmi vyzkoušet práci
s Montessori pomůckami a materiálem. Věnujeme se zde především aktivitám praktického
života, rozvíjíme s dětmi smyslové vnímání, jemnou i hrubou
motoriku, řečové, hudební i výtvarné dovednosti. Děti zde mají
možnost zvykat si na kolektiv dětí
a dospělých, rozvíjet komunikaci,
své sociální kontakty a dovednosti.
Termín:
úterý
8.30–10.00,
10.15–11.45
Jogínci
Jógu nabízíme ve spolupráci s Jógou pod věží. Jogínci – to je jóga
pro všechny zvídavé děti, vedená
hravou formou. Děti si při ní hrají na různá zvířátka, vyslechnou
poutavé příběhy a zahrají si hry.
Termín: úterý 14.00–15.00 (pro
děti od 4 do 7 let)
Hudební škola Yamaha
pro děti od 4 měsíců do 7 let
Kurzy ve spolupráci s Hudební
školou Yamaha. Program spojuje několik aktivit do uceleného
celku: rytmizace písní, pohyb,
hra na základní Orffovy nástroje
(dřívka, rolničky, činelky, bubínky a další), výtvarná činnost,
od 4,5 let základy hudební nauky
a hry na flétnu, práce s boomwhackers, zvonkohrami…
Termín:
Robátka – pro děti od 4 do 18 měsíců – čtvrtek od 10.00
První krůčky k hudbě 1 pro děti
od 1,5 do 3 let – čtvrtek od 9.00
a od 11.00
První krůčky k hudbě 2 pro děti
od 2,5 do 4 let – čtvrtek od 15.30
První krůčky k hudbě 3 pro děti
od 3,5 do 5 let – čtvrtek od 16.30
Zdravotní cvičení pro děti
a skupinové zdravotní
cvičení pro ženy
Kurzy ve spolupráci s FyzioM.
Skupinové cvičení pro děti od 5
let dle konceptu DNS FIT KID
a zdravotní skupinové cvičení pro
ženy po porodu pod vedením zkušené fyzioterapeutky. Více na:
www.fyziom.cz

STOLÁRNA
Potoční 1228, Frýdek-Místek
Tel: 775 567 333
E-mail:
stolarna@klub-stolarna.cz

HUDEBNÍ KLUB STOUN
Jiřího z Poděbrad 3109,
Frýdek-Místek
TELEFON a FAX: 597 43 18 88
Email: STOUN@APPLET.CZ
WWW.STOUN.CZ

Kultura
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Virtuální prohlídka s výstavou Národní dům, známý neznámý

Městská příspěvková
organizace KulturaFM
se snaží v době nepřející
kulturním akcím přicházet s projekty, které
alespoň částečně mohou
kompenzovat
veškerá
svazující omezení. Jedním z nich je i virtuální
prohlídka spojená s výstavou, která poodhaluje
známá i neznámá zákoutí Národního domu.
Historická stavba loni
oslavila 120 let od svého
dokončení a velkolepé
slavnosti k znovuotevření
pro veřejnost, která se konala 4. a 5. července roku
1900. Slovy současníka té
doby „národní a kulturní
tvrz Pobeskydí“, kterou
Národní dům bezesporu byl, můžete zhlédnout
v jedinečné autorské audiovizuální sekvenci, kterou
svým slovem doprovází
kulturní publicistka, básnířka a v neposlední řadě
také předsedkyně spolku
Krasomil Radana Šatánková.
Jednotlivé
sekvence
jsou hudebně doprovázeny
písněmi osobitého swingového tělesa Swingalia.
V jejich podání zazní
melodie, které v průběhu
let rozezněly stěny Národního domu, například
i známá „Ta naše písnička
česká“.
Audiovizuální záznam
virtuální „procházky“ Národním domem je možné
zhlédnout na youtube kanálu a Facebooku KulturaFM.
„Národní dům byl vždy
jedním ze symbolů města,
a to zejména ve spojení

s dobou a funkcí, kterou
v ní zrovna plnil. Jsem velmi rád, že tímto prostřednictvím můžeme pozvat
na ochutnávku jeho pestré
historie. Do budoucna pro
příznivce kultury chystáme i virtuální prohlídku
celým Národním domem,“
říká ředitel KulturyFM
Rostislav Hekera.
Prohlídka
reflektuje
prostory i historii budovy a společně s Radanou
Šatánkovou můžete projít
známá i neznámá místa
Národního domu, a to doslova od půdy až po střechu. Mnohé možná překvapí, jak rozlehlé a široce
využitelné prostory skýtá
tato historická budova.
Virtuální
prohlídka
reflektuje reálie tematické výstavy, instalované v září letošního roku
v Národním domě a připomínající historii vzniku
tohoto kulturního stánku
v roce 1900 až po současnost. Je tvořena dobovými
fotografiemi, pohlednicemi a dokumenty včetně
plakátů z přelomu 19. a 20.
století. Tematicky zpracovává jednotlivá historická
údobí a s nimi spjaté události. K těm patří vznik
Matice Místecké, jejímž
úkolem bylo založení českého gymnázia v Místku.
Připomeneme také osobnost Vincence Procházky,
který se v 19. století významně podílel na reprezentaci veřejného života
ve Frýdku-Místku a reprezentoval českou část zdejšího obyvatelstva.
Ve zkratce připomeňme
také důležité údaje týkají-

cí se výstavby Národního
domu, které jsou také obsahovou součástí virtuální
prohlídky. Tím prvním je
datum položení základního kamene, ke kterému
došlo 12. 5. 1896. Zadní
trakt s velkým sálem, jevištěm a malým sálem
byl přistavěn podle plánu
architekta Tebicha, a to
v roce 1899. Štukovou
výzdobu velkého sálu vytvořil František Skořepa
a slavnostní otevření tohoto sálu se odehrálo 6. 7.
1900 Klicperovou Veselohrou na mostě.
Virtuálně nahlédneme
do období první republiky, kdy Národní dům plnil
funkci hotelu, restaurace,
kulturního domu i finančního ústavu zároveň.
Období 2. světové války
drasticky zasáhlo do života celého města. Národní dům nebyl výjimkou,

Hudební swingové těleso Swingalia.

od roku 1942 byl Němci
zabrán a až do osvobození
zde byly skladiště a úřadovny wehrmachtu.
Na začátku roku 1951
byla na pokyn ONV donucena k sebelikvidaci Matice místecká a následovalo
převzetí Národního domu
Závodním klubem ROH
Slezan, a to až do roku

1992, kdy byl převeden
do majetku Města Frýdek-Místek.

Informace k výstavě:

Výstava k výročí 120 let od dokončení Národního
domu vznikla za podpory Statutárního města Frýdek-Místek, Státního okresního archivu Frýdek-Místek,
Muzea Beskyd Frýdek-Místek a soukromého archivu
pana Václava Petera.

Zdroje:

Sto let Národního domu – Jan Rumian
Státní okresní archiv Frýdek-Místek
Frýdek-Místek – Tomáš Adamec a autorský kolektiv
Václav Peter – Historické pohlednice

Na projektu se podíleli:

Scénář a produkce: Michaela Kocourková / KulturaFM
Průvodní slovo: Radana Šatánková / publicistka, básnířka a vedoucí spolku Krasomil
Hudební doprovod: Swingalia / hudební swingové
těleso
Kamera/foto: Radek Juriček
Technická podpora: Petr Šlechta, Nina Králová

Publicistka a básnířka Radana Šatánková.

Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku
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Firma KORA

produkt s.r.o. v Dobré
přijme zaměstnance
na pletení korbačíků
a na zpracování sýrů
na odpolední směny.
Zájemci, hlaste se
na tel. čísle: 732 746 279,
pan Miroslav Slanina.
Firma poskytuje
stravenky a za dobrou
práci měsíční odměny,
pružná pracovní doba.
ˇ
AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

www.stuchla.cz

EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE
VOZIDEL

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

(u Frýdku-Místku)

ČISTÍME:

sedací soupravy,
koberce, firmy,
školy, školky

ÚKLIDY
Tel.: 732 494 040

MALÍŘI, ZEDNÍCI

MALÍŘSKÉ
PRÁCE

INSTALATÉŘI

PROFI A ČISTĚ

ÚKLIDOVÉ PRÁCE
Tel.: 603 390 760

Pro inzerci volejte

603 249 743

604 145 641

Účetnictví + daně bez starostí
Nabízíme externí vedení daňové evidence,
účetnictví, mezd, DPH aj. pro podnikatele,
právnické osoby, i neziskové organizace.
Levně
a spolehlivě. Tel: 603 182 943.
www.balkony-fm.cz
Email: mensikova.marie@gmail.com

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
tel.: 776 690 085

FP/RM-002

Ostravská 49
Sviadnov

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz
tel.: 776 690 085

FP/RM-002

558 655 144
606 781 111

- autoservis
- pneuservis
- nákup
a prodej
vozidel

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz
tel.: 776 690 085

FP/RM-002

ˇ IHNED
ZDARMA A HLAVNE
VYSTAVÍME PROTOKOL
O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ
ˇ
ÚRAD

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz
tel.: 776 690 085

FP/RM-002
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