
Statutární město Frý-
dek-Místek zveřejnilo 
výsledky studie, která 
vyhodnotila nejekono-
mičtější a nejefektivnější 
možnosti přebudování 
bývalého hotelu Cent-
rum na byty pro seniory, 
pro mladé rodiny nebo 
matky samoživitelky 
a na zařízení pro sociální 
služby.

Ze studie vyplynulo, 
že nejvhodnější variantou 
je celková demolice a vý-
stavba nových obytných 
domů pro již zmíněné 
skupiny obyvatel i nového 
denního centra pro senio-
ry Domovinka, které by 
zcela vyhovovaly dnešním 
standardům. Vznikla by 
tak příjemná obytná lo-
kalita s parkovou úpravou 
navazující na veřejnou ze-
leň kolem řeky. 

(Více o studii na webu 
města www.frydekmistek. 
.cz)

Zpracovány byly dvě 
rozdílné varianty pro no-
vostavby, a to jak z urba-
nistického, tak architek-
tonického hlediska. Obě 
zahrnují výstavbu domů 
s byty 1+kk a 2+kk.

VARIANTA 1
V této variantě je na-

vrhováno pět bytových 
domů (z toho tři větší 
a dva menší) a objekt Cen-
tra denních služeb pro se-
niory Domovinka.

Domy jsou rozmístě-
ny samostatně. Vstupní 
prostor bude z větší části 
zastřešen a nabídne mož-
nost krytého venkovního 
posezení na lavičkách. 
Mezi čtyřmi domy pak 
vznikne prostor s re-
kreačními a parkovými 
úpravami, který vytvoří 
venkovní komunitní pro-

středí. V každém z domů 
je navržen výtah, sklepy, 
kolárny a společné prosto-
ry. Střechy budou rovné, 
pokryté vegetační zelení 
a fotovoltaickými pane-
ly. Na Domovince zelení 
a solárními střešními taš-
kami. 

Byty v domech budou 
orientovány na dvě svě-
tové strany, jihozápadní 
a severovýchodní. Budou 
mít balkón nebo střešní 
terasu. Přízemní byty bu-
dou mít francouzská okna, 
takže z nich bude možný 
vstup do mini předzahrád-
ky. Navrženy jsou byty 
ve velikosti 1+kk a 2+kk.

Vzniknout by mělo cel-
kem 115 bytů, z toho 88 
velikosti 1+kk a 27 veli-
kosti 2+kk. V této variantě 
jsou navrženy dva typy 
domů.

Domy typu „A“ bu-
dou tři a v každém z nich 
vznikne 19 bytů, z toho:

14 bytů 1+kk o rozloze 
33–45 m²

5 bytů 2+kk o rozloze 
50 m².

Domy typu „B“ budou 
dva a v každém z nich 
vznikne 29 bytů, z toho:

23 bytů 1+kk o rozloze 
34 m²

6 bytů 2+kk o rozloze 
50–58 m².

Komunikace jsou ve-
deny po obvodu zástavby 
a navazují na příjezdovou 
komunikaci k Domovince 
a poslednímu z bytových 
domů. Parkovací mís-
ta jsou na komunikacích 
a také v podzemních ga-
rážích bytových domů. 
Podle ČSN je potřeba 126 
stání, z toho je navrženo 
přes 50 parkovacích stání 
v podzemních garážích.

Centrum denních slu-
žeb pro seniory Domovin-
ka je umístěno co nejblíže 

k parku. Jedná se o nízko-
podlažní bezbariérovou 
budovu se střechou čás-
tečně pokrytou vegetační 
zelení a částečně foto-
voltaickými panely. Vět-
šina pobytových místnos-
tí, terasy a zahrada jsou 
orientovány na jihozápad 
s výhledem na řeku.

Z architektonického 
hlediska je objekt navržen 
v jednoduchém funkcio-
nalistickém stylu s balko-
ny, lodžiemi a francouz-
skými okny. Fasáda je 
tvořena grafickými sklo-
vláknobetony v kombinaci 
se dřevem, což by mělo 
vytvářet přívětivé prostře-
dí. Koncipován je pro 30 
až 40 klientů.

Předpokládané ná-
klady této varianty činí 
417 410 000 korun.

VARIANTA 2
V této variantě je navr-

hováno také pět obytných 
domů a Centrum denních 
služeb pro seniory Domo-
vinka.

Domy oproti variantě 1 
tvoří kompaktní zástavbu 
s centrálním průchodem 
do domovního traktu (vni-
trobloku). Tři z pěti domů 
jsou seskupeny do tvaru L 
a další dva domy stojí v je-
jich blízkosti samostatně. 
Mezi nimi jsou plochy ze-
leně s parkovou úpravou. 
Vstupní prostor do domů 
bude taktéž z větší části 
zastřešen a nabídne mož-
nost krytého venkovního 
posezení na lavičkách. 
V každém z domů je navr-
žen výtah, sklepy, kolárny 
a společné prostory.

Domy jsou částeč-
ně v industriálním stylu 
s šikmou střechou pro so-
lární střešní tašky. 

Část fasád a balkonů je 
navržena z perforovaných 
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Číslo: 03/2021 Ročník XXX. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

Rady města

slovo primátora
Vážení občané, 
možná jste i vy sledovali dění v poslanecké sněmovně 

ohledně prodloužení nouzového stavu, a i když samozřej-
mě i já umím vyjmenovat tucet nesmyslných opatření, 
v jejichž důsledku třeba někteří nekoupí v obchodě botky 
pro své dítě, protože už má velikost z kategorie dospělých, 
stejně musím vyjádřit politování nad tím, že část politiků 
dala raději přednost naoko se ztotožnit s přáním většiny, 
aby se uvolnily některé aspekty života, které nás momen-
tálně kvůli koronaviru svazují. I oni přitom musí vědět, že 
v nouzi zkrátka jsme. Proč v ní jsme tak dlouho, je otázka 
jiná, a hlavně složitá. Jestliže ale Češi znovu ve své DNA 
dali naplno průchod po generace tříbené schopnosti „obe-
jít něco, co je jim nařizováno“ a například zásadně nehlásí 
rizikové kontakty hygieně, ale jen těm, kterých se to týká, 
nemůžeme se moc divit. Rozhodnutím neprodloužit nou-
zový stav se jen zvýší chaos v opatřeních, ve kterých už se 
dnes stejně našinec ztrácí, protože pokud nebudou řízena 
centrálně, ale třeba kraj od kraje, zase tu můžeme mít ab-
surdity, jako jsme už zažili, že někde bude něco povinné, 
a jinde zase ne. Je to škoda a nemám z toho dobrý pocit, 
zvlášť když vše přichází v době, kdy nám může ještě hod-
ně zavařit rozšiřující se britská mutace. Opoziční politici 
ve sněmovně zase jednou přiživili rozdělení společnosti, 
protože je bytostně zajímá dnešní situací unavená většina 
společnosti. Ale měli by se zajímat i o ty, kteří jsou unave-
ní nejvíce. O lékaře, zdravotníky a další členy integrova-
ného záchranného systému, kteří si rozhodně nevydech-
nou tím, že si rozvolněním vydechne většina z nás. 

 Michal Pobucký

Opoziční zastupitel Jiří Kajzar 
o Centrumu prostě lže (str. 2)

Prašivá už má šek, DARUJ F≈M 
znovu pomůže i kostelům (str. 3)

Očkování je pro nás jediná šance, 
kterou v tuto chvíli máme (str. 5)

Nové bydlení na místě bývalého Hotelu Centrum

kompaktních desek v re-
zavé barvě. Domy mají 
také vybočené fasády 
s velkými okny. Koncipo-
vány v nich jsou prostor-
né chodby (orientované 
směrem k nádraží), vhod-

né pro setkávání, a také 
schodiště a výtah. Kryty 
jsou rovnou střechou osá-
zenou zelení, která bude 
i na stříškách nad vstupní-
mi prostory do domů.

 (Pokračování na str. 9)

Více vizualizací na webu města.
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„Obecně platí, že scho-
dy jsou součástí pozemku, 
na kterém stojí. Vlast-
ník pozemku odpovídá 
za údržbu schodů a za je-
jich schůdnost pro chodce 
po celý rok, zvláště v zim-
ním období. Jakmile začne 
sněžit a mrznout, nastupu-
jí na úklid schodů ve vlast-
nictví města zaměstnanci 
TS a.s. a problém je vy-
řešen. Horší je situace, 
kdy vlastníkem pozemku 
se schodištěm jsou fyzic-
ké či jiné právnické soby 
a velmi často to bývá stát. 
Úřad pro zastupování stá-
tu ve věcech majetkových, 
který je příslušný k hos-
podaření s majetkem stá-
tu, nereaguje tak pružně 
na povětrnostní podmínky 
jako naše technické služby 
a schodiště na pozemcích 
státu nejsou často zbaveny 
sněhu i několik dnů.

Když už se vám stane 
úraz na neudržovaných 
schodech, tak dříve, než 
začnete nadávat na TS a.s., 
nahlédněte do katastru 
nemovitostí, kdo je vlast-
níkem pozemku pod pří-
slušnými schody a máte 
viníka hned.“  Ivan Vrba

 za Klub KSČM

„Jako bývalý člen rady 
města si dovolím několik 
slov k situaci okolo Hotelu 
Centrum.

Město nikdy nemělo 
pádný důvod hotel ku-
povat, a už vůbec ne ho 
bourat. Důvod uvedený 
primátorem města, že se 
zabránilo vzniku sociální 
ubytovny, je jen tradič-
ní a účelové strašení ve-
řejnosti a nevalný pokus 
odůvodnit nesmyslný ná-
kup a následnou demolici, 
které připraví město zcela 
zbytečně o více než 60 
miliónů korun. Skutečný 
důvod, proč se hotel mu-
sel hotel koupit a nechal se 
chátrat na ruinu (podobně 
jako Víceúčelová sportov-
ní hala), aby se následně 
mohl zbourat, zná jen ten, 
kdo celou akci dopředu 
naplánoval. Pro své zájmy 
a na úkor města. Jedním 
ze skutečných motivů 
bourání je fakt, že hotel 
ubírá osvětlení a výhledy 
nově vystaveným byto-
vým domům v sousedství. 
Kdo za touto výstavbou 
stojí je víc než výmluv-
né. Druhým motivem je 

skrytá příprava území 
pro velkou a lukrativní 
investiční stavební akci 
pro developera za městské 
peníze, což jsme v minu-
losti mohli sledovat při 
kauzách levného rozpro-
deje městských pozemků 
v ulici Horní nebo v kauze 
tzv. potápěčského centra, 
kdy na obou akcích město 
tratilo rovněž desítky mi-
liónů korun. 

Stručný vývoj událostí:
1) před dražbou hotelu 

v roce 2018 platila domlu-
va tehdejších koaličních 
politických stran, že se ho-
tel koupí a opraví na uby-
tování pro seniory popř. 
na byty, důvodem koupě 
nebylo zabránit vzniku 
ubytovny

2) nikdy nezaznělo, že 
by se hotel mohl bourat

3) bohužel nebyl do-
hodnut finanční limit ceny 
hotelu v dražbě, určitá po-
litická skupina chtěla hotel 
za každou cenu, někteří 
hovořili až o 65 mil. Kč

4) před dražbou bylo 
konstatováno z dostup-
ných zdrojů, že hotel je 
plně funkční, konstrukčně 
je v pořádku a je nutno jej 
zateplit a revitalizovat

5) po dražbě město 
dlouho přešlapovalo, hotel 
se odpojil od sítí a chátral

6) postupně se začaly 
objevovat stanoviska ob-
jednané městem, že objekt 
je nevhodný pro záměr, 
je zchátralý a demolice je 
nejlevnějším řešení

7) tento postup a argu-
mentace nápadně připo-
míná postup při výstavbě 
Frýdy a demolici Víceúče-
lové sportovní haly, která 
šla zachránit

8) až po aktivní inter-
venci nejen našich zastu-
pitelů je uspořádán semi-
nář pro zastupitele, kteří 
nemají žádné informace 
a jej jim oznámeno, že ve-
dení města již rozhodlo 
o demolici 

9) na semináři jsou pre-
zentovány varianty včetně 
vizualizace nové výstavby 
na místě zbouraného ho-
telu, které musely zabrat 
mnoho času i peněz a je 
jasné, že o demolici bylo 
rozhodnuto dávno, jen se 
plní předem připravený 
scénář

10) argument o potřebě 
nových startovacích bytů 
místo zdemolovaného ho-

telu naráží na fakt, že měs-
to má dost svých vlastních 
nevyužitých pozemků, 
dokonce v centru Frýdku, 
kde může záměry snadno 
realizovat bez vstupní in-
vestice min. 60 mil. Kč

11) o demolici neroz-
hodlo ani zastupitelstvo 
ani rada města (!)

Před dražbou hotelu 
v roce 2018 nikdy neza-
znělo, že by se měl hotel 
bourat, protože před draž-
bou normálně fungoval. 
Naprosto lichá je i argu-
mentace, že město chtělo 
zabránit vzniku ubytovny. 
Pro tento účel má mno-
hem levnější a efektivnější 
nástroje. Vydražená cena 
hotelu více než 41 mil. Kč 
při odhadu 29 mil. Kč je 
tak za hranici ekonomické 
únosnosti. Za naše hnutí 
jsme odmítli jít na cenu 
vyšší než 40 mil. Kč a taky 
jsme při dosažení tohoto 
limitu z dražby odstoupili. 
Částku 40 mil. Kč považu-
jeme za vysokou, nicméně 
stále ještě akceptovatel-
nou, pokud by se jedna-
lo o rekonstrukci hotelu 
na původní záměr. Pokud 
nastane demolice, pak je 
vynaložených více než 41 
mil. Kč za hotel a následně 
dalších 20 mil. Kč na jeho 

demolici ekonomickým 
nesmyslem a vyhazová-
ním městských peněz. 
Město tak jen získá sta-
vební pozemky v hodnotě 
cca 20 000,- Kč za m2, což 
je opět rarita v umění hos-
podařit.

Pak pozemky na vý-
stavbu bytových domů 
zřejmě opět prodá pod 
cenou, jak se to v minu-
losti stalo již vícekrát, 
protože developer bude 
stavět startovací sociální 
byty a domovinku a proto 
mu „pomůžeme“. Můžete 
si tipnout, čí to bude ka-
marád. Samotné město, 
i když to bude tvrdit ve vo-
lebních slibech nejeden 
lídr vedoucích stran, zde 
stavět byty nikdy nebude, 
protože na to prostě nemá 
finance a je zadlužené až 
po uši, proč? Protože hos-
podaří tak, jak jsem právě 
popsal...

Podtrženo, sečteno. Po-
kud chce město začít sta-
vět byty (za poslední čtvrt 
století nepostavilo ani je-
den), může stavět kdekoli. 
Vhodné pozemky vlastní 
nebo je může výhodně zís-
kat. Pokud bude město dál 
hospodařit tak, že např. 
zákulisním hráčům ČSSD 
prodá 4000 m2 za 800 tis. 

Kč. na neexistující potá-
pěčské centrum a zároveň 
v případě zbourání hotelu 
získá 3000 m2 za 60 mil. 
Kč, nic se nezmění. Město 
znovu ztratí desítky mili-
ónů, které už nyní v roz-
počtu města chybí…

A že si nedovedete 
představit o kolik peněz 
tragicky špatným říze-
ním nebo zlým úmyslem 
přicházíme? Mohli by 
za ně mít všichni obča-
né města např. dva roky 
odpad zdarma, mohlo by 
se za ně třeba postavit 
50 dětských hřišť nebo 
by například mohly mít 
všechny děti ve školkách 
a školách dlouhé měsí-
ce, možná i roky svačiny 
a obědy zdarma…

Medové řeči politiků, 
které za výše popsaný 
tragický vývoj nesou od-
povědnost, na faktech nic 
nezmění. Stále více obča-
nů vidí, v jak přímém roz-
poru jsou zájmy občanů 
města a některých politi-
ků. A kolik desítek mili-
onů tak znovu a zbytečně 
vyletí komínem… 

 Jiří Kajzar, 
 Naše Město
(příspěvky opozičních 

zastupitelů nejsou redakč-
ně upravovány)

Opoziční zastupitelé na volné téma – úklid schodů, Hotel Centrum

fámy-fakta

Zastupitel Jiří Kaj-
zar bývá na zastupitel-
stvu často upozorňován 
na to, že lže. Dnes zve-
řejňujeme jeho příspě-
vek coby opozičního 
zastupitele, ale pro do-
kreslení toho, nakolik 
jsou jeho slova relevant-
ní, připomínáme, jak se 
ke stejnému tématu vy-
jadřoval, když byl ještě 
ve vedení města, proto-
že jeho vyjádření jsou 
v přímém rozporu toho, 
co se snaží tvrdit dnes.

Jiří Kajzar, opoziční 
zastupitel:

„Město nikdy nemělo 
pádný důvod hotel ku-
povat, a už vůbec ne ho 
bourat. Důvod uvedený 
primátorem města, že se 
zabránilo vzniku sociální 
ubytovny, je jen tradiční 
a účelové strašení veřej-
nosti a nevalný pokus odů-
vodnit nesmyslný nákup 
a následnou demolici…“ 

„Naprosto lichá je i ar-
gumentace, že město 
chtělo zabránit vzniku 
ubytovny.“

Jiří Kajzar v roli ná-
městka primátora: 

„Nevíme, zda tam ně-
kdo nebude provozovat 
činnost, která by byla 
v rozporu s tím, co chce-
me. Třeba by tam mohl 
vzniknout nějaký busi-
ness s bídou, nějaké so-
ciální ubytovny apod., 
které by zvýšily riziko 
kriminality v této oblas-
ti.”

(Že by tenkrát účelově 
strašil a používal lichou 
argumentaci?)

Jiří Kajzar, opoziční 
zastupitel:

„…nechal se chátrat 
na ruinu (podobně jako 
Víceúčelová sportovní 
hala)“

„…před dražbou bylo 
konstatováno z dostup-
ných zdrojů, že hotel je 

plně funkční, konstrukč-
ně je v pořádku a je nutno 
jej zateplit a revitalizo-
vat“

„…po dražbě měs-
to dlouho přešlapovalo, 
hotel se odpojil od sítí 
a chátral“

„…před dražbou nor-
málně fungoval“

Jiří Kajzar v roli 
náměstka primátora 
po prohlídce hotelu před 
dražbou: 

„Jsou různé nápady, 
co s tím lze dělat, ale já 
si myslím, že po dnešku 
všichni pochopí, že ten 
objekt potřebuje zásad-
ní rekonstrukci, téměř to 
celé vybrat na skelet a za-
čít úplně znova, protože 
nejlepší roky má za sebou 
a je notně také zdevasto-
ván, protože tady léta ne-
byl žádný provoz.“

(Tak fungoval nebo 
nefungoval? Kdy hotel 
vlastně zchátral?)

Jiří Kajzar o Centrumu prostě lže



≈  3  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuZpravodajství

Náměstek primátora 
Karel Deutscher v minu-
lém týdnu za radnici sym-
bolicky předal zástupci 
Klubu českých turistů 
Martinu Stillerovi výtě-
žek loňské sbírky DARUJ 
F≈M na zvelebení oko-
lí chaty Prašivá ve výši 
210.673,56 Kč. Samotné 
Statutární město Frýdek-
-Místek do ní přispělo 
částkou sto tisíc korun.

Dva a půl kilometru, 400 
metrů převýšení, mínus 
deset stupňů, sníh – to byly 
podmínky doprovázející 
symbolický akt, ke kterému 
se vydali náměstek primá-
tora Karel Deutscher s ve-
doucím odboru územního 
rozvoje a stavebního řádu 
Pavlem Osinou. „Nahoru 
jsme vylezli zpocení, lehce 
omrzlí, ale dali jsme si čají-
ček a byli jsme šťastní z po-
bytu na čerstvém vzduchu. 
Zvládli jsme to alpským 
stylem, bez výškových tá-
borů, bez šerpů,“ glosoval 

s nadsázkou náměstek s tím, 
že pokud byste měli podob-
né nutkání k turistickému 
výkonu, s občerstvením 
nahoře můžete počítat jen 
od čtvrtka do neděle. „Co 
se týče workoutu, na kte-
rý by měly vybrané peníze 
posloužit, finišují zde s pří-
pravou a chtějí letos vše 
zrealizovat, aby hřiště bylo 
připraveno na letní sezonu,“ 
informoval Karel Deustcher.

Pro zatraktivnění okolí 
chaty pro návštěvníky bude 
rozšířeno workoutové hřiš-
tě, zakoupena hra pétanque, 
lajna pro slackline a lano 
na šplh, bude zřízena pří-
rodní dlažba kolem ruských 
kuželek, doplněna o stůl 
a lavičky, postavena léčivá 
relaxační pyramida a jed-
notlivé plochy oddělí oplo-
cení z přírodních materiálů 
a živého plotu.

„V blízké době bude pře-
dán také výtěžek sbírky 
na pořízení nových varhan 
pro kostel sv. Cyrila a Me-

toděje v Chlebovicích, kde 
bylo vybráno 545 448,44 
korun, z toho 200 tisíc při-
spělo město. I letos je možné 
se do DARUJ F≈M zapojit 
a přispět dvojnásobně. Nová 
sbírka se už rozběhla, ten-
tokrát na opravu věže kos-
tela sv. Martina ve Skalici. 
Město je připraveno přispět 
stejnou částkou, kterou se 
ve sbírkách podaří vybrat 
od lidí, maximálně však 200 
tisíci korunami,“ připomněl 
náměstek primátora Jakub 
Míček

Kostel sv. Martina 
ve Skalici je významnou 
renesanční kulturní památ-
kou. Prochází postupnou 
opravou, zvláště věž s prů-
čelím. Plánovanou opravou 
krovů, krytiny a fasády 
věže chce skalická farnost 
pokračovat v záchraně této 
památky. „Krovy věže jsou 
v mnoha místech napade-
ny dřevokazným hmyzem 
a houbami. Fasáda a jednot-
livé římsy věže jsou na mno- Bezvadné, perfektní, 

nic lepšího nemůže být… 
Takové superlativy pa-
daly z úst zástupců kraj-
ské hygieny a krajského 
úřadu při druhé obhlíd-
ce Národního domu, po-
tencionálního místa pro 
vznik očkovacího centra.

Exkurze, která již byla 
po první návštěvě více 
konkrétní a praktická a jíž 
se dále účastnili zástupci 
města a nemocnice, již na-
stínila využití jednotlivých 
místností. Občané by měli 
vcházet hlavním vchodem 
do prostor restaurace Švejk, 
kde by se měla odbývat 
administrativa. Se správ-
ně vyplněnými formuláři 
je v předsálí budou čekat 
doktoři, kteří musí jejich 
způsobilost k očkování po-
světit a budou konzultovat 
některé individuální pře-
kážky ve vakcinaci, jako je 
například možné těhoten-
ství, léky na krevní srážli-

vost, jiná očkování, některá 
chronická onemocnění nebo 
onkologická léčba. V hlav-
ním sále má probíhat vlastní 
očkování, po kterém musí 
pobýt lidé ještě půlhodinku 
v navazující aule, než budou 
moci Národní dům opustit 
vchodem ze zahrady. „Dá 
se to tady výborně zařídit 
v jednom směru, aby se 
lidé zbytečně nepotkávali. 
Spolupráce s městem je su-
per, je tu perfektní zázemí, 
nemusíme někde zajišťovat 
komerční prostory,“ po-
chvaloval si Tomáš Kotyza, 
ředitel krajského úřadu. „Už 
jsme ve fázi, kdy začneme 
pomocí volebních zástěn 
řešit konkrétní rozmístění 
jednotlivých pracovišť, kori-
dory, trasy, jsme domluveni, 
kdo co dodá a co se pokusí 
zajistit. Chtěli bychom tady 
mít i vyvolávací systém, aby 
to bylo pro lidi co nejjedno-
dušší,“ uvedl primátor Mi-
chal Pobucký.  (pp)

PŘEDÁNÍ ŠEKU: Náměstek primátora Karel Deut-
scher se za město vydal na Prašivou, aby symbolicky 
ukončil další úspěšnou spolupráci radnice s touto turis-
tickou chatou.  Foto: Pavel Osina

Prašivá už má šek, DARUJ F≈M znovu pomůže i kostelům

JEN SUPERLATIVY: Národní dům jako očkovací 
centrum plně vyhovuje.  Foto: Petr Pavelka

Národní dům je na očkování „nej“

ha místech zvětralé a odpad-
lé. Oplechování na průčelí 
fasády je poškozeno. Ko-
vaný kříž umístěný na špici 
věže je uvolněn a v důsledku 
toho do věže zatéká. Celko-
vá oprava vyjde na zhru-
ba milion korun. Nejstarší 
část kostela pochází z roku 

1622, proto věřím, že se ob-
čané města, kterým záleží 
na dědictví našich předků, 
do toho projektu zapojí 
a přispějí i na opravu této 
památky,“ doufá náměstek 
primátora Marcel Sikora. 

Informace o sbírce 
na www.darujfm.cz.  (pp)

Vypadají s tím přístro-
jem trochu jako legen-
dární Ghostbusters, ale 
dobrovolní hasiči nekrotí 
s jeho pomocí duchy, ale 
viry. Když jej zapnou, ra-
ketový motor se jim opře 
do uší stovkou decibelů, 
takže tato pomůcka v boji 
proti pandemii, určená 
k dezinfekci prostor, byla 
ihned kvůli svému cha-
rakteristickému zvuku 
překřtěna na vuvuzelu, 
africký hudební nástroj, 
který rval uši na mistrov-
ství světa ve fotbale. 

Řeč je o speciálním ge-
nerátoru teplého dezinfekč-
ního aerosolu, který měli 
loni k dispozici pouze hasi-
či Hasičského záchranného 
sboru Moravskoslezské-
ho kraje, ale v lednu byli 
jimi vyzbrojeny i jednotky 
dobrovolných hasičů před-
určené pro likvidaci ne-
bezpečných látek, takže se 
jeden kousek dostal i k frý-
deckým dobrovolným 
hasičům. „Krajští hasiči 
nám s dezinfekcí prostor 
pomáhali perfektně, ale 
samozřejmě je ještě lepší, 
když na ně nejsme odká-
záni a můžeme si pomoci 
i našimi šikovnými dob-
rovolnými hasiči,“ kvituje 
primátor Michal Pobucký. 

„Jsme připraveni pomoci 

s dezinfekcí větších prostor 
ve veřejném zájmu, takže se 
to týká školek, škol, úřadů, 
sociálních zařízení, kromě 
jiných už máme za sebou 
první akci ve Frýdku-Míst-
ku, když jsme ve spolupráci 
s krajskými hasiči dezinfi-
kovali domov se zvláštním 
režimem Přístav,“ uvedl 
za dobrovolné hasiče Lu-
káš Kmec a upozornil, že 
byty či garáže na zavolá-
ní občanů nejsou v jejich 
kompetenci. „Absolvovali 
jsme odbornou přípravu, 
kdy jsme byli seznámeni 
se samotným přístrojem, 
druhy dezinfekce, aplikací, 
mícháním, časovými nor-
mami, bezpečností práce, 
způsoby ochrany i dekonta-
minace, a také si vyzkoušeli 
oblečení, které při tom mu-
síme mít na sobě,“ doplnil 

Zdeněk Blecha, dobrovolný 
hasič, který je současně za-
stupitelem a členem Komise 
pro bezpečnost a prevenci 
kriminality. Dobrovolní 
hasiči při práci s přístrojem 
vypadají skoro jako astro-
nauti, protože jsou navleče-
ni do protichemických oble-
ků, celoobličejových masek 
s filtrem, gumových holínek 
s návleky, riban, tří párů ru-
kavic, a ještě jsou na mnoha 
místech izolováni páskou 
proti průniku. K tomu musí 
mít komunikační soupravu 
pro komunikaci s velitelem 
zásahu. Pro ilustraci, s jaký-
mi látkami pracují – zásah 
samozřejmě musí probíhat 
bez přítomnosti jiných osob 
na místě a po jeho ukončení 
musí být prostory minimál-
ně třicet minut naplno odvě-
trávány.  (pp)

KROTITELÉ VIRŮ: Dobrovolní hasiči mají nově k dispozi-
ci speciální přístroj na dezinfekci prostor.  Foto: Petr Pavelka

Dobrovolní hasiči krotí viry
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V tomto čase hlásívá-
me výsledky koledování 
Tříkrálové sbírky. Le-
tos se tak poprvé po 20 
letech neděje. Výsledky 
hlásit můžeme, ale ne 
koledování. Bohužel se 
v letošním roce charit-
ní tříkráloví koledníci 
do ulic roznášet po-
žehnání nevypravili. 
A bylo to znát. Z reakcí 
veřejnosti bylo vidět, že 
jim koledníci chybí a že 
Tříkrálová sbírka je tra-
dicí, která zapustila své 
kořeny.

Organizačně byla letos 
sbírka složitější. Za prvé 
jsme do 10. ledna čeka-
li, zda nakonec nebudou 
moci mezi lidi koledníci, 
kteří byli připraveni vyjít. 
Za druhé se těžiště sbírky 
posunulo více do on-li-
ne prostředí. V letošním 

roce se Tříkrálová koleda 
přesunula do virtuálního 
prostředí, a to včetně vir-
tuální kasičky, do které 
mohli dárci přispět kon-
krétní Charitě. Ani zape-
četěné pokladničky nako-
nec nezahálely zcela. Část 
z nich se stala tzv. static-
kými pokladničkami, kte-
ré jsme rozmístili v obcho-
dech, lékárnách, kostelích, 
úřadech apod. Do těchto 
pokladniček mohli lidé 
přispět a činili tak. V rám-
ci Charity Frýdek-Místek 
jsme měli statické poklad-
ničky umístěny na více 
než 100 místech v regi-
onu. Do nich dárci při-
spěli částkou 883 642 Kč. 
Když se k tomu připočte 
290 308 Kč, které dárci 
naší Charitě zaslali do on-
line kasičky do konce 
ledna, máme to více než 

milion korun, které lidé 
i v této nelehké době při-
spěli potřebným a podpo-
řili rozvoj charitního díla.

Děkujeme všem, kteří 
nám pomohli při tomto 
ročníku, všem dárcům, 
koordinátorům, těm, kteří 
pomohli umístit statické 
pokladničky. Děkujeme, 
že jsme nejen podpořili 
dobrou věc, ale pomohli 
Tříkrálové sbírce překo-
nat tento nelehký ročník. 
I když se potvrdilo, že bez 
koledníků to opravdu ne-
jde, našli jsme cestu, jak 
sbírku i novoroční požeh-
nání dostat k lidem.

Statické pokladničky 
jsme již rozpečetili, ale 
do online kasičky je mož-
né stále přispívat, a to až 
do konce dubna. 
 Martin Hořínek, ředitel 
 Charity Frýdek-Místek

Raná péče Slezské di-
akonie, EUNIKA Kar-
viná, již dlouhodobě 
působí ve městě Frýdek-
-Místek a jeho okolí. Na-
ším posláním je podpořit 
rodiny s dětmi se zdra-
votním postižením či ro-
diny, které cítí potřebu 
rady a sdílení ohledně 
vývoje svého dítěte.

Zkušenosti nás přiměly 
zamyslet se nad způso-
bem poskytování služby. 
Dospěli jsme k závěru, že 
je naše služba pro obča-
ny Frýdku-Místku a jeho 
okolí využívána přede-
vším terénně. Rodiny si 
přejí setkání s poradcem 
realizovat u sebe doma, 
v pro ně přirozeném pro-
středí. 

Na základně této zku-
šenosti jsme se rozhodli 
ukončit provoz ambu-
lance na ulici Palackého 
ve Frýdku-Místku a nadá-
le naši službu v této oblasti 

poskytovat pouze v terén-
ní formě. 

Pokud by však nastala 
potřeba ambulantní pomo-
ci, můžou se na nás naši 
uživatelé, případně další 
zájemci, obrátit v ambu-
lanci v Karviné, ve stře-
disku Slezské diakonie. 

 Adéla Hovorková

Kontakt: 
Poradna rané péče 
EUNIKA
Kašparova 2978/1, 
Karviná Hranice
Tel: 731 670 761 
(vedoucí rané péče)

Jsem novým pracov-
níkem Charity Frýdek-
-Místek. Zvládl jsem 
svou duševní nemoc, 
a proto můžu jako peer 
konzultant pomáhat li-
dem s podobnými zkuše-
nostmi

Jmenuji se Petr Sala-
mon, první ataku duševní 
nemoci jsem měl v roce 
2010, ve třiadvaceti letech. 
Později se má nemoc pro-
jevila jednou za dva roky. 
Následně jsem poznal, 
jak se starat o vlastní du-
ševní zdraví, a proto teď 
počítám už šestý rok bez 
ataky. Také se mi daří žít 
smysluplným, naplněným 
a kvalitním životem i přes 
překážky, které mi nemoc 
klade, jinými slovy jsem 
dosáhl takzvaného zotave-
ní. I proto jsem se mohl stát 
peer konzultantem v Cha-
ritě Frýdek-Místek. V této 
roli můžu díky svým zku-
šenostem pomáhat lidem 
s podobnými potížemi.

Chci být inspirací, pod-
porou a motivací klientů 
Charity. Můžu jim přinést 
naději, že je možné do-
sáhnout výrazného zlep-
šení psychického stavu. 
Budu pomáhat klientům, 
aby našli své silné strán-
ky a zdroje, díky kterým 
si udrží stabilní psychic-
ký stav. Zaměřím se také 
na aktivizaci dlouhodo-
bých pacientů a jejich 
zapojení do běžné spo-

lečnosti. Budu vyprávět 
inspirativní příběh o mém 
životě s duševní nemocí 
a o zotavení.

Smyslem práce peera je 
pomáhat klientům na ces-
tě k zotavení, aby dosáhli 
výrazného zlepšení kvali-
ty života. Na počátku by 
měli mít naději, že je ta-
ková cesta možná. Jedním 
z dalších kroků je přijetí 
těžkého osudu a nemoci 
spolu s pozitivním myš-
lením při pohledu do bu-
doucna. Mým úkolem 
nejsou hotová řešení, mám 
nechat na klientech, aby 
činili nezávislá rozhodnutí 
a sami přijali odpovědnost 
za svůj psychický stav. 

Pro lidi na cestě k zota-
vení je nemoc jen jednou 
částí života. Mají i jiné 
role, jsou například rodi-
či, kamarády, fanoušky. 
Dlouhou dobu se někteří 
odborníci z oblasti dušev-
ního zdraví zaměřovali jen 
na problémy související 
s duševní nemocí. Neza-
jímalo je, že lidé s psy-
chickými potížemi jsou 
také něčím jiným než jen 
diagnózou, například že 
jsou dobří ve sportu, že 
vystudovali školu, že jsou 
dobrými rodiči. V součas-
né době, v rámci reformy 
psychiatrické péče, se od-
borníci z různých oblastí 
snaží situaci změnit.

Budu pracovat v cen-
tru Maják i ve středis-

ku ZOOM. V Majáku 
budu pracovat s větším 
kolektivem, budu se po-
dílet na programu a ak-
tivizačních činnostech, 
poskytovat klientům in-
dividuální konzultace, 
koordinovat svépomocné 
skupiny. V rámci služby 
ZOOM budu jezdit za kli-
enty do jejich domácího 
prostředí, budu s nimi pra-
covat i v zázemí střediska. 
Mohu se stát jejich inspi-
rací i průvodcem při zota-
vení se z jejich duševního 
onemocnění. 

Při jednání s kolegyně-
mi v obou službách se za-
měřím na to, abych repre-
zentoval pohled a názory 
klientů. Také se budu po-
dílet na osvětě a destigma-
tizaci v oblasti duševního 
zdraví. Pomůžu klientům 
s tím pozitivním v jejich 
životě, podpořím je při 
hledání cesty k smyslu-
plnému a naplněnému ži-
votu.

Jsem fanouškem ne-
ziskového sektoru, proto 
jsem rád, že jsem našel 
práci právě v Charitě. 
Kromě sociální péče mne 
zajímají lidská práva, 
ekologie, nezávislá média 
a také hudba a jiná kultu-
ra. Mám různé dobrovol-
nické zkušenosti, pracuji 
pro webový portál www. 
.produsevnizdravi.cz. 

 Petr Salamon, 
 peer konzultant

Tříkrálová sbírka 2021 proběhla úspěšně i v online prostoru

Peer konzultant může pomáhat

Neloučíme se, jen přizpůsobujeme 
službu potřebám našich uživatelů
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Jednotlivé složky inte-
grovaného záchranného 
systému jsou už téměř rok 
v první linii v boji proti 
covidu, přicházejí do bez-
prostředního styku s náka-
zou, snaží se eliminovat její 
šíření a dennodenně nasa-
zují své síly, aby statistiky 
nakažených nevystřelily 
do čísel, kdy už společně 
nebudou schopni zajistit 
pomoc těm, co ji potřebu-
jí. V minulém čísle jsme si 
přiblížili, co všechno musí 
v časech pandemie „hasit“ 
Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje, 
tentokrát představuje-
me, jak s covidem bojuje 
Zdravotnická záchranná 
služba Moravskoslezského 
kraje, v rozhovoru s ředi-
telem územního odboru 
Frýdek-Místek Janem 
Karczmarczykem.

Frýdecká nemocnice 
byla v jednom čase covi-
dem tak personálně zde-
vastována, že se vytvářely 
seznamy dobrovolných 
řidičů, ochotných a schop-
ných posadit se do sanit-
ky, jak jste na tom byli vy?

„Tak daleko to u nás 
v žádném čase nezašlo, 
i když máme zhruba pade-
sát procent promořených. 
Přece jenom jsme „rychlá“, 
takže u nás by asi takové 
záskoky ani nepřicházely 
moc v úvahu. Zvládli jsme 
to i proto, že jsme uplatňo-
vali zákaz střídání posádek, 
kterou tvoří řidič, lékař, po-
případě záchranář. Nyní už 
máme určitou promořenost, 

která také přináší větší bez-
pečí, a zhruba 80 % naočko-
vaného personálu. Zbytek je 
po covidu, takže musí přijít 
na řadu později, úplné mi-
nimum vakcínu nechce. Zí-
tra jdeme na druhou várku 
a po očkování už to budeme 
zvládat bez problémů.“

Takže se v první linii 
nedá covidu ubránit?

„Naše opatření byla 
účinná, od začátku jsme 
byli na tom relativně dobře 
s ochrannými pomůckami 
a od léta se naše vybavení 
ještě zlepšilo, na podzim 
už jsme byli vybaveni pří-
mo dokonale. Když víme, 
že jedeme za covidovým 
pacientem, tak samozřejmě 
pro ochranu použijeme vše, 
co můžeme, problém je, 
že lidé třeba nehlásí teplo-
ty nebo dušnost a zjistíme 
to, až na místě, nebo jsou 
z hlediska covidu bezpří-
znakoví. Od listopadu už 
musely být vyčleněny týmy 
pro převozy vysoce riziko-
vých pacientů a s koncem 
roku jsme museli být ještě 
posíleni. Na každé stanici 
muselo být jedno auto na-
víc, protože začátkem ledna 
po svátcích jsme to nezvlá-
dali. Za dvanáct hodin udě-
láte šest až devět výjezdů, 
v autech jste tak osm hodin, 
jinak potřebujete čas na to, 
abyste se sami správně vy-
dezinfikovali, aby se vyde-
zinfikovalo auto. Přesto ri-
ziko nákazy je pro nás i tak 
vysoké, takže se těšíme, že 
po ukončení očkování mů-
žeme být plně bezpeční.“

Ani vám se nákaza ne-
vyhnula…

„Měli jsme covid spo-
lečně s manželkou a věděli 
jsme, že je při té nemoci 
strašně důležité šetřit síly, 
takže jsme to v nadsázce po-
jali jako takovou třítýdenní 
odpočinkovou dovolenou, 
ale nechci to nijak zlehčo-
vat, protože víme, v jakých 
stavech lidi vozíme. Smrt se 
bohužel nevyhýbá ani zdra-
votníkům, ale nejhorší je, že 
věková struktura se změ-
nila. Jako každým rokem 
je v zimě vyšší úmrtnost 
u staršího obyvatelstva, ale 
průšvih je, že už umírají tře-
ba lidé okolo 65 let, ne vždy 
s návazností na další nemo-
ci, takže jsme dneska úplně 
někde jinde, než tomu bylo 
na začátku, kdy byly jasně 
definovány opravdu riziko-
vé skupiny. Proto budu vždy 
na straně očkování, ať už to 
probíhá, jak to probíhá.“

Všechny ty otazníky 
a problémy kolem tedy 
radíte nevnímat?

„Říkám, že je jedno, jak 
to probíhá, hlavně že to pro-
bíhá. Je to obrovská práce, 
to všechno zorganizovat, 
pro většinu lidí nepředsta-
vitelná. Je skvělé, že bylo 
dostatek vakcín alespoň 
pro sociální sféru a zdra-
votnictví, za mě by měli být 
očkováni co nejdříve i uči-
telé. Když k očkování takto 
pragmaticky přistupují lidé 
ve zdravotnictví, kteří ví 
nejlépe, o čem to je, tak by 
se lidé neměli čeho bát. Je 
to naše jediná šance, kterou 

JAN KARCZMARCZYK: Ředitel frýdecko-místecké-
ho územního odboru zdravotnické záchranné služby. 
 Foto: Petr Pavelka

Očkování je pro nás jediná šance, kterou v tuto chvíli máme

v tuto chvíli máme. Mu-
síme se snažit tu epidemii 
nějak ovlivnit, společnost 
se musí proočkovat. Samo-
zřejmě je to jako s každým 
jiným očkováním, není 
to o ničem jiném. V tuto 
chvíli nevíme o žádných 
vedlejších účincích, ale jako 
u každého jiného očkování, 
už od časů prvního očko-
vání proti vzteklině, víme, 
že očkování je účinné, ale 
že se mohou objevit nějaké 
individuální nežádoucí re-
akce, protože každý reaguje 
jinak. Nesmíme ale přemýš-
let jen o sobě, ale o celé spo-
lečnosti, pro kterou to dělá-
me. To si musíme uvědomit, 
takto to musí fungovat.“

Odpovědnost vůči cel-
ku, návrat k normální-
mu životu, to by měla být 
hlavní motivace?

„A poučení z historie. 
Stačí vzpomenout obdo-
bí dětské obrny, epidemii 
v padesátých letech. Hlav-
ně děti se dusily, pokud 

přežily, měly neurologické 
postižení. Tehdy se vymys-
lela vakcína, a i když nebyla 
účinná na sto procent, po-
mohla. My musíme oslabit 
průběh epidemie. Dnes se 
všemu bráníme, ale vezmě-
te si, že když se kdysi někde 
objevil mor, tak bez milosti, 
radikálně, protože neměli 
jiné řešení, zabednili někde 
lidi a nechali jim tam jen 
malé vinné okénko, aby ne-
umřeli žízní. A tak zastavili 
šíření. Co to bylo jiného než 
lockdown? To, co zažíváme 
teď, není taky žádná legra-
ce, vidíme to na těch lidech. 
Na všech se to už projevuje 
psychicky, není to o hospo-
dě, ale o tom, že se nemů-
žeme potkávat a že jsme 
celkově omezili kontakty, 
které všem chybí. Děti, 
mládež, jejich vzdělávání, 
pohyb, další následky, to 
je další katastrofa. A jedině 
my to můžeme zastavit. Ni-
kdo jiný. Tím, že se nechá-
me očkovat.“  (pp)
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Druh práce: Ředitel Národ-
ního domu Frýdek-Místek 
„příspěvková organizace“
Místo výkonu práce: Frý-
dek-Místek 
Platová třída: v souladu 
s nař. vlády č. 341/2017 Sb. 
dle dosaženého vzdělání 
Pracovní poměr: doba 
neurčitá
Požadované předpoklady:
1. minimálně střední vzdě-
lání s maturitní zkouškou 
2. znalost problematiky 
řízení příspěvkové organi-
zace
3. základní znalost následu-
jících předpisů:
• zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších před-
pisů

• zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů
• nař. vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů
• zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve zně-
ní pozdějších předpisů
4. orientace v kulturním 
prostředí
5. praxe s organizováním 
kulturních a společenských 
akcí 
6. praxe na výkonné řídící 
pozici výhodou 
7. organizační a komuni-
kační dovednosti
8. občanská a morální bez-

úhonnost
9. zdravotní způsobilost
Písemně zašlete:
• přihlášku: jméno, příjme-
ní a titul uchazeče, datum 
a místo narození uchazeče, 
státní příslušnost uchaze-
če, místo trvalého pobytu 
uchazeče, číslo občanského 
průkazu nebo číslo dokladu 
o povolení k pobytu, jde-li 
o cizího státního občana, 
datum a podpis uchazeče 
(uveďte kontaktní adresu, 
telefon, případně e-mail)
• úředně ověřené kopie do-
kladů o nejvyšším dosaže-
ném vzdělání
• strukturovaný životopis, 
ve kterém se uvedou údaje 
o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných zna-

lostech a dovednostech
• koncepci rozvoje organi-
zace (maximálně 4 strany 
strojopisu)
• výpis z evidence Rejstříku 
trestů (ne starší tří měsíců) 
nebo doklad o jeho vyžádání
• čestné prohlášení o plné 
svéprávnosti
• lékařské potvrzení 
o způsobilosti k vykoná-
vání požadované činnosti 
(ne starší tří měsíců)
K výběrovému řízení budou 
přijaty pouze přihlášky po-
dané do uvedeného termínu 
a doložené kompletními do-
klady (přihlášku, životopis, 
koncepci rozvoje organiza-
ce a čestné prohlášení vlast-
noručně podepište).
Poskytnuté doklady a pod-

klady pro výběrové řízení je 
nutno si osobně vyzvednout 
do deseti dnů po ukončení 
výběrového řízení. Po uply-
nutí této lhůty budou nevy-
zvednuté doklady a podkla-
dy skartovány.
Předpokládaný nástup: 
dohodou
Informace: 
www.frydekmistek.cz
Přihlášky podejte v termí-
nu do 5. 3. 2021 na adresu:
MAGISTRÁT MĚSTA 
F RÝ D K U - M Í S T K U , 
Odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy, 
Radniční čp. 1148, 738 22 
Frýdek-Místek, k rukám 
Ing. Jiřího Adámka.
Obálku označte textem: 
výběrové řízení – neotvírat

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK RADA MĚSTA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace

Národní dům Frýdek-Místek „příspěvková organizace“, se sídlem Palackého 134, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 70632405

Druh práce: mzdová 
účetní
Zařazení: neúředník
Místo výkonu práce: 
statutární město Frýdek-
-Místek
Platová třída: 9 (platový 
stupeň podle délky uzna-
né praxe v souladu s na-
řízením vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě; mož-
nost postupného přiznání 
osobního příplatku dle 
zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů)
Předpokládaný nástup: 
1. 5. 2021 nebo dohodou
Pracovní poměr: doba 
neurčitá
Požadované předpoklady:
1. vyšší odborné vzdělá-
ní nebo střední vzdělání 

s maturitní zkouškou
2. občanská bezúhonnost 
doložená výpisem z evi-
dence Rejstříku trestů ne 
starším než tři měsíce
3. základní znalosti násle-
dujících předpisů:
• zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších před-
pisů
• zákon č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve zně-
ní pozdějších předpisů
• zákon č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění poz-
dějších předpisů
• zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů
• zákon č. 589/1992 Sb., 
o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměst-
nanosti, ve znění pozděj-

ších předpisů
• zákon č. 592/1992 Sb., 
o pojistném na veřejné 
zdravotní pojištění, ve zně-
ní pozdějších předpisů
• zákon č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních 
samosprávných celků 
a o změně některých zá-
konů, ve znění pozdějších 
předpisů
4. uživatelská znalost prá-
ce s PC – Word, Outlook
5. praxe ve mzdové účtár-
ně alespoň pět let
6. znalost mzdového pro-
gramu DC 2 - Klient vý-
hodou
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. 
titul uchazeče
b) datum a místo narození 
uchazeče
c) státní příslušnost ucha-
zeče

d) místo trvalého pobytu 
uchazeče
e) číslo občanského prů-
kazu nebo číslo dokladu 
o povolení k pobytu, jde-li 
o cizího státního občana
f) datum a podpis ucha-
zeče
K přihlášce je nutno do-
ložit tyto doklady:
• strukturovaný životopis, 
ve kterém budou uvedeny 
údaje o dosavadních za-
městnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech
• ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku 
trestů ne starší než tři mě-
síce; u cizích státních pří-
slušníků obdobný doklad 
vydaný domovským státem
Poskytnuté doklady a pod-
klady pro výběrové řízení je 

nutno si osobně vyzvednout 
do deseti dnů po ukončení 
výběrového řízení. Po uply-
nutí této lhůty budou nevy-
zvednuté doklady a podkla-
dy skartovány.
V přihlášce uveďte i číslo 
telefonu a e-mailovou ad-
resu, abychom vás moh-
li aktuálně informovat 
o přesném datu a hodině 
výběrového řízení.
Přihlášky s požadova-
nými doklady zasílejte 
do 26. 2. 2021 v zalepené 
obálce s označením „Vý-
běrové řízení – neotvírat“ 
a s uvedením adresy ucha-
zeče na adresu:
Magistrát města 
Frýdku-Místku
odbor vnitřních věcí
personální oddělení
Radniční 1148
738 01 Frýdek-Místek

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení 
na místo mzdové účetní personálního oddělení odboru vnitřních věcí Magistrátu města Frýdek-Místek

Magistrát města Frýd-
ku-Místku, odbor sociál-
ních 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 ho-
dinách, tj. pondělí a středu 
(od 8.00 do 12.00 hodin 

a od 13.00 do 17.00 ho-
din), na odbor sociálních 
služeb, budova ul. Rad-
niční 1149, 1. patro, kanc. 
č. 210 k aktualizaci svých 
žádostí. 

Úprava úředních ho-
din se netýká již objed-
naných klientů. 

K aktualizaci je třeba 
doložit aktuální potvr-
zení o výši příjmu (popř. 
o přiznání příspěvku nebo 
doplatku na bydlení) a do-
klad o nájemním, podná-
jemním, vlastnickém nebo 

jiném právním vztahu 
prokazující bytovou situa-
ci žadatele.

Toto upozornění se ne-
týká žadatelů, kteří mají 
podanou žádost o přidě-
lení 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

Aktualizace žádostí o přidělení bytu 
v režimu sociálního bydlení pro seniory
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku (Foto: Google, OSOM)

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

k.ú. Frýdek
• stavba bez č.p./č.ev., na pozemku p.č. 62/2 
zast. plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.ev. je 
součástí pozemku p.č. 62/2) – Na Půstkách
nebytový prostor o výměře 17,69 m2, I. NP 
(sklad)

• stavba budovy č.p. 49 na pozemku p.č. 67 
zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 49 je součás-
tí pozemku p.č. 67) – Zámecké náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 126,58 
m2, I. NP (kancelářské prostory se záze-
mím)

• stavba č.p. 400 na pozemku p.č. 706/44 zast. 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 400 je součástí 
pozemku p.č. 706/44) – ul. P. Holého
kanceláře, učebny a menší skladovací místnos-
ti se společným zázemím o výměře od 8 m2 
do 50 m2

• 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 m2, VIII. NP 
(kancelář)

• stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 606 je součástí 
pozemku p.č. 1437/6) – ul. Sadová

nebytový prostor o výměře 18,37 m2, VII. NP 
(kancelář)

• stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba č.p. 646 je sou-
částí pozemku p. č. 1542) – Kostikovo náměstí 
kanceláře a učebny se společným zázemím 
o výměře od 15 m2 do 50 m2

• stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2299 je sou-
částí 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. Ma-
saryka
nebytové prostory o celkové výměře 34,94 m2, 
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. Ma-
saryka
nebytový prostor o výměře 90,38 m2, I. NP 
(prodejna)
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
• stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zast. 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3988/9) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 
(sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 16,00 m2 
(sklad)

• stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. 
je součástí pozemku p.č. 3988/9) – bývalá mís-
tecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 
(sklad)

• stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je 
součástí pozemku p.č. 3987/2) – bývalá místec-
ká kasárna:
kancelářské a skladové prostory se společným 
zázemím

• stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součás-
tí pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytový prostor o celkové výměře 19,97 m2, 
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 m2, 
V. NP, místnost 507 (kancelář)

• podzemní stavba se samostatným účelovým 
určením – křížový podchod pro pěší, umístěná 
pod komunikacemi I/48 a II/ 484, pod křižo-
vatkou ulic Hlavní třída, Janáčkova, Frýdlant-
ská a Ostravská, přičemž vyústění podchodu 
ve směru ke kostelu Sv. Jana a Pavla je na po-
zemku 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. 
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2.–11. 7.
ŠACHOVÝ TÁBOR 

| 10 dnů
Šachové turnaje, přednáš-
ky, sport, hry a soutěže 
v přírodě, celotáborová hra 
„Vesmírné dobrodružství“.
Věk: 7–13 let
Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy
Místo: Bílá 144, Frýdek-
-Místek, Cena: 5 200 Kč
Informace a přihlášky: 
Antonín Surma | Telefon: 
728 855 086, 558 111 763 | E-
-mail: tonda@klicfm.cz

10.–20. 7.
ŠPIÓNI JAKO MY 

| 11 dnů
Sestavujeme tým špičko-
vých agentů, jejichž úkolem 
je bránit lidstvo před jakým-
koliv nebezpečím. Jsme roz-
hodnuti vyslat naše statečné 
agenty kamkoliv ve světě, 
kde zatočí nejen s teroristy 
a diktátory, ale s každým, 
kdo chce páchat nekalosti.
Pojeď s námi a zažiješ spous-
tu dobrodružství! Dokážeš 
se naučit třeba šifrovat? Za-
jistíš fotografie za použití 
dronu? Co třeba průmyslová 
špionáž?
Čeká tě spousta her a zába-
vy. Společně si užijeme po-
hyb, ale čekají nás i hádanky 
či kvízy. Samozřejmostí jsou 

strategické a taktické hry. 
Vezmeme s sebou i bungee 
lana, drony, roboty i další 
atraktivní věci. To vše pro-
běhne v jednom z nejkrás-
nějších míst České republi-
ky. Jižní Čechy jsou krajem 
rybníků, hradů a zámků. 
Zajedeme se podívat např. 
na pohádkový zámek Hlu-
boká, určitě navštívíme hu-
sitské město Tábor.
Věk: 7–17 let
Ubytování: dřevěné chatky, 
teplá voda, sprchy, zděné so-
ciální zařízení
Místo: Na Černé 209, 391 11 
Planá nad Lužnicí
Cena: 5 300 Kč
Informace a přihlášky: 
Patrik Siegelstein | Telefon: 
732 646 125, 558 111 761 | E-
-mail: patrik@klicfm.cz 

20.–30. 7.
PO HEDVÁBNÉ 
STEZCE | 11 dnů

Obchod po hedvábné stezce 
byl důležitý pro rozvoj vel-
kých starověkých civilizací 
např. v Číně či Mezopotámii 
a pomohl položit základy 
moderního světa. Obchod-
níci putující po této trase 
museli být zdatnými ces-
tovateli, protože Hedvábná 
stezka byla zřejmě nejdelší 
trasou, jakou se lidé kdy ubí-
rali. Překonání takové vzdá-

lenosti trvalo karavanám 
skoro tři roky a vyžadovalo 
jak fyzickou, tak psychic-
kou odolnost, schopnost 
vyrovnat se s nepohodlím, 
s extrémními přírodními 
podmínkami a v neposled-
ní řadě i s úředníky, zloději 
a podvodníky.
Během jedenácti dnů spo-
lečně v rámci celotáborové 
hry překonáme nástrahy 
Hedvábné stezky a objeví-
me její krásy. Těšit se můžete 
samozřejmě i na klasické tá-
borové hry, výlety, sportovní 
a výtvarné aktivity a samo-
zřejmě na zábavu se svými 
kamarády. To vše proběhne 
v jednom z nejkrásnějších 
míst České republiky. Jižní 
Čechy jsou krajem rybníků, 
hradů a zámků. Zajedeme 
se podívat např. na pohád-
kový zámek Hluboká, určitě 
navštívíme husitské město 
Tábor.
Věk: 6–15 let
Cena: 5 300 Kč
Ubytování: dřevěné chatky, 
teplá voda, sprchy, zděné so-
ciální zařízení
Místo: Na Černé 209, 391 11 
Planá nad Lužnicí
Informace a přihlášky: 
Lukáš Plánička | Telefon: 
778 410 754, 558 111 765 | E-
-mail: lukas@klicfm.cz

26. 7.–1. 8. 
MŮJ PRVNÍ TÁBOR 

| 7 dnů
Letní pohádkový tábor pro 
děti ZŠ, které na táboře ješ-
tě nebyly. Celotáborová hra 
„Z pohádky do pohádky“, 
plná pohádkových postav 
provede malé táborníky ce-
lým týdnem.
Věk: 7–9 let (Podmínkou 
účasti je, že se jedná o první 
tábor dítěte)
Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy, sociální 
zařízení
Místo: TZ Višňovka, Vyšní 
Lhoty 168, okres Frýdek-
-Místek, Cena: 3 150 Kč
Informace a přihlášky: 
Antonín Surma | Telefon: 
728 855 086, 558 111 763 | E-
-mail: tonda@klicfm.cz

31. 7.–14. 8. 
DIVOKÝ ZÁPAD 

| 15 dnů
Začínají přicházet první 
zprávy o nálezu ložisek zla-
ta v okolí města Dodge City. 
Vydejte se na nebezpečnou 
cestu do neprobádaných 
krajin plných nebezpečných 
banditů a psanců. Spolu 
s dalšími obyvateli městečka 
Dodge City nebudeme jen 
lovit bizony a divoké koně, 
ale i budovat své ranče, bu-
dovat železnici, nebo praco-

vat na své pověsti věhlasných 
pistolníků. Tak co, kovboji, 
troufáš se vydat za novými 
dobrodružstvími?
Věk: 8–13 let 
Ubytování: stany s podsa-
dou, latríny. Cena: 4 000 Kč 
Místo: Táborová základna 
Sloup (okres Blansko)
Informace a přihláš-
ky: Jiří Šnapka | Telefon: 
604 524 066, 558 111 773 | 
E-mail: jirka@klicfm.cz

2. 8.–11. 8.
JUMANJI–VÍTEJ 

V DŽUNGLI | 10 dnů
„Chceš-li poznat nový svět, 
pusť se do hry právě teď!“ 
Vydej se s námi na tajuplnou 
misi po hře Jumanji! Hře 
plné úkolů, záhad a úžasné-
ho dobrodružství. Společně 
se probojujeme pralesem, 
zdoláme velehory a naučíme 
se mnoho dovedností, které 
nám pomohou hru dohrát 
a vrátit se zpět. Tvá mise prá-
vě začíná. Vítej v Jumanji!
Věk: 6–15 let
Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy a sociální 
zařízení 
Místo: Bílá 144, Frýdek-
-Místek, Cena: 5 100 Kč
Informace a přihlášky: 
Linda Hořáková | Telefon: 
731 650 222, 558 111 777 | E-
-mail: linda@klicfm.cz

Nabídka letních pobytových táborů 2021 SVČ Klíč F-M
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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?

         

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.

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. 

FRÝDEK-MÍSTEK POMÁHÁ

na webových stránkách hps://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

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 

REGISTRACE OČKOVÁNÍ 
PROTI NEMOCI 

COVID-19 
PRO SENIORY 

NAD 80 LET

Nové bydlení na místě bývalého Hotelu Centrum
 (Pokračování ze str. 1)
Byty jsou orientovány 

oproti předešlé variantě 
pouze jedním směrem, 
a to na jih (s výhledem 
směrem k řece), což v nich 
zajišťuje dostatek světla. 
Budou mít balkón, terasu 
nebo francouzská okna, 
což znamená, že z pří-
zemních bytů bude mož-
ný vstup do mini před-

zahrádky. Navrženy jsou 
ve velikosti 1+kk a 2+kk.

Vzniknout by mělo cel-
kem 102 až 105 bytů, což 
je oproti první variantě až 
o 13 bytů méně.

Z toho by mělo být 86 
bytů velikosti 1+kk a 16 
bytů velikosti 2+kk.

V této druhé varian-
tě jsou navrženy tři typy 
domů.

Domy typu „C“ bu-
dou tři a v každém z nich 
vznikne 18 bytů, z toho:

13 bytů 1+kk o rozloze 
31–33 m²

1 byt 1+kk o rozloze cca 
38 m² (v jednom z domů 
je místo něj společenská 
místnost)

4 byty 2+kk o rozloze 
50 m²

Dům typu „E“ bude 

jeden s celkem 26 až 27 
byty, z toho:

26 bytů 1+kk o rozloze 
33–40 m²

1 společný prostor 
o rozloze 46 m² lze pře-
vést na byt

Dům typu „F“ bude 
jeden s celkem 23 až 24 
byty, z toho:

19 bytů 1+kk o rozloze 
33 m²

4 byty 2+kk o rozloze 
50 m²

1 společný prostor 
o rozloze 39 m² lze převést 
na byt

Komunikace jsou ve-
deny po obvodu zástavby 
a navazují na příjezdovou 
komunikaci k Domovin-
ce. 

Parkovací místa jsou 
na komunikacích a také 
v podzemních garážích 
bytových domů. Podle 
ČSN je potřeba 108 stání, 
z toho je navrženo přes 50 
parkovacích stání v pod-
zemních garážích.

Centrum denních slu-
žeb pro seniory Domovin-
ka je umístěno stejně jako 
v první variantě co nej-
blíže k parku s výhledem 
na řeku a navrženo taktéž 
jako nízkopodlažní bezba-
riérová budova pro 30–40 
klientů se střechou částeč-
ně pokrytou vegetační ze-
lení a částečně solárními 
střešními taškami. Fasáda 
je v podobném designu 
jako bytové domy.

Předpokládané ná-
klady varianty 2 činí 
391 700 000 korun, což 
je oproti první variantě 
o 25 710 000 méně.

DOTACE:
V rámci novostaveb by 

bylo možné získat dotace 
na vybudování 12 sociál-
ních bytů na každý objekt, 
to tedy znamená dotace 
na 60 bytů, což při zámě-
ru vybudovat přes stovku 
nových bytů znamená 
dotace na většinu z nich, 
a to představuje značnou 
úsporu nákladů. 

(Dotace na přestavbu 
hotelu Centrum na byty 
by bylo možné získat pou-
ze na 12 sociálních bytů.)

Na vybudování Domo-
vinky by pak dotace moh-
la činit až 85 %.

Další dotace by bylo 
možné získat na vegetační 
střechy, fotovoltaiku, sběr 
dešťových vod i zastínění.

Každá z variant má 
své pro i proti. Na zá-
kladě rozhodnutí zá-
stupců vedení města, 
která z variant je vý-
hodnější, bude násle-
dovat její podrobnější 
rozpracování až do in-
vestičního záměru.
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Už jsme si po pár mír-
nějších zimách trochu 
odvykli. Ale už je to zase 
tu. Sníh nejen na horách, 
ale i ve městě. A s ním 
mnohem náročnější situ-
ace pro řidiče, silničáře, 
ale samozřejmě i chodce. 
Proto je na místě si při-
pomenout, že „úkolem 
zimní údržby je zmírňo-
vání závad ve sjízdnosti 
a schůdnosti na místních 
komunikacích a na prů-
jezdních úsecích silnic, 
vzniklých zimními po-
větrnostními vlivy a je-
jich důsledky“, nikoliv 
to, že každá silnice musí 
být v každém okamžiku 
očištěna na asfalt a že 
na chodníku můžete kdy-
koliv skákat nakreslené-
ho panáka. Také znovu 
upozorňujeme, že měs-
to se prostřednictvím 
technických služeb stará 
o místní komunikace, 
ale většina hlavních tahů 
jsou silnice krajské, tudíž 
jejich údržba a sjízdnost 
není v kompetenci rad-
nice.

„V posledních dnech si 
každý s množstvím sněhu 
i s mrazy uvědomuje, že 
zažíváme přece jen trochu 
jinou zimu než za poslední 
roky. Co se týče posypové-
ho materiálu, blížíme se už 
k tisíci tunám, což je jindy 
zásoba na celou sezonu. 
Ono to třeba tak nevypada-
lo, ale od Vánoc a Nového 
roku se jede docela hodně, 
i když to třeba nebylo tak 
viditelné. Teploty doce-
la kolísaly, z mínusových 
do plusových hodnot, tak-
že posypových materiálů 
i bez sněhu bylo vypotře-
bováno docela dost. V po-
rovnání s loňskem máme 
neporovnatelně více práce, 
letos je to mnohem, mno-
hem horší a začínáme son-
dovat i možnosti dozásobe-
ní posypovými materiály, 
protože se nám povážlivě 
tenčí,“ shrnul poslední 
vývoj zimní údržby před-
seda představenstva TS 
a.s. Jaromír Kohut. Toho 
těší, že navzdory tomu, že 
musely být nasmlouvány 
nové traktorové kapacity, 
protože po mírnějších zi-
mách odpadli tradiční do-
davatelé, stížností občanů 
bylo prozatím minimum. 
„Mysleli jsme, že to chvíli 
potrvá, než trochu poznají 
svůj rajón, ale i když z pů-

vodních traktorů zůstal 
jen jeden, všichni se do-
cela rychle zajeli. Zásahů 
k tomu měli relativně dost, 
třeba v porovnání s loň-
skem,“ zhodnotil sezonní 
externisty, bez jejichž slu-
žeb se technické služby 
neobejdou, Jaromír Kohut.

Plán zimní údržby
Zimní údržba je pro-

váděna podle operačního 
plánu schváleného radou 
města, který mimo jiné 
stanovuje pořadí důleži-
tosti místních komunikací 
a chodníků. Vozovky jsou 
rozděleny do čtyř kategorií. 
Jako první jsou ošetřovány 
komunikace s hromadnou 
veřejnou dopravou a s lin-
kovou osobní dopravou, 
příjezdové místní komu-
nikace ke zdravotnickým 
zařízením a další význam-
né místní komunikace. Po-
dobně to je i s chodníky.

Ve Frýdku-Místku za-
jišťují zimní údržbu ko-
munikací a chodníků:

- firmy na základě 
smlouvy s Ředitelstvím 
silnic a dálnic České re-
publiky

- silničáři ze Správy 
silnic Moravskoslezského 
kraje, p. o.

- zaměstnanci městské 
společnosti TS a.s.

- vlastníci účelových ko-
munikací

Zimní údržbu komuni-
kací ve vlastnictví města 
zajišťují zaměstnanci TS 
a.s.

Jedná se o zhruba 
290 km z celkového počtu 
421 km místních komuni-
kací a chodníků patřících 
do vlastnictví Statutární-
ho města Frýdek-Místek 
ve městě samotném a v in-
tegrovaných obcích Lísko-
vec, Skalice, Chlebovice, 
Zelinkovice, Panské Nové 
Dvory.

Požadavky na odklizení 
sněhu volejte přímo na dis-
pečink zimní údržby TS 
a. s. – tel.: 558 443 213, 
558 443 201.

Zimní údržbu silnic 
ve vlastnictví Moravsko-
slezského kraje provádí 
Správa silnic MS kraje.

Krajské silnice: ul. 
Bruzovská, Lískovecká, 
Revoluční, J. Opletala, 
17. listopadu, Ostravská, 
Na Vyhlídce, Staroměstská 
a Slezská.

Zimní údržbu silnic 
ve vlastnictví státu pro-

vádí Sdružení AVE. 
Dispečink ve Frýdlan-

tu nad Ostravicí – tel.: 
733 690 633.

Silnice ve vlastnictví 
státu: ul. Hlavní, Janáčko-
va, Příborská, Beskydská 
a Frýdlantská.
A  co  nám  říká  zákon 

o  pozemních  komuni-
kacích  a  jeho  prováděcí 
vyhláška  o  odpovědnos-
ti  za  zmírňování  závad 
ve  schůdnosti  a  sjízdnos-
ti?

§ 42 vyhl. č. 104/1997 
Sb., kterou se provádí zá-
kon o pozemních komuni-
kacích, v platném znění

(1) Pro účely plánu zim-
ní údržby se silnice rozdě-
lují podle pořadí důležitos-
ti takto:

a) I. pořadí – silnice I. 
třídy a dopravně důležité 
silnice II. třídy

b) II. pořadí – zbývající 
úseky silnic II. třídy neza-
řazené do I. pořadí a do-
pravně významné silnice 
III. třídy,

c) III. pořadí – ostatní 
silnice III. třídy nezařaze-
né do II. pořadí a udržova-
né zpravidla jen pluhová-
ním,

d) neudržované – sil-
nice, na nichž není pro-
vozována osobní linková 
doprava a na nichž není 
nutno pro jejich nepatrný 
dopravní význam vykoná-
vat zimní údržbu – na tuto 
skutečnost musí být uživa-
telé upozorněni způsobem 
stanoveným ve zvláštním 
předpise (vyhl. 294/2016 
Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na po-
zemních komunikacích, 
v platném znění)

(2) O zpracování plánu 
zimní údržby pro míst-
ní komunikace rozhodují 
obce podle velikosti obce 
a dopravního významu 
místních komunikací.

Pokud obce rozhodnou 
o zpracování plánu zajiš-
tění sjízdnosti místních 
komunikací I. až III. třídy, 
přihlédnou k tomuto pořa-
dí důležitosti:

a) I. pořadí – rychlostní 
a sběrné místní komuni-
kace s hromadnou veřej-
nou dopravou a s linkovou 
osobní dopravou, příjez-
dové místní komunikace 
ke zdravotnickým zaří-
zením a další významné 
místní komunikace,

b) II. pořadí – sběrné 

místní komunikace neza-
řazené do I. pořadí a důle-
žité obslužné místní komu-
nikace,

c) III. pořadí – ostatní 
obslužné místní komuni-
kace,

d) neudržované – místní 
komunikace, na nichž není 
třeba vykonávat zimní 
údržbu z důvodu dopravní 
bezvýznamnosti (na tuto 
skutečnost obec upozorní 
uživatele způsobem v mís-
tě obvyklým).

Lhůty pro zmírňování 
závad ve sjízdnosti dálnic 
a silnic

§ 45 vyhl. č. 104/1997 
Sb., kterou se provádí zá-
kon o pozemních komuni-
kacích, v platném znění

(1) Správci komunikací 
zabezpečují zimní údržbu 
tak, aby pokyn k zaháje-
ní příslušného zásahu byl 
vydán neprodleně po zjiš-
tění jeho potřeby a aby 
pluhování bylo prováděno 
již v průběhu spadu sněhu 
a podle potřeby i po jeho 
skončení.

(2) Doba od zjištění 
vzniku závady ve sjízd-
nosti dálnice nebo silnice 
do doby výjezdu prvních 
mechanismů ke zmírně-
ní této závady nesmí být 
v zimním období delší než 
30 minut. Mimo zimní ob-
dobí se závady ve sjízdnos-
ti zmírňují bez průtahů.

(3) Vlastními výkony 
posypu musí být zajištěna 
sjízdnost v těchto časových 
lhůtách od výjezdu posy-
pových mechanismů:

a) na dálnicích a rych-
lostních silnicích do 2 ho-
din,

b) na silnicích zařaze-
ných do:

I. pořadí do 3 hodin,
II. pořadí do 6 hodin,
III. pořadí do 12 hodin.
(4) Lhůty uvedené v od-

stavci 3 platí pro dálnice 

a silnice zařazené do I. 
pořadí po celých 24 ho-
din, pro silnice zařazené 
do II. a III. pořadí po dobu 
stanovenou v plánu zimní 
údržby.

Lhůty pro zmírňování 
závad ve sjízdnosti míst-
ních komunikací

§ 46 vyhl. č. 104/1997 
Sb., kterou se provádí zá-
kon o pozemních komuni-
kacích, v platném znění

Obce zajišťují sjízd-
nost místních komunikací 
I. až III. třídy v těchto lhů-
tách:

a) I. pořadí důležitosti 
do 4 hodin,

b) II. pořadí důležitosti 
do 12 hodin,

c) III. pořadí důležitosti 
po ošetření komunikací 
I. a II. pořadí, nejpozději 
však do 48 hodin

Lhůty pro zmírňová-
ní závad ve schůdnosti 
chodníků

Dle Nařízení města 
o rozsahu, způsobu a lhů-
tách odstraňování (zmír-
ňování) závad ve schůd-
nosti chodníků, místních 
komunikací a průjezdních 
úseků silnic a o vymezení 
úseků místních komunika-
cí a chodníků, na kterých 
se nezajišťuje sjízdnost 
a schůdnost odstraňová-
ním sněhu a náledí

a) na chodnících zařaze-
ných do:

I. pořadí do 4 hodin 
po celých 24 hodin,

II. pořadí do 12 hodin 
po celých 24 hodin,

III. pořadí do 48 hodin
b) na ostatních chodní-

cích se schůdnost zajišťuje 
bez zbytečných odkladů 
poté, co byla zajištěna 
schůdnost chodníků I až 
III. pořadí a provádí se při-
měřeně k vzniklé situaci. 

Podrobnější informace 
na webu města pod heslem 
Plán zimní údržby.  (pp)

Téma

ZIMNÍ ÚDRŽBA: Po letech je to zase trochu náročnější. 
 Foto: Petr Pavelka

Letošní zima je oproti předchozím na údržbu nadprůměrná
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V předehrávce 32. kola 
Chance ligy trenér Mojmír 
Trličík udělal oproti sobot-
nímu zápasu na Kladně 
(5:1 pro domácí) v sestavě 
pár změn. Oba týmy se 
střídaly ve vedení, nako-
nec se z výhry v prodlou-
žení radovali Rysi, když 
bonusový bod trefil útoč-
ník Denis Kindl.

Hned v úvodní minutě 
nás trošku vystrašila Su-
chánkova rozehrávka zpoza 
branky, kterou sice domácí 
Ondráček zachytil, puk na-
štěstí do opuštěné branky 
nedopravil. Rysi pak byli 
v Edenu více aktivní a zcela 
po zásluze se ujali v polo-
vině 8. minuty vedení. To 
Martynek od levého manti-
nelu vrátil puk Hamanovi, 
ten našel v ideální pozici 
zakončujícího Davida Klim-
šu, pro kterého již nebyl 
problém poslat puk za záda 
gólmana Michajlova – 0:1. 
První dvacetiminutovka 
tedy skončila naším těsným 
vedením.

Druhou část zápasu 
jsme začali velkou chybou 
při střídání, byl z toho gól 
na 1:1. Vedení jsme si mohli 
vrátit ve 27. minutě, ško-
da, že Husákovo nahození 
skončilo pouze na tyči slá-
vistické brány. Těsně po po-
lovině druhé třetiny dostal 
možná až příliš prostoru 
nejlepší střelec domácích 
Petr Kafka, který ranou 
pod břevno obrátil průběh 
střetnutí – 2:1. Ve 45. mi-

nutě.se puk odrazil od levé 
tyče mimo naši branku. 
Slavia měla smůlu i o chví-
li později, mladý gólman 
Rysů se zaskočit nenechal. 
S nepříznivým výsledkem 
se ovšem hosté smířit ne-
chtěli. Ve 49. minutě se 
při signalizovaném trestu 
jednoho z domácích hráčů 
dostal k puku Štěpán Ma-
cháček, který si následnou 
dělovkou ke vzdálenější 
tyči připsal svou premié-
rovou trefu ve frýdecko-
-místeckém dresu – 2:2. 
Vedení jsme si znovu mohli 
v tomto střetnutí vrátit, a to 
dokonce při vlastním osla-
bení, kdy si Šedivý krásně 
pohrál s Novákem, jeho 
následný střelecký pokus 
gólman Michajlov zklikvi-
doval. To, co se nepodařilo 
našemu kanonýrovi, vyšlo 
naopak mladému Jonáši 
Peterkovi. Šest minut před 
koncem třetí třetiny jsme 
totiž dostali možnost zahrát 
si v početní převaze a v čase 
55:47 se po krásné kombi-
nační akci, kdy puk putoval 
po ose Martynek-Kindl-Pe-
terek, posledně jmenovaný 
krásně trefil – 2:3. Z vedení 
jsme se bohužel na Slavií 
dlouho neradovali. Po 105 
vteřinách se totiž dokázal 
prosadit extraligou ostřílený 
Petr Vampola a bylo opět 
srovnáno – 3:3. Nerozhod-
ným stavem tak skončila zá-
kladní hrací doba střetnutí, 
šlo se tedy do prodloužení, 
které bylo pro náš tým te-

  Soutěže mužů
Extraliga / 75 a více přeskoků/ 4.týden 3.týden 2.týden 1.týden Extraliga / 75 a více přeskoků/ 4.týden 3.týden 2.týden 1.týden

1. Klepáčová Kateřina 1994 109 - 119 114 1. Hruška Petr 1980 118 110 - 121
2. Hrušková Tereza 2009 97 95 - 90 2. Frydryšek Šimon 2011 110 103 86 78
3. Bartoňová Viktorie 2008 96 92 - 91 3. Brázdil Dušan 1971 110 101 - -
4. Siebeltová Veronika 1996 - 95 - 86 4. Bernatík Matyáš 2011 107 - 106 -
5. Tkáčová Marie 2009 95 91 80 76 5. Kotásek Ondřej 2004 102 106 - 102
6. Münsterová Hana 1979 90 79 75 80 6. Bernatík Lukáš 1979 102 - 125 -
7. Tkáčová Jana 1976 88 83 - - 7. Šodek Václav 2011 101 90 79 -
8. Kryštofová Aneta 2012 88 80 82 76 8. Milata Alexandr 2011 101 - 82 31
9. Ningerová Hana 2007 88 vyřazena - 80 9. Nejezchleba Josef 1957 88 89 84 72
10. Valkovičová Nika 1989 86 86 82 77 10. Mališ Pavel 1978 85 88 78 64
11. Nejezchlebová Monika 1985 - 86 82 80 11. Myška Pavel 1976 - 87 - 91
12. Bojková Rozálie 2007 86 78 74 74 12. Cecava Patrick 2012 - 85 79 77
13. Prokešová Aneta 1986 84 81 86 - 13. Kolecký Pavel 2009 84 74 63 73
14. Bláhová Markéta 2011 83 74 71 70 14. Rašner Jiří 2008 83 76 - -
15. Smyčková Eliška 2010 82 75 - 56 15. Raška Daniel 1996 76 81 75 75
16. Kolčářová Nela 2007 81 - 73 - 16. Lex David 2013 81 78 77 60
17. Münsterová Johana 2010 79 80 77 68 17. Adámek Petr 1979 81 76 58 -
18. Faranová Eliška 2009 - 80 - - 18. Prokeš Marek 1984 78 67 69 -
19. Mališová Veronika 2010 79 78 72 71 1. liga  /50 - 74 přeskoků/
20. Kuřilová Kateřina 2006 75 - 76 - 1. Farana Rostislav 1977 - 74 - -
1. liga  /50 - 74 přeskoků/ 2. Novotný Jan 2009 73 68 - -
1. Gorgošová Jiřina 1968 - 74 - 76 3. Lex Šimon 2015 72 65 50 22
2. Adámková Pavla 1982 74 69 56 - 4. Bartoň Jiří 1978 72 61 - 61
3. Ermisová Lea 2006 73 - 70 83 5. Myška Miroslav 2009 - 68 - 67
4. Jurošová Lucie 2007 72 - 70 - 6. Kryštof Daniel 2009 68 65 65 58
5. Brázdilová Gabriela 1976 69 71 - 68 7. Novák Martin 1979 65 - - -
6. Hrušková Jana 1983 70 60 - - 8. Polášek Ondřej 2010 64 56 - -
7. Münsterová Michaela 2012 69 67 61 48 9. Helstein Tobiáš 2007 59 - - -
8. Nováková Johana 2011 68 - 70 - 10. Popelář Filip 2008 58 vyřazen 74
9. Kryštofová Monika 1980 68 65 54 - 11. Adámek Petr 2012 49 53 40 -
10. Szenková Marie 2011 - 66 - 66 12. Mynarz Ondřej 2010 - 52 - -
11. Uhrová Kristýna 2011 - 65 - 66 13. Novotný Matěj 2010 42 51 - -
12. Cudráková Jana 1985 65 - - - 14. Adámek Vít 1989 50 - - -
13. Žilinská Lucie 1987 63 60 47 54 2. liga /26 - 49 přeskoků/
14. Myšková Irena 1977 - 62 - 65 1. Novotný Štěpán 2012 45 34 - -
15. Maštalířová Klára 1971 - 62 58 - 2. Jalůvka Jakub 2007 44 vyřazen - 65
16. Brázdilová Karolína 2007 56 60 58 47 3. Babuněk Daniel 1977 43 36 - -
17. Deutscherová Šárka 2008 - 60 - 56 4. Polášek Jiří 2013 36 25 - -
18. Kravčíková Michaela 2005 57 vyřazena - 64 5. Adámek Jan 2014 30 25 18 -
19. Faranová Šárka 1980 - 57 - - 6. Žilinský Filip 2012 16 27 25 17
20. Prokešová Ema 2012 49 53 41 - 3. liga  /6 - 25 přeskoků/
21. Gongolová Laura 2012 - 51 - - 1. Slováček Lukáš 2013 23 16 - -
22. Frydryšková Lenka 1981 51 49 48 39 2. Mališ Jan 2015 20 20 15 16
2. liga /26 - 49 přeskoků/ 3. Adámek Pavel 2015 14 18 3 -
1. Adámková Anna 2012 45 41 38 - 4. Novák Jakub 2013 16 - 14 -
2. Slováčková Tereza 2010 44 39 - - 5. Novák Mikuláš 2015 13 - - -
3. Babuňková Stella Agnes 2009 40 40 31 36 6. Gottwald Šimon 2012 - 10 11 -
4. Míčková Michaela 1979 40 40 36 34 Okresní přebor  /1 - 5 přeskoků/
5. Cudráková Natálie 2012 33 33 - - 1. 
6. Faranová Tereza 2011 - 23 - -
3. liga  /6 - 25 přeskoků/
1. Hrušková Soňa 2013 20 18 - 11
2. Mynarzová Magdaléna 2013 - 14 - -
3. Novotná Rozálie 2013 10 7 - -

   ŠVIHADLOVÁ LIGA 2021
Atletika Slezan Frýdek-Místek

Soutěže žen

KDY PŮJDEME NA HOKEJ?: Prodloužení nouzové-
ho stavu neprošlo, ale jak to bude se sportem „live“ se 
ještě neví.  Foto: Petr Pavelka

Pražskou Slavii hokejisté porazili podruhé v této sezoně
HC Slavia Praha – HC F-M 3:4p (0:1, 2:0, 1:2 - 0:1)

www.atletikafm.cz
TJ Slezan Frýdek-Místek

prve druhé v letošní sezoně.
Zatímco doma nám to 

s prostějovskými Jestřáby 
ve 3. kole nevyšlo, v Praze 
jsme to byli naopak my, kdo 
se mohl radovat nad dvojná-
sobným mistrem republiky 
ze zisku plusového bodu. 
O ten se ve druhé minutě 
prodloužení zasloužil pa-
rádní trefou Denis Kindl 
– 3:4!

Na hráče následně čekala 
dlouhá reprezentační pauza. 
K dalšímu utkání totiž měli 
Rysi nastoupit až za deset 
dní, a to ve středu 17. února, 
v Přerově.

Jiří Raszka (asistent tre-
néra HC Frýdek-Místek): 
„S první třetinou jsme ne-
byli spokojeni, i když jsme 
ji vyhráli 1:0. Měli jsme 
v ní spoustu ztrát v obran-
ném pásmu a nedávali jsme 

kotouče ven, chyběla nám 
jednoduchost. Kluky jsme 
na to o pauze upozorňovali 
a ve druhé třetině se to zlep-
šilo. Po našich chybách, kdy 
jsme nejprve špatně vystří-
dali a pak nás soupeř přečís-
lil, jsme ale prohrávali 2:1. 
Tým chci ale pochválit, že 

v těžké situaci nesložil zbra-
ně, byla z něj cítit vnitřní síla 
a kluci věřili, že zápas otočí-
me. Vše tomu nasvědčovalo, 
ale těsně před koncem jsme 
inkasovali. V prodloužení 
jsme byli šťastnější a bere-
me dva body, za což jsme 
rádi.“

Hledáme trenéry k přípravce
Máte zájem trénovat malé fotbalové naděje? Baví 

vás sport a práce s dětmi? Máte rádi kolektiv? Jste náš 
člověk! Pro kategorii chlapeckých přípravek hledáme 
nové trenéry.

Přivítáme trenéry do našeho trenérského kolektivu 
ke kategorii chlapeckých přípravek. Trenérská licence 
UEFA B vítána, ale není podmínkou. Hlásit se mů-
žete na mail smid@mfkfm.cz, kde následně obdržíte 
podrobnější informace. MFK Frýdek-Místek disponu-
je v kategorii chlapeckých přípravek týmy U11, U10, 
U9, U8 a pak dvěma ročníky předpřípravek.
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Klasická hudba v podání špičkových 
českých interpretů a souborů v Ná-
rodním domě.
Představení:
- The Stringz a Tomáš Savka / Novo-
roční koncert s přípitkem
- Indi Stivín a Alice Springs
- Victoria Ensemble / Múza Ver-
sailles

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:
- 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 Pospí-
šila s obnovenou kapelou P5 | cena 
320 Kč v předprodeji, 350 Kč na mís-
tě

Cyklocestování 2021 
| Pá 12. – Ne 14. 3. 2021 | permanent-
ka 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. Ka-
lich např. s herečkou Janou Paulovou

KINO
Filmový klub

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 | titul-
ky | 72 min. | 130 / 110 Kč 

PO 1. 3. v 19.00
Chlast 

DK | drama | 15+ | titulky | 116 min. 
| 130 / 110 Kč

ÚT 2. 3. v 19.00
Svět podle Muchy 

pěvecké duo Kchun, které se stále 
více etabluje na české hudební scéně. 
Jejich program nazvaný Purgatio, 
tedy očištění, se nechává inspirovat 
Božskou komedií Dante Alighieri-
ho. Kromě zpěvu tvoří další složky 
představení mluvené slovo – reci-
tace úryvků Písma i Danteho mo-
numentálního díla, kterého se ten-
tokrát naživo ujme populární herec 
a hudebník, člen činohry pražského 
Národního divadla Igor Orozovič. 
Chybět nebudou ani živě vytváře-
né sugestivní kresby českolipského 
malíře Atily Vöröse uváděné do po-
hybu 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/ Dood-
ling, Taneční pro dospělé a Taneční 
pro mládež. Termíny náhradních 
lekcí budeme průběžně upřesňo-
vat dle situace na našich webových 
stránkách www.kulturafm.cz. 

Výstavy
1.–28. 2.

ONLINE Ivo Novák: Pocta 
Picassovi a jeho příteli Matissi

Ivo Novák je malířem mnoha mo-
tivů a stylů. Přes krajinářská a pří-
rodní 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, kte-
rou 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 Národní-
ho domu s námi můžete poodhalit 
prostřednictvím virtuální prohlíd-
ky spojené s výstavou. Historická 
stavba letos oslavila 120 let od své-
ho 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, mů-
žete zhlédnout v jedinečné autor-
ské audiovizuální sekvenci, kterou 
svým slovem doprovodí kulturní 
publicistka, básnířka a v neposlední 
řadě také předsedkyně spolku Kra-
somil Radana Šatánková. Jednotlivé 

sekvence jsou hudebně doprovázeny 
písněmi osobitého swingového těle-
sa 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 DÁR-
KOVÝCH POUKAZŮ v hodnotě 
450 Kč a 250 Kč a také VSTUPE-
NEK 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 zajistit 
si tak kvalitní kulturní zážitek. Po-
těšte sebe či své blízké tímto origi-
nálním dárkem.

Chytré rozptýlení 
| Předplatné divadlo

Nová scéna Vlast | Cena: 1 350 Kč / 
1 200 Kč (studenti, ZTP/P a senioři)
Přední herecké osobnosti v inscena-
cích, 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 ak-
tuální 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 ostrav-
ských 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)

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

Tel.: 558 433 431-2, 
www.kulturafm.cz

ONLINE
Národní dům, známý neznámý 

od 22. 12.
Známá i neznámá zákoutí Národní-
ho domu s námi můžete poodhalit 
prostřednictvím virtuální prohlíd-
ky spojené s výstavou. Historická 
stavba letos oslavila 120 let od své-
ho 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 au-
diovizuální sekvenci, kterou svým 
slovem doprovodí kulturní publi-
cistka, 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 speci-
ální umělecké talk show. Zaměříme 
se na svět kultury a probereme ho 
ze všech stran – neformálně, s hu-
morem a nadsázkou. Již brzy vám 
nabídneme první výstupy.
Podrobnosti o všech plánovaných 
pořadech budeme postupně upřes-
ňovat na našich webových stránkách 
www.kulturafm.cz.

Hudba
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 zpě-
vech, mluveném slovu a videoartu. 
Martin Prokeš a Marek Šulc tvoří 

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)
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ČR | dokumentární | 12+ | česky | 
100 min. | 130 / 110 Kč

PO 8. 3. v 19.00 
Corpus Christi 

PL | drama | 15+ | titulky | 115 min. | 
130 / 110 Kč

ÚT 9. 3. v 19.00
Disco 

NOR | drama | 12+ | titulky | 94 min. 
| 130 / 110 Kč 

PO 15. 3. v 19.00
Parking 

RUM / ES | drama | 12+ | titulky | 110 
min. | 130 / 110 Kč

ÚT 16. 3. v 19.00
Helmut Newton: 
Nestoudná krása 

GER | dokumentární | 15+ | titulky | 
93 min. | 130 / 110 Kč

PO 23. 3. v 19.00
Oroslan 

SLO / ČR | drama | přístupný | titul-
ky | 72 min. | 130 / 110 Kč 

ÚT 24. 3. v 19.00
Králové videa 

ČR | dokumentární | přístupný | čes-
ky | 82 min. | 130 / 110 Kč

PO 29. 3. v 19.00
Malý Joe 

UK / AUT / GER | sci-fi | 15+ | titul-
ky | 105 min. | 130 / 110 Kč

ÚT 30. 3. v 19.00
Vizionář Modigliani 

IT | dokumentární | přístupný | titul-
ky | 90 min. | 130 / 110 Kč

Bio senior
ST 17. 2. v 10.00

Meky 
ČR / SR | dokumentární | přístupný | 
slovensky | 80 min. | 60 Kč

ST 24. 2. v 10.00
Corpus Christi 

PL | drama | 15+ | titulky | 115 min. 
| 60 Kč

ST 3. 3. v 10.00
Šarlatán 

ČR / IRL / PL / SR | životopisný | 
12+ | česky | 118 min. | 60 Kč

ST 10. 3. v 10.00
Princezna zakletá v čase 

ČR | pohádka | přístupný | česky | 
115 min. | 60 Kč

ST 17. 3. v 10.00
Meky 

ČR / SR | dokumentární | přístupný | 
slovensky | 80 min. | 60 Kč

ST 25. 3. v 10.00
Corpus Christi 

PL | drama | 15+ | titulky | 115 min. 
| 60 Kč

Bijásek
SO 20. 2. v 15.00

Princezna zakletá v čase 
ČR | pohádka | přístupný | česky | 
115 min. | 80 / 60 Kč

SO 20. 3. v 15.00
Mulan 

USA | dobrodružný | přístupný | da-
bing | 106 min. | 80 / 60 Kč

Divadla 
Po 22. 2. v 19.00

Jak jsem vyhrál válku 
| Divadlo A. Dvořáka, Příbram | 
Vstupné: 500 Kč / senioři, studenti 
a ZTP/P 450 Kč | př. sk. Chytré roz-
ptýlení
Dramatizace slavné novely, která 

humorným způsobem odsuzuje vál-
ku. Hlavní hrdina Ernest Goodbody 
má specifické naivní myšlení. Kaž-
dý nadřízený se ho snaží raději co 
nejdříve zbavit, aby mu nerozvrátil 
vojsko. Komedie, která pobaví i do-
jme. 

Výstavy
Do 31. 3.

ONLINE Hana Buchtová: 
Průřez tvorbou 2017–2020

Hana Buchtová je zkušenou uměl-
kyní tělem i duší. Její jedinečná 
abstraktní tvorba prolíná malbu 
akrylem a techniku práce s horkým 
a studeným voskem nazývanou en-
kaustika. Jednotlivá díla k člověku 
promlouvají a probouzejí různé dru-
hy emocí, stejně jako autorka vkládá 
do každého obrazu také svou životní 
zkušenost. Proplujte s námi její tvor-
bou ve foyer nové scény Vlast. Vý-
stava je prodejní.

Předplatné
čt–po 15. 10.–21.12.

Předplatné Kultura F≈M:
Sezóna 2021

Avizované Předplatné 2021 se v jar-
ních termínech vzhledem k epide-
mické situaci nebude realizovat. 
O svá představení a koncerty nicmé-
ně nepřijdete, zajišťujeme náhradní 
termíny pro období od září do pro-
since 2021. Sledujete naše webové 
stránky www.kulturafm a Facebook 
Kultura F≈M, kde informace prů-
běžně aktualizujeme.
Jakmile vláda uvolní svá nařízení 
a produkce živé kultury budou opět 
moci probíhat, zajistíme pro vás ná-
hradní termíny všech neodehraných 
koncertů a divadelních představení, 
která jste si v rámci předplatného se-
zóny 2019/2020 zakoupili.

www.knihovnafm.cz
Místecká pobočka 

Oddělení beletrie je přesunuto 
do prostor v Národním domě na ul. 
Palackého. Naučné oddělení je slou-
čeno se stávající studovnou Místek. 
Oddělení pro děti a mládež je slou-
čeno s hudebním oddělením.

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@visitfm.cz
www.visitfm.cz
www.ticfm.cz
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1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

Jednobarevné doplňkové verze hori-
zontálního logotypu frýDek≈místek. 
Vhodné všude tam, kde je tisková pro-
dukce omezena pouze jednou barvou 
nebo takovou paletou barev, které zne-
možňují použít základní verzi logotypu.

příklad užití razítko, jednobarevný pla-
kát, podklad pro gravírování, ražbu nebo 
slepotisk

Doplňkové negativní jednobarevné verze 
horizontálního logotypu frýDek≈mís-
tek. Vhodné všude tam, kde je tisková 
produkce omezena pouze jednou bar-
vou nebo takovou paletou barev, které 
znemožňují použít plnobarevnou verzi 
logotypu.

příklad užití tričko, jednobarevný tisk, 
plakát tištěný kombinací černé a jiné barvy

www.frydekmistek.cz
pondělí 8. 3. v 10.00 

171. narození T. G. MASARYKA
u památníku TGM ve Frýdku

MUZEUM BESKYD

Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001
Fax: 558 630 452

e-mail: 
info@muzeumbeskyd.com
www.muzeumbeskyd.com

Seznam hygienických opat-
ření a bezpečnostních po-
kynů naleznete na webo-
vých stránkách muzea: www. 
.muzeumbeskyd.com/dokumenty-
-muzea/zasady-covid-19/

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 mu-
zea.

STUDIJNÍ KNIHOVNA
Nabízíme všem zájemcům o od-
bornou a regionální literaturu více 
než 38 000 svazků a také několik 
druhů přírodovědných a společen-
skovědných vědeckých časopisů. 
Knihovna otevřena: Pondělí, čtvr-
tek: 9.00–12.00, 13.00–17.00. Pá-
tek: 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 strán-
kách najdete:
Ručně malovaná trička i originální 
šperky z dílny výtvarnice Lenky 
Kovalové.
Dotazy pro Zdeňka – odpovědi 
na vaše dotazy pro Zdeňka Šebes-
tu. I nadále se ho můžete ptát na to, 
co vás zajímá. Rád vám odpoví.
Dotazy zasílejte na joga-karakal@ 
@seznam.cz
Cvičení pro seniory – video
Protažení těla v sedě na židli, které 
ocení nejen senioři.
Cvičení s Annou – video
Lekce jógy s protažením celého 
těla pro zdatné i méně zdatné je-
dince.
A pokud vám v dnešní době chybí 
relaxace a celkové zklidnění, nabí-
zíme vám CD s různými jógovými 
technikami, které jsou za zvýhod-
něnou cenu k dispozici na  www. 
.jogakarakal.cz, kde pro vás chys-
táme stále něco nového.

Jste srdečně zváni, 
těšíme se na vás. 

Učitelé a přátelé Školy jógy 
KARAKAL.

STUdIo jógA pod Věží 

Na Půstkách 68
738 01 Frýdek-Místek

Petra Morysová
tel.: 602 409 791

e-mail: joga@jogapodvezi.cz
FB: Jóga pod věží

www.jogapodvezi.cz
Denně vysíláme on-line lekce pro 
všechny zájemce o cvičení jógy (dy-
namické, jemnější i pilates).
Přihlašujte se v rezervačním sys-
tému studia na www.jogapodvezi.
cz/…vrh a vyzkoušejte cvičení 
v bezpečí svého domova. My vám 
pošleme odkaz na lekci, kterou si 
můžete přehrát v mobilu nebo v po-
čítači, nepotřebujete si stahovat žád-
nou aplikaci.
Udělejte něco pro své zdraví. Info 
na tel.: 602 409 791.

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)
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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

jUNÁK – ČESKÝ SKAUT, z.S.

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 

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

KURZY
Základy elektroniky 

Věk: 9–15 let
Začátečníci, pokročilí

V kroužku vás seznámíme se zá-
klady elektroniky. Naučíme vás 
vše potřebné o elektronických sou-
částkách, o výrobě plošných spo-
jů a jejich osazování součástkami 
a správnému pájení. Budete prová-
dět základní měření a nastavování 
elektronických obvodů. Kroužek 
bude probíhat v odborné učebně 
na Střední škole řemesel ve Frýdku-
-Místku.

Legorobotika
Věk: 9–16 let

Za pomoci stavebnice Lego Mind-
storms budeme rozvíjet u dětí 
technické myšlení, učit je zákla-
dům mechaniky, seznamovat je se 
základními konstrukcemi strojů, 

principy mechanismů a se zákla-
dy programování. Budou pracovat 
soustředěně a plánovitě a zpětně 
vyhodnocovat vlastní řešení. Důraz 
bude kladen na týmovou spoluprá-
ci a schopnost obhájit a prezentovat 
vlastní postupy. Děti budou řešit 
problémy metodou týmového pro-
jektu, při které se budou učit spo-
lupracovat v týmu. Zúčastníme se 
First Lego League.

Malí kutilové
Věk: 6–9 let

Kroužek pro děti, které rády něco 
vymýšlejí a vyrábějí. Naučí se zde 
pracovat s různými druhy nářadí, 
s jehož pomocí si vyrobí mnoho 
krásných a užitečných věcí. Těšit se 
mohou například na výrobu poličky, 
autíčka, ptačí budky a spousty dal-
ších předmětů.

Kutilové
Věk: 10–15 let

Kroužek pro kutily, kteří se chtě-
jí naučit vyrábět věci ze dřeva 
a kovu. Kromě práce podle návodu 
a instrukcí zde budou mít možnost 
převést s pomocí lektora své nápady 
do reálné podoby.

OSTATNÍ
Kuchtíci

Věk: 7–12 let
Během kroužku se naučíme připra-
vit jednoduché sladké i slané pečivo 
a moučníky. Budeme vařit a péct 
zajímavé dobroty z různých koutů 
světa, seznamovat se s chutěmi a vů-
němi pokrmů a charakteristikou jed-
notlivých potravin.

Rozmarýnek
Věk: 9–12 let 

Ekologicky zaměřený kroužek, 
ve kterém se děti dozví základní 
informace k ochraně přírody. Nau-
čí se chovat šetrně k přírodě v kaž-
dodenním životě, poznají pokojové 
rostliny a péči o ně. Své znalosti 
o udržitelných zdrojích využijí při 
tvorbě doplňků a dekorací do bytu 
i na zahradu.

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 Faunapar-
ku!

TANEČNí SKUpINA AKTIV

721 303 718, 774 948 055
https://tsaktiv.wixsite.com/

tsaktiv@gmail.com 
FB: TS AKTIV

TANEČNí STUdIo dANCEpoINT

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek

Markéta Bilasová, 
tel.: 776 096 091,
tel.: 602 687 496

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, od-
borné přednášky i semináře.

Montessori pracovna 
pro rodiče s dětmi 1,5–3 roky

V pečlivě připraveném prostředí 
Montessori pracovny si mohou ro-
diče s dětmi vyzkoušet práci s Mon-
tessori pomůckami a materiálem. 
Věnujeme se zde především aktivi-
tám 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 Jó-
gou pod věží. Jogínci – to je jóga 
pro všechny zvídavé děti, vedená 
hravou formou. Děti si při ní hrají 
na různá zvířátka, vyslechnou pou-
tavé 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 zá-
kladní Orffovy nástroje (dřívka, 
rolničky, činelky, bubínky a další), 
výtvarná činnost, od 4,5 let zákla-
dy hudební nauky a hry na flétnu, 
práce s boomwhackers, zvonkohra-
mi…
Termín: 
Robátka – pro děti od 4 do 18 měsí-
ců – 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. Sku-
pinové cvičení pro děti od 5 let dle 
konceptu DNS FIT KID a zdravotní 
skupinové cvičení pro ženy po po-
rodu pod vedením zkušené fyziote-
rapeutky. 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
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Přihlaste se k nám do 31. března 2021
Klientské centrum 
Frýdek – Místek 
Ostravská 1556 
vedle banky Creditas  

s Českým rozhlasem

Pošlete nám své tradiční  
domácí recepty a vyhrajte  
nové vybavení do kuchyně 

v hodnotě 100 000 Kč.

POCHOUTKOVÝ ROK 2021

Každou neděli 10.00–11.00 | 21.00–22.00 hodin

Jaroslav Sapík Naďa Konvalinková

Frýdek-Místek | R-OVA 
99.0 FM | 107.3 FM

www.pochoutkovyrok.cz

Frýdek-Místek měl k 1. lednu letošního roku 55 057 obyvatel
Statutární město Frý-

dek-Místek má podle sta-
tistiky vedené k 1. lednu 
2021 celkem 55 057 oby-
vatel. V porovnání s před-
chozím rokem to je o 153 
méně, což je oproti přede-
šlým letům příznivé číslo. 
V minulých letech byl úby-

tek obyvatel vyšší, okolo 
čtyř stovek ročně. Okolní 
větší města na tom byla 
podobně nebo ještě hůře. 

Vypadá to, že odliv 
lidí z měst a jejich přesun 
do okolních obcí klesá. 
Ve Frýdku-Místku podle 
aktuální statistiky k 1. led-

nu ubylo nejvíce obyvatel 
ve Frýdku (-338). Naopak 
v Místku obyvatel přiby-
lo (+111). Víc obyvatel má 
i Skalice (+47), Lískovec 
(+30) a Lysůvky (+3). Úby-
tek v jednotkách obyvatel 
zaznamenali v Zelinkovi-
cích (-2) a Chlebovicích (-4).

Nejlidnatější částí měs-
ta je stále Frýdek, kde žije 
29 912 obyvatel. Následuje 
Místek s 20 542 obyvateli. 
Lískovec má 1 598 oby-
vatel, Skalice 1 552, Chle-
bovice 828, Lysůvky 329 
a Zelinkovice 296 obyvatel.

Ve městě je stále více 

žen než mužů. Žen je 
28 200 a mužů 26 857. 
Z celkového počtu 55 057 
obyvatel je 7 334 dětí.

Ve městě žije 55 057 ob-
čanů ČR a 1 621 cizinců, 
z toho 895 s přechodným 
pobytem a 726 s trvalým 
pobytem.
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

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

tel.: 776 690 085

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.

MALÍŘSKÉ
PRÁCE

PROFI A ČISTĚ 
604 145 641

Pro inzerci  volejte   603 249 743

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ
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ČISTÍME:
sedací soupravy, 
koberce, firmy,
školy, školky 
ÚKLIDY

Tel.: 732 494 040

MALÍŘI, ZEDNÍCI

INSTALATÉŘI

ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Tel.: 603 390 760

- půjčovna dodávek 
  a 9místného 
  vozidla
- autoservis 
- pneuservis 

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.
Email: mensikova.marie@gmail.com

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 (ku-
chyňka), o výměře 1,51 m2, I. NP (předsíňka), o vý-
měře 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 vý-
měra činí 126,58 m².
Žádosti o pronájem včetně vámi nabízené výše nájem-
ného 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 rozho-
duje datum poštovního razítka (nejpozději do 23. 2. 2021). 

Případné dotazy vám zodpoví na telefonním čísle 
558 609 176 Dominika Chludová.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

v I. NP objektu č.p. 2321, tř. T. G. Masaryka o výměře 90,38 m2, I. NP (prodejna), 
a společné prostory v objektu č.p. 2320, 34,94 m2.
Žádosti nejpozději do 24. 2. 2021 do 14.00 hodin. Dotazy na tel.: 558 609 176. 


