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Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

VOLNÉ  NEBYTOVÉ  PROSTORY  V  MAJETKU  MĚSTA

stavba č. p. 646    Kostikovo náměstí     kanceláře a učebny se společným 
zázemím    výměra od 15 m  do 50 m2

Frýdek

2

2

nebytové prostory objektu č. p. 2320
tř. T. G. Masaryka   výměra 34,94 m 
zázemí k prodejně (I. NP)  

stavba č. p. 2205    bývalá místecká kasárna
kancelářské a skladové prostory se spol. zázemím

Místek

2
nebytový prostor objektu č. p. 2321
tř. T. G. Masaryka   výměra 90,38 m 
prodejna (I. NP)  

 
2

nebytový prostor objektu č. p. 2322
tř. T. G. Masaryka   výměra 32,94 m 
sklad (I. NP)  

2

2

nebytový prostor objektu č. p. 2299    tř. T. G. Masaryka    výměra 16,58 m 
provozovna (I. NP)  

stavba bez č. p./č. e.  
bývalá místecká kasárna
nebytové prostory   výměra 36,46 m     sklad

2

stavba bez č. p./č. e.  
bývalá místecká kasárna
nebytové prostory   výměra 137,52 m    garáž

Kontakt: Dominika Chludová, tel. 558 609 176
                  Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174

21

ČT 30. 9. 2021 Hala Polárka

VSTUP ZDARMA

ok 2022/2023

PREZENTACE ZAMĚSTNAVATELŮ

10.00—16.00

INZERCE
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Vážení a milí občané,

dostává se vám do rukou Zpravodaj města Frýdku-
Místku v nové podobě. Do schránek jej budete 
dostávat jednou měsíčně. Kromě zpráv z radnice vám 
přinášíme zajímavosti z života ve Frýdku-Místku, 
trochu historie i zábavy. 

Nový Zpravodaj je jedním z kroků, kterými chceme 
vylepšit komunikaci vedení města s občany. Připravili 
jsme pro vás také další novinku. Od 1. září můžete 
ve svých mobilních telefonech využívat Mobilní 
Rozhlas. Jedná se o oblíbenou službu, která je pro 
občany zdarma a která funguje již v 1700 městech 
a obcích České republiky. Sami si vyberete, jaké 
zprávy si přejete dostávat. Zároveň se můžete podílet 
na rozhodnutích vedení města, v anketách se vás 
budeme ptát na váš názor na různé záležitosti, 
svým hlasem můžete rozhodnout o přidělení 
fi nančních prostředků nebo třeba o způsobu řešení 
parkování. Prostě dáte nám vědět, co vás trápí 
a co byste chtěli změnit. Taková zpětná vazba od 
vás je pro nás velmi důležitá. Stejně tak je pro mě 
důležitá spolupráce se všemi zastupiteli, nejen 
v rámci koalice, ale i s opozičními zastupiteli, kteří ve 
většině případů s námi hledají cesty, jak posunout 
Frýdek-Místek kupředu. 

Přeji vám, ať si skvěle užijete srpnové a zářijové letní 
dny u přehrady, v aquaparku, na výletech do Beskyd 
nebo třeba na hudebních festivalech. 

Petr Korč (Naše Město F-M), primátor
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Jaké byly vaše první kroky poté, 
co jste se stal primátorem? 
Přeji si, aby Frýdek-Místek měl vizi, aby 
se stal moderním městem, ve kterém se 
dobře žije a které dává příležitosti aktiv-
ním lidem. Abychom tyto věci mohli na-
stavit a postupně začít uvádět do živo-
ta, museli jsme udělat jakousi inventuru 
všech investičních projektů a fi nančních 
možností. Chceme se zabývat těmi pro-
jekty, které posunou město a přinesou 
mu přidanou hodnotu. Ty budou mít prio-
ritu a aby vše nehradilo jen město ze své-
ho rozpočtu, budeme pro některé pro-
jekty hledat investory. Věřím, že občané 
ocení nové projekty a také vznik nových 
pracovních míst. Nechceme stagnovat, 
přešlapovat na místě, jen město udržovat, 
jednou dát pár korun tam, jindy onam, 
aby se neřeklo. K takovým udržovacím 
projektům se stejně po letech musíte vrá-
tit a udělat je pořádně. 
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vá Petr Korč z hnutí Naše 

Město F-M byl zvolen 
primátorem Frýdku-Místku 

v polovině března. Pět měsíců 
je krátká doba na bilancování, 

ale je příležitostí alespoň 
k malému ohlédnutí. 

Primátor Petr Korč:

Frýdek-Místek se mění 
v moderní město

ROZHOVOR
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Dalším úkolem je zajistit na dobré úrovni 
služby, které občané potřebují, přede-
vším bezpečnost, svoz odpadu, úklid ulic 
a opravy chodníků a silnic. 

Podívejme se na projekty, které 
mají město posunout dál.
Již brzy budeme mít obchvat a centru 
města se vyhne nákladní doprava smě-
řující na Slovensko a do Polska a také re-
kreanti, kteří jezdí do Beskyd. Doprava se 
konečně po mnoha desetiletích zklidní. 
To, že v minulém režimu se udělal průtah 
městem, který jej rozdělil, považuji za jed-
nu z největších chyb. Nepřirozená barié-
ra vytvořená průtahem zmizí. To je šance 
a příležitost, která se nebude opakovat. 
Chceme udělat z Hlavní třídy zase součást 
města, vrátit ji občanům, zachovat do-
pravní obslužnost a plynulost, ale zároveň 
ji zklidnit a zajistit, aby lidé mohli bez pro-
blémů přejít z místeckého náměstí ke kinu 
Vlast a Národnímu domu a dále do parku. 

Dalším významným projektem, který 
město zásadně posune kupředu, je ge-
nerální oprava Národního domu, budovy 
Moravia banky a následná přístavba Nové 
scény podle návrhu světoznámé archi-
tektky Evy Jiřičné. Kromě špičkové archi-
tektury přinese městu dlouho očekávaný 
a potřebný multifunkční sál, ve kterém se 
budou odehrávat nejen divadelní předsta-
vení a koncerty. Národní dům a Nová scé-
na se propojí s budovou bývalé Moravia 
Banky, v níž plánujeme zřídit městskou 
galerii a reprezentativní pobočku infor-
mačního centra. Tento výjimečný projekt 
bude součástí spolukandidatury Frýdku-
Místku na Evropské město kultury 2026 
a věříme, že se nám podaří na jeho reali-
zaci získat i významné dotace. 

Jakou budoucnost čekají 
slezanské areály? 
Vycházíme z memoranda, které doká-
zal připravit a prosadit kolega Jiří Kajzar. 
V první fázi se podařilo zabránit bourání 
historicky nebo architektonicky cenných 
staveb, které sloužily textilnímu průmys-
lu. Druhým krokem je postupná revitali-
zace a začlenění těchto staveb a pozem-
ků do struktury města. Jako vlajkovou 
loď a zahájení projektu připravujeme re-
konstrukci budovy, v níž najde nové sídlo 
městská policie. Okolní areál se promění 
v městský bulvár a novou čtvrť. Vše pak 
završí výstavba nového dopravního ter-
minálu u vlakového nádraží. Více o tomto 
projektu se dočtete na dalších stránkách 
tohoto Zpravodaje. Revitalizací projde 
do budoucna rovněž i budova textilky ve 
Staroměstské ulici. 

Tyto projekty budete hradit 
z městského rozpočtu anebo 
je nabídnete investorům?
Některé projekty bude hradit město 
a v těchto případech se budeme uchá-
zet o dotace, aby tyto investice příliš ne-
zatěžovaly rozpočet. Počítáme s tím, že 
do některých projektů vstoupí investo-
ři. Například v okolí nového městského 
bulváru postaví soukromý investor byty. 
Zrekonstruované a revitalizované pro-
story dají šanci místním podnikatelům. 
Mohou v nich zřídit kavárny, restaurace, 
prodejny nebo nabízet služby. Věřím, že 
za pár let si nikdo nevzpomene, že tato 
místa v centru města byla zanedbaná, 
oplocená a nevyužívaná. 

V březnu došlo ke změně ve 
vedení města. Je podle vás 
nová koalice stabilní? 
Tady mohu s klidným svědomím odpově-
dět, že ano. Změna na jaře uzavřela jednu 
dlouhou etapu a předcházela jí důklad-
ná a zodpovědná jednání. Poznali jsme se 
i lidsky a zjistili, že můžeme spolupracovat. 
Zároveň jsme si nastavili dlouhodobou 
strategii. Nyní se otevírají zcela nové mož-
nosti. S kolegy z hnutí ANO 2011 a České 
pirátské strany jsme si rozdělili kompeten-
ce, ale řešení hledáme společně. Chceme 
město nejen udržovat, ale posunout jej 
dál. To je naše společné přání. Jednáme 
i s opozicí a pokud má konstruktivní ná-
vrhy, neodmítáme je. Politikaření jde v ta-
kových případech stranou a budoucnost 
města musí být naší jasnou prioritou. 

Chceme udělat z Hlavní třídy zase součást města, 
vrátit ji občanům, zachovat dopravní obslužnost 
a plynulost, ale zároveň ji zklidnit a zajistit, aby lidé 
mohli bez problémů přejít z místeckého náměstí ke 
kinu Vlast a Národnímu domu a dále do parku.



6 ZPRAVODAJ F≈M �

Co všechno vám může nabídnout 
chytře komunikující město
Víte, že Frýdek-Místek začne využívat Mobilní Rozhlas a je tedy schopen chytré a efektivní komunikace 
s občany? Zapojte se do komunikace o dění ve městě. Zaregistrovat se můžete zcela zdarma.

K čemu slouží Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas není pouze moderní 
obdobou klasického obecního rozhlasu. 
Nabízí občanům mnohem víc. „Základem 
je aplikace pro chytré telefony, která kro-
mě odběru novinek také umožňuje hlášení 
závad a poruch nebo například hlasování 
v anketách. Kdo chytrý telefon nemá, může 
si nastavit odběr novinek prostřednictvím 
e-mailu, sms nebo hlasových zpráv, které 
poslouží zejména seniorům nebo hendi-
kepovaným občanům. Jde o přímé spojení 
magistrátu s občanem a důležitá zpráva 
vás zastihne, ať už jste kdekoli,“ uvedl ná-
městek primátora pro sociální péči, so-
ciální služby, zdravotnictví a informační 
technologie Igor Juriček (Piráti). 

„Velmi důležité také je, že Mobilní Rozhlas 
můžeme využít také k vytváření jedno-
duchých minireferend, anket a průzkumů. 
Budeme tak moci v reálném čase konzul-
tovat některá rozhodnutí s občany, což 
samosprávě umožní plánovat další kroky. 
Tyto ankety jsou ideálním nástrojem pro 
budoucí participativní rozpočet. Občané 
tak ovlivní investice ve městě,“ připomenul 
náměstek Igor Juriček. 

Proč se zapojit

Do chytré komunikace se svým měs-
tem se snadno můžete zapojit i vy. Stačí 
se do systému zaregistrovat a nastavit 
si, jaké informace chcete od města zís-
kávat. To znamená, že budete dostá-
vat skutečně jen ty zprávy, které vás 
zajímají. Registrujte se online na webu: 
fm.mobilnirozhlas.cz, pomocí aplikace 
v telefonu, nebo vyplněním tišteného 
formuláře na magistrátu. Zapojením do 
systému získáte důležitá upozornění, při-
čemž magistrát má možnost cílit zprávy 
i dle vašeho bydliště. Pokud například 
ve vaší ulici bude plánována odstávka, 
dostanete o ní informaci přímo na tele-
fon v podobě SMS. Občany, kterých se 
odstávka netýká, naopak žádné zprávy 
obtěžovat nebudou.

Kromě zpráv o zajímavých kulturních 
akcích či praktických upozornění na od-
stávku, havárii nebo blokové čištění je 
Mobilní Rozhlas skvěle využitelný i v pří-
padě krizových situací. Město může ob-
čany varovat před nebezpečím a zároveň 
od nich získávat zpětné reakce. Skrze 
automatizované telefonní hovory pak lze 
koordinovat i dobrovolné hasiče.

Podstatou Mobilního Rozhlasu je, aby se 
potřebné informace vždy dostaly k pří-
jemci. Je totiž velký rozdíl mezi pouhým 
zveřejněním informace a jejím reálným 
doručením a přečtením ze strany občana. 
Zapojte se a získáte jistotu, že vám z dění 
v obci již nic neunikne.

Mobilní rozhas využívá v České republice 
více než 550 tisíc uživatelů v 1700 obcích 
a městech. Ve Frýdku-Místku odstartuje 
1. září, zaregistrovat se můžete již nyní.

Co vám registrace přinese

» upozornění na krizové situace
» Informace o dopravních uzavírkách, 

odstávkách vody, elektřiny apod.
» pozvánky na kulturní a sportovní akce
» novinky z města
» rozhodování pomocí anket

Registrovat se můžete prostřednictvím 
formulářů, které dostanete na vrátni-
cích magistrátu, na webové stránce 
https://fm.mobilnirozhlas.cz anebo 
prostřednictvím QR kódu. (rs)

Registrace 
prostřednictvím 

QR kódu

↓

AKTUÁLNĚ
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Frýdek-Místek společně s partnerský-
mi městy usiluje o titul Evropské hlavní 
město kultury 2026. „Slovenská Žilina, 
která zvolila formu spolukandidatury 
s Frýdkem-Místkem a Bielsko-Bialou, po-
stoupila do druhého kola soutěže o titul 
Evropské hlavní město kultury 2026. Jsme 
součástí přeshraničního projektu. Všechna 
tato tři města jsou si podobná, mají průmy-
slovou historii a jsou obklopena nádhernou 
přírodou,“ uvedl primátor Petr Korč (Naše 
Město F-M).

„Součástí naší kandidatury jsou projekty 
v oblasti kultury, jako je zřízení městské 
galerie, stavba Multifunkčního kulturního 
centra u Národnímu domu, vznik textil-
ního muzea, které bude mít v první fázi 
on-line formu, nicméně ve Frýdku-Místku 
uspořádá výstavy se zaměřením na his-
torii textilního průmyslu, počítáme také 
s debatami architektů a veřejnosti o ve-
řejném a sdíleném prostoru. Jde o projek-
ty, které chceme uskutečnit i v případě, že 

bychom s partnerskými městy titul nezís-
kali. Kandidatura je ale pro město hlavně 
obrovskou příležitostí, jak znovu rozhýbat 
kulturní život ve městě, dát připravované 
projekty do pohybu a získat pro ně nové fi-
nanční zdroje,“ zdůraznil radní pro kulturu 
Jakub Tichý (Piráti). (rs)

Na parkoviště se 
vejde více aut
Stačila jednoduchá úprava, aby se 
zvýšila kapacita vyasfaltovaného 
parkoviště vedle Kauflandu. 
Automobily na parkovišti stály 
chaoticky, několik míst zabíraly 
nákladní vozy s reklamními nosiči. 

„Na parkovišti jsme namalovali 
parkovací místa. Tím parkoviště 
dostalo určitý řád a vejde se na 
něj o 20 procent více parkujících 
automobilů,“ informoval náměstek 
primátora pro dopravu a životní 
prostředí Leonard Varga (Piráti). 

Při neorganizovaném systému 
parkování se na plochu vešlo kolem 
80 automobilů, nyní parkoviště 
disponuje 102 místy. „Parkování 
bude i nadále zdarma,“ dodal 
náměstek Leonard Varga. (rs)

Jak si zažádat 
o voličský průkaz
Voliči, kteří se chtějí účastnit voleb 
do Parlamentu České republiky ve 
dnech 8. a 9. října, ale nemohou se 
dostavit do svého volebního okrsku 
podle místa trvalého bydliště, mohou 
využít voličský průkaz. S ním mají 
právo volit kdekoliv ve volební 
místnosti v České republice i ve 
zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

S žádostí neotálejte. Osobně je třeba 
ji podat nejpozději do 6. října do 16 
hodin, a to na místeckém pracovišti 
magistrátu v ulici Politických obětí 
2478. Lze ji zaslat také poštou nebo 
datovou schránkou do 1. října. Pokud 
je žádost poslána poštou, musí 
mít úředně ověřený podpisem. 

Vyzvednutí voličského průkazu je 
možné více způsoby, a to nejdříve 
15 dní před dnem konání voleb, 
konkrétně 23. září. Úřad vám voličský 
průkaz předá osobně, případně 
vašemu pověřenému zástupci, který 
musí mít úředně ověřenou plnou 
moc. Nakonec vám úřad může 
poslat voličský průkaz poštou, 
stačí se předem dohodnout.

Při volbě se průkaz odevzdává. 
Všechny úkony související s vydáním 
voličského průkazu jsou zdarma. (mg)

Usilujeme o titul Evropské 
hlavní město kultury
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Město zdvojnásobí 
částky ze sbírek
Program Daruj F≈M se rozšířil o dva nové 
projekty. Charita Frýdek-Místek vyhlási-
la sbírku na nákup dvou automobilů pro 
mobilní hospic. „Využijí je sestry, psycho-
log, sociální pracovník i duchovní pro práci 
v terénu a v domácnostech, kde se rodiny 
starají o své příbuzné v posledním stadiu 
nemoci. Charita jim poskytuje domácí 
péči a psychologickou i duchovní pomoc,“ 
uvedl náměstek primátora Jakub Míček /
ANO 2011. Dárci mohou zasílat své pří-
spěvky na účet 123-3108950247/0100. 
Město Charitě Frýdek-Místek poskytne 
maximálně 200 tisíc korun. 

Dalším projektem je oprava střechy sto-
doly ve Faunaparku Původně budova 
byla určena k demolici, avšak s dobro-
volníky se ji podařilo přebudovat na mul-
tifunkční sál, v němž se konají přednáš-
ky a setkání. Náklady na rekonstrukci 
stodoly odhadl spolek na 780 tisíc, avšak 
nyní vypsal sbírku s cílovou částkou 
50 tisíc korun na opravu střechy, přes 
kterou dovnitř zatéká. Město přispěje 

také maximálně 50 tisíci. Číslo účtu pro 
příspěvky dárců je 123-3108940217/0100. 
Obě sbírky potrvají do konce roku. 

Součástí programu je také sbírka na 
opravdu věže kostela sv. Martina ve 
Skalici, která končí 3. září. I zde město 
zdvojnásobí částku ze sbírky, maximálně 
však 200 tisíc korun. Příspěvky lze zasílat 
na účet 123-1939920277/0100. 

„Program Daruj F≈M podporuje vybra-
né sbírky na veřejně prospěšné účely. Jde 
o formu podobnou participativnímu roz-
počtu, kdy organizace dostane od města 
stejnou částku, jakou vybere od veřejnos-
ti ve sbírce. Jednoduše řečeno, vybranou 
částku zdvojnásobíme. Vždy ale stanovu-
jeme limit na příspěvek města pro případ, 
že veřejnost ve sbírce daruje více peněz.“ 
Náměstek primátora pro dotace, ekono-
mický rozvoj a územní plánování Jakub 
Míček. (rs)
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„Zachováme drobné podnikání v místeckých kasárnách, chceme 
ale zlepšit stav v tomto areálu. Prvním krokem bude provozní řád, 
kterým se budou řídit tamní uživatelé. Dále v areálu začne fungovat 
správce, který bude k dispozici podnikatelům a jeho úkolem bude 
starat se mimo jiné o řádné užívání městského majetku a pořádek 
v areálu.“ Náměstek primátora pro majetek města a majetkové 
účasti Radovan Hořínek (ANO 2011)

Dotace na 
historické domy
Až 300 000 Kč na péči a drobněj-
ší opravy může získat majitel domu 
v památkové zóně a majitel památ-
ky, nebo ve druhém programu majitel 
domu s historickou či historizující fa-
sádou mimo chráněné území. Zájemci 
mohou žádosti o dotace podávat od 
23. srpna do 18. září. Podmínky obou 
programů včetně vzoru žádosti jsou 
podrobně na webu Frýdku-Místku. 
Podmínkou je mj. uskutečnění úprav 
a drobných oprav od ledna do listopa-
du roku 2022. (sw) 

Můžete podat 
náměty k jízdním 
řádům 
Nové jízdní řády autobusů městské 
hromadné dopravy začnou ve Frýdku-
Místku platit od 12. prosince letošní-
ho roku. Občané mohou podat své 
požadavky, náměty nebo připomínky 
k jízdním řádům do 13. září e-mailem 
na adrese das@frydekmistek.cz nebo 
boranova.magda@frydekmistek.cz, 
také písemně na odbor dopravy 
a silničního hospodářství Magistrátu 
města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 
738 01 Frýdek-Místek anebo osobně 
na této adrese. (rs)

Zápis dětí do jeslí
Jesle Frýdek-Místek přijímají od 
září nové děti. Rodiče mohou 
zapsat své děti prostřednictvím 
webových stránek www.jesle-fm.cz, 
lze se také domluvit telefonicky 
na čísle 737 025 990. (rs)

V očkovacím centru 
získalo vakcínu 
přes 100 tisíc lidí

Velkokapacitní očkovací centrum 
v Národním domě funguje od března. 
Zatím se v něm naočkovalo přes sto ti-
síc lidí. Centrum vzniklo díky spoluprá-
ci města a frýdecké nemocnice. Město 
poskytlo nemocnici prostory v Národním 
domě a navíc rozhodlo, že parkoviště na 
bývalém autobusovém stanovišti bude 
dočasně bezplatné, aby tam mohli bez 
jakéhokoliv omezení zaparkovat řidiči, 
kteří na očkování přijeli anebo přivezli 
své příbuzné a známé. 

„Do Národního domu se nám od září vrací 
kulturní život. Očkovací centrum bude 
působit v Národním domě mimo hlavní 
sál až do konce září. Pokud by nemocnice 
výhledově potřebovala znovu prostory pro 
velkokapacitní očkování, určitě jí znovu vy-
jdeme vstříc a nabídneme vhodné prostory. 
Děkuji všem, kteří se na zřízení a chodu 
očkovacího centra podíleli, dobrovolníkům 
i pracovníkům našeho odboru bezpečnost-
ních rizik a prevence,“ řekl primátor Petr 
Korč (Naše Město F-M). 

Od zřízení očkovacího centra do 18. srp-
na bylo naočkováno přes 100 tisíc lidí, 
z nichž přibližně 50 tisíc získalo i druhou 
dávku. „Denně jsme průměrně očkovali 
500 zájemců, největší počet naočkovaných 
byl 31. května, a to 1562 lidí. Od 4. října 
budeme očkovat v nemocnici,“ potvrdila 
mluvčí Nemocnice Frýdek-Místek Jana 
Březinová. (rs)

Areál místeckých 
kasáren dostane řád
Místecká kasárna využívají menší pod-
nikatelé pro své provozovny, garáže 
v areálu slouží k zaparkování automo-
bilů anebo jako menší sklady, využity 
jsou i kanceláře. Protože areál je veřejně 
přístupný, občas se stává, že jej někdo 
využije jako skládku a v místě vyhodí sta-
vební suť nebo staré pneumatiky. Tento 
stav je nežádoucí a je třeba jej řešit. 

„Prostory jsou pro drobné podnikatele vy-
užitelné a výše nájmů přijatelná, těžko by 
ve městě hledali podobné prostory. Stav 

areálu je ale nevyhovující, je třeba jej prů-
běžně nejen udržovat, ale i zlepšovat, což 
by mělo přinést městu vyšší výnos,“ kon-
statoval náměstek primátora pro maje-
tek města a majetkové účasti Radovan 
Hořínek. Základní pravidla v areálu nasta-
ví provozní řád. O údržbu areálu a pořá-
dek v něm se bude starat správce, který 
také dohlédne na to, aby si lidé nepletli 
areál se skládkou. Město poté dalšími 
opatřeními zlepší stav dosud zanedbané-
ho areálu. (rs)
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Město Frýdek-Místek kompletně rekon-
struuje zbrojnici Sboru dobrovolných 
hasičů Frýdek ve Střelniční ulici. Opraví 
celou budovu, která má dokonce na 
několika místech trhliny. Během prací 
musela být odstraněna garáž, přístavky 
ve dvoře, schodiště a opěrné stěny uvnitř 
budovy. Nově budou postaveny vnitřní 
opěrné konstrukce. Garáž se rozšíří a vy-
baví vzduchotechnikou potřebnou k od-
sávání výfukových zplodin, sklad tech-
nických prostředků se rozšíří, postaví se 
nové zázemí zásahové jednotky a moder-
nizace se dočkají veškeré rozvody energií 
a tepla. Hasiči získají nová parkovací mís-
ta uvnitř i ve dvoře. 

Rekonstrukce je hrazena z rozpočtu 
města, které v souvislosti s rekonstrukcí 
zbrojnice požádá o dotaci na energetické 
úspory. 

Jednotka dobrovolných hasičů ze 
Střelniční ulice zůstává po dobu opra-
vy plně akceschopná. K zásahům bude 
vyjíždět z náhradních prostor v nedale-
ké nemocnici. Frýdečtí hasiči zasahovali 
v květnu u obřího požáru firmy na re-
cyklaci autovraků v Ostravě-Vítkovicích, 
poslední den v červnu vyrazili pomáhat 
do oblasti postižené tornádem, kde lik-
vidovali rozsáhlé polomy stromů, také 
likvidují hmyz anebo poskytují technic-
kou pomoc. Jednotka se ale především 
specializuje na záchranné práce ve vodě 
a je jednou z osmi v našem kraji, které 
jsou předurčeny k výjezdům na likvidaci 
nebezpečných látek. (rs)

„Jedná se o první velkou opravu této 
zbrojnice po 24 letech. Rekonstrukci 
nutně potřebovala. Nevyhovovala 
moderním potřebám hasičů 
stavebně ani vybavením budovy. 
Hasičárna bude rozšířena a vnitřně 
vybavena tak, aby se posílila 
akceschopnost jednotky a hasiči 
získali potřebné zázemí. Dobrou 
zprávou je, že ve výběrovém řízení 
na dodavatele se nám podařilo 
snížit předpokládanou cenu o téměř 
20 milionů korun. Rekonstrukce tak 
bude stát přibližně 61 milionů korun 
včetně DPH.“ Primátor Petr Korč 
(Naše Město F-M).

vizualizace hasičské zbrojnice ve 
střelniční ulici po rekonstrukci. ↗

Dobrovolní hasiči po 
rekonstrukci požární zbrojnice 
získají potřebné zázemí

Jednotka Sboru dobrovolných hasi-
čů Frýdek vyrazila na pomoc do míst 
postižených tornádem. „Zúčastnili jsme 
se pomoci, kterou organizoval Hasičský 
záchranný sbor Moravskoslezského kraje. 
Likvidovali jsme popadané stromy v areálu 
hodonínské základní školy U Červených 
domků a poté uklízeli rozsáhlý polom ve 
zničeném dětském táboře,“ líčil velitel SDH 
Frýdek Radim Lojkásek. 

Přestože Hodonín byl tornádem zasažen 
jen okrajově, hasičům se naskytl pohled 
plný zmaru. Budova školy byla poni-
čená, okna vybitá, tornádo strhlo část 
zateplení, z fasády trčely zbytky větví. 
Po celém areálu školy byly rozesety stro-
my vytržené z kořenů, které blokovaly 
chodníky a cestičky. Tornádo zdevas-
tovalo kdysi zřejmě půvabný parčík. 
Úkolem hasičů bylo pořezat popadané 
stromy a kusy dřeva přemístit na mís-
to, odkud je odváželi pracovníci míst-
ních technických služeb. Po dokončení 

prací v parčíku jednotka vypomáhala 
na přilehlém sídlišti, kde na stromech 
z plošiny ořezávali polámané větve, aby 
neohrožovaly chodce.

Další den se hasiči přesunuli na okraj 
Hodonína do dětského tábora, kterým se 
prohnalo tornádo a zanechalo po sobě 
totální spoušť. Tábor očekával první tur-
nus, protože právě začínaly prázdniny, 
děti naštěstí do tábora ještě nenastou-
pily. „Z chatek zbyly jen základové desky, 
všude ležely stromy vytržené i s kořeny, 
větve, byl tam nepořádek. Nezůstalo tam 
prakticky nic, celý zalesněný areál byl zni-
čený,“ popisoval Radim Lojkásek. Frýdečtí 
hasiči se hned pustili do práce, rozřezá-
vali stromy a větve. Než odjeli do svých 
domovů, vyklidili velkou část areálu 
a v jejich práci pokračovaly další jednotky 
dobrovolných hasičů. (rs)

Naši hasiči pomáhali 
likvidovat následky tornáda
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Čtvrtá etapa rekonstrukce bytových ja-
der v Penizonu pro seniory v Lískovecké 
ulici se blíží k závěru. V poslední etapě 
stavební firma opravuje poslední čtyři 
desítky bytů obyvatel penzionu. „Po do-
končení budou mít všechny byty v penzi-
onu nové částečně vyzděné jádro, které 
nahradilo starý umakart. Byty jsou bezba-
riérové, mají hezké kuchyňské linky, kach-
ličky, nové sociální zařízení je komfortní, 
s madly, sklopným sedátkem ve sprchovém 
koutě a s vyvýšenou toaletou,“ zdůraz-
nil náměstek primátora pro majetko-
právní vztahy a majetkové účasti města 
Radovan Hořínek (ANO 2011). Právě 
klienti penzionu si v minulosti stěžovali, 
že ve sprchovém koutě musí překonávat 
40 centimetrů vysoký okraj, což zname-
nalo problém pro hůř se pohybující lidi. 
Nyní je okraj sprchového koutu pouhých 
10 centimetrů nad zemí. 

„Opravdu radost mi udělala nová kuchyňka 
se sporákem. Před rekonstrukcí jsme tady 
měli jen plotny, na kterých se špatně vařilo. 
Koupelna je moderní, jen sprchový kout má 
malý sklon k odtoku, takže při sprchování 
si musím hlídat, abych nepouštěla hod-
ně vody,“ popsala obyvatelka penzionu 
Marta Ivánková. 

Rekonstrukce posledních bytových jader 
v penzionu by měla být hotova do října 
letošního roku. (rs)
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Domov ve Školské ulici nabídne 
seniorům kvalitní bydlení

Rekonstrukce bytů v Penzionu 
pro seniory Lískovecká fi nišuje

„Rekonstrukce budovy Domova pro seniory ve Školské ulici přinese 
výrazně kvalitnější bydlení našim seniorům. Stávající pokoje jsou 
často vícelůžkové bez sociálního zařízení. V současné době je 
běžným standardem, aby na jednom pokoji bydlely jedna nebo 
dvě osoby. Tento domov je zařízením komunitního typu s krásnou 
zahradou, v němž bude žít 27 seniorů. Věřím, že se našim klientům 
bude nové bydlení líbit.“ Náměstek primátora pro sociální oblast 
a zdravotnictví Igor Juriček (Piráti)

„Město se snažilo vyslyšet přání obyvatel penzionu týkající se 
kuchyněk a sprch. Věřím, že s výsledkem budou spokojeni. Celková 
rekonstrukce bytových jader vyšla na 34 milionů korun,“ uvedl 
náměstek primátora pro investice, finance a rozpočet Jiří Kajzar 
(Naše Město F-M). 

Budova Domova pro seniory ve Školské 
ulici projde rekonstrukcí. Město zatím 
zpracovalo investiční záměr, který vý-
razně zvýší kvalitu ubytování. Stávající 
pokoje budou přebudovány tak, aby byly 
jedno- až dvoulůžkové, dostatečně pro-
storné a měly sociální zařízení. Součástí 
rekonstrukce jsou nové rozvody vody 
a kanalizace, oprava střechy, nová požár-
ní signalizace, síť pro komunikace klienta 
se sestrami, Wi-Fi síť a datové rozvody 
do pokojů, které umožní nainstalovat 
projektory a využít je pro bazální stimu-
laci. Promítané programy budou pouš-
těny ze sesterny. Vznikne nová jídelna 
a společenské prostory, ve spodní části 
objektu přibude fyzioterapie a pracovna 
pro lékaře. V suterénu získají potřebné 
zázemí s šatnou také zaměstnanci. 

Náklady na rekonstrukci jsou odhadová-
ny na 36 milionů Kč s DPH, z dotací bude 
uhrazeno 23 milionů, zbývající část zapla-
tí město z rozpočtu. Domov poskytuje 
služby 40 seniorům, kteří zčásti potřebují 
specifickou péči. V příštím roce se začne 
zpracovávat projektová dokumentace, 
pak proběhne rekonstrukce, po které 
bude zařízení sloužit 27 klientům. (rs) 
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Jubilantům 
poblahopřejí 
osobně
Vedení města obnovilo milou tradici — 
návštěvy jubilantů, kteří oslaví 80, 85, 
90 a více let. Vzhledem k opatřením 
souvisejícím se zamezením šíření 
onemocnění covid-19 se osobní 
návštěvy u jubilantů nekonaly a město 
jim zasílalo jen blahopřání. Od 
července oslavence navštěvují členky 
komise pro občanské záležitosti 
a jménem primátora jubilantům 
předávají dárek s blahopřáním. (rs)

Polárka v barvách 
trikolóry
Frýdek-Místek se připojuje k oslavám 
100. výročí založení Československé 
obce legionářské. Proto bude hala 
Polárka nasvícena večer 3. září 
barvami trikolóry — modrým, 
bílým a červeným světlem. (rs)

Ve školce 
původní beton 
nahradila zeleň
Namísto starých a často poškozených 
betonových povrchů se do 
mateřských škol začíná vracet zeleň. 

„Během prázdnin jsme v mateřské 
škole v Gogolově ulici nechali odstranit 
staré betonové plochy, které už 
z bezpečnostních důvodů nevyhovují. 
Nahradí je trávníky. Vyšli jsme tak 
vstříc vedení mateřské školy, které tyto 
úpravy požadovalo,“ uvedl náměstek 
primátora Jiří Kajzar (Naše Město F-M) 
s tím, že v příštím roce se podobných 
úprav dočkají další tři školky. Kromě 
toho v létě proběhly další nutné práce 
v mateřských a základních školách, 
jako jsou rekonstrukce a opravy 
kanalizace, elektroinstalace, vodovodů 
nebo požárních rozvodů. (rs)

Údržba osvětlení
Pravidelnou údržbou prošlo v létě 
850 sloupů veřejného osvětlení, 
což je čtvrtina všech sloupů ve 
městě. Pracovníci technických 
služeb je natřeli, očistili a opravili 
nefunkční světla. (rs)

Taxislužba pro 
seniory je populární 
Senioři z Frýdku-Místku starší 70 let mo-
hou využívat tzv. seniortaxi. Za pouhou 
dvacetikorunu je taxík dopraví do zdra-
votnických zařízení, lékáren, na poštu, 
vlakové a autobusové nádraží, do klubů 
seniorů, Centra pro zdravotně postižené, 
kontaktních míst energetických závo-
dů, plynáren a vodáren, ke hřbitovům na 
území města a také do aquaparku. 

„Za 19 měsíců provozu město eviduje téměř 
4500 jízd 1600 seniorů. Podle ohlasů se-
niorů je tento typ taxislužby velmi žádaný 
a oblíbený. Plánujeme další místa, kam 
mohou naši spoluobčané starší 70 let se 
Seniortaxi jezdit. Tuto službu budeme na-
dále podporovat,“ potvrdil námětek pri-
mátora pro sociální péče, sociální služby 
a zdravotnictví Igor Juriček (Piráti).

Seniortaxi funguje v pracovní dny od 
6 do 14 hodin a objednává se na telefon-
ním čísle 777 359 100. Služba je určena 
občanům starším 70 let s trvalým po-
bytem na území města. Podmínkou pro 
využití taxislužby pro seniory je kromě 
trvalého pobytu na území města a věku 
nad 70 let také průkazka, kterou senioři 
si zdarma vyřídí na magistrátním odboru 
sociálních služeb ve Frýdku v kanceláři 
č. 204 (tel. číslo 558 609 314). 

Za přistavení vozidla neboli za jednu jíz-
du zaplatí senior 20 korun. Spolu s ním 
se může přepravit zdarma i jedna dopro-
vázející osoba. Aby byla služba dostupná 
pro co nejvíce klientů, byl stanoven ma-
ximální počet šesti jízd za měsíc. 

Město ocení pět 
osobností 
Zastupitelé rozhodli o udělení Ceny statutárního města Frýdku-Místku 
za rok 2020 pěti osobnostem. Jedná se o následující osobnosti:

Vladimír Dužík — za přínos v oblasti 
záchrany lidských životů. 53 let je členem 
dobrovolných hasičů a absolvoval přes 
1200 výjezdů. 

Anna Nováková — za přínos v oblasti 
výchovy a vzdělávání. Téměř čtvrt století 
psala kroniku Frýdku-Místku a v 90. le-
tech zpětně dopsala i události roku 1989. 

Ludmila Deutscherová — za přínos 
v oblasti dramatického umění. Působí 47 
let v ochotnickém divadle Čtyřlístek a 22 
let divadlo vede. 

Milan Oboda — za přínos v oblasti 
výtvarného umění a literární činnos-
ti. Umělec, který kombinuje řezbařinu 
s psaním. Vydal již několik knih. 

Helena Fejkusová — za přínos v oblasti 
záchrany lidských životů (sociální oblast). 
Je zakladatelkou a předsedkyní sdružení 
Podané ruce, s dobrovolníky pomáhá po-
třebným a věnuje se canisterapii. (rs)

„Dělali jsme malý průzkum spokojenosti s touto službou. 
Senioři si ji velmi pochvalují. Oceňují profesionální přístup 
řidičů, kteří jsou ochotni pomoci s nástupem i výstupem 
do vozidla,“ potvrdil náměstek Igor Juriček. (rs)
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Budou rekonstruovány budovy, zmizí 
oplocení, prostor mezi budovami se do-
konce stane novým městským bulvárem. 
Prvním krokem je přeměna budovy býva-
lého textilního učiliště na sídlo městské 
policie. Budovu získalo město od Slezanu 
v roce 2017. „Máme vydané stavební 
povolení, vypsali jsme výběrové řízení na 
zhotovitele stavby a rekonstrukce by měla 
začít v říjnu letošního roku. Tím se zároveň 
odstartuje revitalizace celého území od 
Těšínské ulice až po vlakové nádraží, což je 
naším záměrem,“ uvedl náměstek primá-
tora Jiří Kajzar. 
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v minulosti sídlily textilní provozy, 
se stanou součástí města. 

Městská policie získá 
nové sídlo v bývalém 
textilním učilišti.

PROJEKTY
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Dosud uzavřený 
areál se promění 
v městskou čtvrť.

Nevyužívaná a oplocená průmyslová 
zóna se tak promění ve funkční součást 
města, do zchátralých budov se vrátí 
život. Mohou je využít obchodníci, pro-
vozovatelé kaváren, restaurací, budou 
postaveny obytné domy, v blízkém okolí 
vzniknou nová parkovací místa. Celý are-
ál se přemění na novou městskou čtvrť. 

Stávající sídlo městské policie je nevyho-
vující. „Fungujeme od roku 1992 ve stísně-
ných prostorách, které jsou opravdu malé 
pro tolik lidí. Dokonce ani nemůžeme zvýšit 
počet strážníků na schválený počet,“ zmí-
nil ředitel Městské policie Frýdek-Místek 
Ivo Kališ. Navíc budova na třídě T. G. 
Masaryka, v níž strážníci dosud sídlí, není 

bezbariérová. Občané, kteří si přijdou 
něco vyřídit nebo se jen přeptat, musí 
po schodech vystoupat do prvního pat-
ra. V nové budově bude přímo u vstupu 
vrátnice, kde lidé vyřeší základní věci. Do 
této budovy se přestěhuje také přestup-
kové oddělení magistrátu. 

„Dosud uzavřené, oplocené a často 
chátrající slezanské areály se stanou 
funkční součástí města. Snažíme se 
zachránit původní budovy, historicky 
cenné objekty, které pamatují ještě 
původní majitele Landsbergra, 
Lemberga nebo bratry Neumannovy 
a kterým hrozila demolice. Na základě 
Memoranda mezi majiteli Slezanu 
a městem z roku 2016 tyto areály 
zpřístupníme veřejnosti, budovám 
ve spolupráci s architekty najdeme 
nové využití a plně je začleníme do 
města. Prvním krokem je přeměna 
budovy bývalého textilního učiliště na 
sídlo městské policie. To bude v ose 
trasy k nádraží, kde vznikne nový 
městský bulvár s malým náměstím 
a s dalšími opravenými budovami, který 
bude směřovat ze sídliště Slezská 
k již zmíněnému vlakovému nádraží 
a současné točně autobusů. Toto místo 
chceme v budoucnu přeměnit na nový 
dopravní terminál. Soukromý investor 
navíc v místě postaví administrativní 
objekt s komerčními prostorami pro 
služby v přízemí a tři bytové domy 
s více než osmi desítkami bytů. Tím 
se tato lokalita výrazně oživí.“ 

Náměstek primátora pro 
investice, fi nance a rozpočet 
Jiří Kajzar (Naše Město F-M)

vizualizace sídla městské policie a bulváru 
od rohu těšínské ulice a třídy t. g. masaryka. 
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názory opozice
Milí spoluobčané,

určitě jste postřehli, že rada měs-
ta (v tehdejším složení KDU-ČSL, ANO, 
ČSSD) v  květnu 2019 zřídila veřejnou 
sbírku DARUJ FM. Prvním projektem, kte-
rý se do této sbírky zapojil, byl Farní sbor 
Českobratrské církve evangelické, který 
požádal město o finanční prostředky na 
opravu evangelického kostela v Husově 
ulici. Právě proto byl tento program zří-
zen a občané ukázali, že jim stav této kul-
turní památky a jedné z dominant města 
není lhostejný. Během půl roku se vybralo 
272 470 Kč a město přidalo dalších 200 ti-
síc. O rok později se do DARUJ FM zapo-
jila chata Prašivá, kdy se na nové dřevě-
né hřiště vybralo 110 673 Kč a dalších 100 
tisíc od města. V radě města se KDU-ČSL 
povedlo prosadit, aby do DARUJ FM byly 
zapojeny i Chlebovice, kde byly v místním 
kostele sv. Cyrila a Metoděje potřeba nové 
varhany. Celkové náklady na varhany jsou 
okolo 3 milionů a zde se od občanů poved-
lo vybrat 345 tisíc a město přidalo dalších 
200 tisíc. Tady je na místě třeba poděko-
vat i lidoveckému zastupiteli a patriotovi 
Chlebovic Liboru Janečkovi, který byl iniciá-
torem této akce. Od prosince 2020 je zapo-
jena další kulturní památka, a tou je kostel 
svatého Martina ve Skalici a její věž v ha-
varijním stavu. Díky vám občanům je na 
sbírkovém účtu již 308 tisíc korun, dalších 
200 tisíc korun přispěje město. Celkové ná-
klady jsou přes jeden milion korun. Na této 
částce se bude podílet jak samotná farnost, 
obec Raškovice, tak i Moravskoslezský kraj, 
a to částkou 350 tisíc korun. V červnu jsme 
na zastupitelstvu schválili další dva projek-
ty do tohoto programu, a to záchranu sto-
doly ve Faunaparku a pořízení automobilů 
pro mobilní hospic Charity Frýdek-Místek. 
Faunapark žádá částku ve výši 100 tisíc 
korun, dnes je na účtu přes 21 tisíc korun, 
chybí tedy ještě značná část, aby požado-
vanou částku získal. Charita Frýdek-Místek 
může od města získat maximálně 200 ti-
síc korun, pokud vy pošlete také 200 tisíc, 
bohužel na účtu je necelých 18 tisíc korun. 
Prosím, přispějte i na tento projekt, jedná 
se o velmi důležitou službu, kterou mo-
bilní hospicová péče bezesporu je. Byť ve 
Frýdku-Místku máme velice kvalitní hos-
pic, tak mobilní hospic je určen pro paci-
enty s nevyléčitelným onemocněním, kteří 
chtějí být do poslední chvíle doma, ve svém 
blízkém prostředí. Pokud máte tu možnost, 
pošlete i symbolickou částku. Každá ko-
runa se počítá a v sociálních službách to 
platí dvojnásobně.

Moc mě těší, že díky DARUJ FM se opra-
vují jak kulturní památky, tak se přispí-
vá i na sociální služby. I v opozici budu 
požadovat, aby se v tomto pokračova-
lo. A garantuji, že pokud KDU-ČSL bude 
po volbách v roce 2022 ve vedení města, 
tak tento program bude využíván ještě 
ve větší míře.

Jelikož je před námi začátek nového 
školního roku, tak lidovecký klub přeje 
všem dětem a studentům mnoho úspěchů. 

Marcel Sikora, KDU-ČSL

Další fakta, týkající se usnesení rady 
ze dne 30. 3. 2021, kterým byli z komi-
sí rady odvoláni všichni zástupci za 
KSČM. Materiál navrhl a předložil primá-
tor Petr Korč. Na úvodní straně uvádí, že 
„Navrhované usnesení neodporuje jinému 
usnesení rady“. To je naprosto vědomá 
a účelová lež. Věděl velmi dobře, že exis-
tuje dosud platné usnesení rady o postupu 
při podávání návrhů na odvolání členů ko-
misí rady města, neboť tento postup dostal 
jako člen kontrolního výboru spolu s prv-
ním zápisem na začátku volebního období 
2018—2022. K porušení slibu zastupitele 
se tak ke čtyřem starým známým přidalo 
dalších 6 radních. Jen jeden z celkem 11 čle-
nů rady se při hlasování zdržel. Ostatní na 
svoji čest a svědomí zapomněli. Primátor 
Petr Korč názorně ukázal, jak si představu-
je kontinuitu a dodržování dřívějších usne-
sení rady. Nabízí se parafráze „Čo bolo, bolo. 
Terazky som primátorom“. Toto je závěreč-
né shrnutí téměř pětiměsíční marné snahy 
získat osobní stanovisko primátora Petra 
Korče. Brzo si nová koalice uvědomila, že 
má jen nejtěsnější většinu jednoho hlasu 
v zastupitelstvu. A hned se našlo elegantní 
řešení. Přijmeme usnesení, že klub zastu-
pitelů může mít i dva členy. Jednalo se o 2 
členy SPD, kteří díky 22 hlasům koalice — 
(Naše město F-M, ANO 2010 a Piráti), se 
stali dvoučlenným klubem. A hned je tu po-
jistka, kdyby se některý člen staré koalice 
nemohl účastnit zasedání zastupitelstva. 
S Klubem SPD má nová koalice 24 hlasů 
v zastupitelstvu. Došlo tak obrazně řeče-
no ke spojení pánů Korče, Babiše, Bartoše 
a Okamury. Podobný slepenec snad v jiném 
městě v České republice nenajdete. Volební 
guláš se vaří před volbami, aby volič věděl, 
komu má dát svůj hlas. Ve Frýdku-Místku 
se vaří povolební guláš, který však není 

určen voliči, protože toho po volbách ni-
kdo z kuchařů nepotřebuje. Svou úlohu 
již splnil. Na předvolební sliby a vymezení, 
s kým po volbách ano a s kým nikdy ne, se 
již dávno zapomnělo. 

Ivan Vrba, KSČM

Vážení občané,

nová koalice se neustále ohání zlep-
šením informování o fungování města 
a transparentním přístupem. Zatím jsme 
svědky naprostého opaku. Informace 
o omezení dopravy vůbec nevycházejí, 
jako tomu bylo například v případě ome-
zení na ulici Příborská v květnu. Přitom 
aktuálnost informací je pro nás důležitá, 
abychom se dostali třeba včas do práce. 
Informace nejen z dopravy se k nám, ob-
čanům, dostávají jen přes Facebook nebo 
internetové stránky, a to prakticky jen den 
předem, jako v případě opravy cesty do 
Frýdlantu nad Ostravicí. Díky tomu jsou 
diskriminováni ti, kteří internet nevyužívají 
často nebo vůbec, a proto se k nim nemá 
šanci dostat žádná informace. Navíc ve-
dení města rozhodlo o tom, že zpravodaj 
si dá prázdniny a 2 měsíce nevyjde, tuto 
skutečnost nám vedení města úplně nějak 
zapomnělo sdělit. Takže si to shrneme, in-
formace dostáváme pozdě, nebo vůbec. To 
je ta radikální změna, která na radnici na-
stala. Tak tomu říkám průlom v informo-
vání veřejnosti a je vidět, že radnice nemá 
zájem informovat řádně a včas. Myslím, že 
transparentní přístup jsou jen plané řeči 
a skutek utek. 

Karel Deutscher, ČSSD
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Modrá lávka bude 
opravena

Modrá lávka pro pěší přes řeku 
Ostravici mezi Koloredovem 
a Faunaparkem je již delší dobu v ža-
lostném stavu. Rozpraskaný asfalto-
vý povrch a několik vypouklých míst 
ocelové konstrukce jsou velmi nebez-
pečné pro chodce, maminky s kočárky 
i cyklisty. „Lávka nutně potřebuje opra-
vu. Nejdříve prověříme statický stav 
a poté rozhodneme o opravě. Podobně 

se budeme věnovat i ostatním mostům 
ve Frýdku-Místku,“ slíbil náměstek pri-
mátora pro investice Jiří Kajzar (Naše 
Město F-M). Oprava se uskuteční 
v první polovině příštího roku. 

Pokud to rozsah prací dovolí, bude 
snahou zachovat na mostě částečný 
provoz, aby pěší a cyklisté nemuseli 
využívat vzdálenější most. (rs)

Věžák v Anenské 
čeká rekonstrukce
Věžový dům v Anenské 689 projde 
rekonstrukcí sítí. „Kompletní oprava 
odpadů, vody a plynu je nutná. Tato 
zásadní rekonstrukce byla v minulých 
letech pořád odkládána, až začalo do-
cházet k havarijním stavům,“ připo-
menul investiční náměstek primátora 
Jiří Kajzar (Naše Město F-M). 

Město čekalo se začátkem oprav na 
konec prázdnin, aby se práce kona-
ly v době, kdy obyvatelé šesti desítek 
bytů již budou z dovolených zpátky ve 
Frýdku-Místku. „Opravu jsme rozděli-
li na čtyři etapy podle stoupaček, aby 
obyvatelé byli co nejkratší dobu ome-
zeni netekoucí vodou. Na jedné větvi 

stoupaček je vždy 15 bytů. Pro byty 
s odstavenou vodou město zajistí WC ve 
dvou prázdných bytech a kromě toho 
přistaví i mobilní WC. V suterénu bude 
k dispozici pitná voda,“ potvrdil ná-
městek primátora pro majetkoprávní 
vztahy města Radovan Hořínek (ANO 
2011). Město prosí obyvatele domu 
o trpělivost, ale oprava stoupaček je 
nutná. 

Výhledově město plánuje zateplení ce-
lého domu. Zateplení znamená úsporu 
tepla a energií. Společně se zateplením 
se budou opravovat balkóny, které 
jsou rovněž ve špatném stavu. (rs)
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Co bude s hotelem 
Centrum?
Město Frýdek-Místek obdrželo od 
soukromého subjektu nabídku 
na směnu hotelu Centrum za 
bytové domy. „Navrhli jsme proto 
vznik pracovní skupiny složené ze 
zastupitelů, která se touto záležitostí 
zabývala a nabídnuté nemovitosti si 
její členové prohlédli. Na zářijovém 
zastupitelstvu předloží své doporučení, 
zda nemovitosti směnit, anebo navrhne 
jiné řešení,“ uvedl náměstek primátora 
pro majetkoprávní vztahy města 
Radovan Hořínek (ANO 2011). 

Bývalé vedení radnice chtělo 
hotel zbourat, současné vedení se 
přiklání k jeho zachování. „Stále 
si myslíme, že budova hotelu 
Centrum lze smysluplně využít,“ 
připomenul Radovan Hořínek. (rs)

Frýdek-Místek 
vyčlení 13 milionů 
na podporu 
sociálních služeb
Město plánuje v roce 2022 vyčlenit 
celkem 13 miliónů korun na sociální 
služby poskytované občanům města 
na území Frýdku-Místku. Od 30. srp-
na do 17. září 2021 mohou organiza-
ce poskytující sociální služby žádat 
o finanční podporu na svou činnost 
v roce 2022.

„Dotace jsou určeny poskytovatelům 
sociálních služeb zařazeným v základní 
Krajské síti sociálních služeb. Jedná se 
o služby ve městě potřebné a žádoucí, 
jejichž podpora je v souladu se středně-
dobým plánem rozvoje sociálních služeb 
ve městě,“ upřesnil náměstek primá-
tora pro sociální péči, sociální služby 
a zdravotnictví Igor Juriček (Piráti). 

„Podporu lze poskytnout pouze na běž-
nou činnost přímo související s posky-
továním sociálních služeb. Přesné pod-
mínky najdou zájemci na webu města 
nebo je mohou konzultovat s příslušný-
mi pracovníky odboru sociálních služeb 
magistrátu,“ doplnil náměstek Juriček. 

V loňském roce město podpořilo 
12 milióny korun 18 organizací, které 
realizovaly 38 projektů. (sw)

AKTUÁLNĚ
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Dalších 12 autobusových zastávek vyba-
vilo město Frýdek-Místek polepy, které 
zabrání, aby do prosklených částí nara-
zili ptáci. Celkem je polepy opatřeno 24 
zastávek. „Prosklenou plochu zastávky 
letící pták nevnímá jako překážku, Proto 
se stává, že ptáci do skel narážejí, zraní 
se a často uhynou. Snažíme se takové pří-
pady omezit tím, že na prosklené zastáv-
ky nalepíme fólii. Ta má na celé své ploše 
natištěny siluety ptáků a také logo města 
a slogany. Polep vnímá pták jako překážku 
a prosklené ploše se vyhne,“ vysvětlil ná-
městek primátora pro dopravu a životní 
prostředí Leonard Varga (Piráti). 

Podobu fólie určili ornitologové. Na zá-
kladě jejich doporučení byla zvolena 
barva, silueta letících ptáků a také plo-
cha mezi jednotlivými siluetami. Ta by 

neměla překračovat 10 centimetrů, pro-
tože větší volnou plochu považují ptáci 
vhodnou pro průlet. Podle ornitologů 
není nezbytně nutné, aby siluetu tvořil 

letící pták nebo dravec. Může tam být ja-
kýkoliv motiv, aby ptáci vnímali takovou 
plochu jako překážku. (rs)

Výstavba kanalizace v Chlebovicích fini-
šuje a současně se opravují kvůli tomu 
rozkopané cesty. Podmínky dotace ale 
umožňovaly obnovu komunikace v kva-
litní skladbě pouze nad výkopem, tedy 
ne v celé šířce komunikace. To by reálně 
znamenalo, že nová vrstva by nebyla 
propojena se starou a následně by došlo 
během krátké doby k destrukci zbylých 
částí komunikací. Ty by se musely opravit 
znovu a tím pádem by cesty byly znovu 
rozkopány. 

Město proto rozhodlo, že opraví tyto 
komunikace v celé šířce tak, aby po nich 
mohla jezdit bez problémů osobní auta 
a také technika pro obsluhu, např. po-
pelářské vozy. Silnice mají nové podloží 
a pěticentimetrovou asfaltovou vrstvu na 
rozdíl od původní pouze dvoucentime-
trové vrstvy. „Námi opravené cesty jsou 
kvalitnější a budou mít dlouhou životnost. 
Museli jsme ale na tyto úpravy vyčlenit 
z rozpočtu devět miliónů korun,“ potvr-
dil náměstek primátora Jiří Kajzar (Naše 
Město F-M) s tím, že podobně logicky se 
město postaví i k opravám dalších komu-
nikací po výstavbě kanalizace. (rs)
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Kanalizace v Chlebovicích finišuje, 
začínají se opravovat cesty

„Projekt s evropskou dotací dovoloval úpravu rozkopané komunikace 
jen nad rýhou výkopu v šířce lehce přesahující jeden metr. To by 
v budoucnu přineslo potíže, stará a nová vrstva by se chovaly 
rozdílně. Za několik let bychom proto museli komunikaci opravit 
znovu. Občanům nechceme takto komplikovat život. Rozhodli jsme 
se proto, že komunikaci opravíme hned, bude mít vyšší kvalitu 
než původní silnice, tyto práce uhradíme z rozpočtu a nebudeme 
občany obtěžovat tím, že jim silnici po pár letech rozkopeme znovu.“ 
Jiří Kajzar (Naše Město F-M), náměstek primátora pro investice, 
finance a rozpočet

Polepy zastávek  
ochrání ptáky
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Další atrakce 
na Olešné
Vzduchová trampolína je novou dětskou 
atrakcí u přehrady Olešná. Mohou se na 
ní vyřádit děti až do věku 15 let. Zábava 
se tak spojí se zdravým pohybem. Tato 
trampolína patří k nejbezpečnějším hra-
cím prvkům vůbec, je certifikována a od-
povídá všem bezpečnostním požadav-
kům podle platných norem. Díky jejímu 
tvaru nehrozí dětem pád z výšky nebo 
tvrdý dopad na zem. Velkou výhodou je 
vysoká odolnost proti poškození a její 
údržba nevyžaduje žádnou zvláštní péči. 

Vstupné je celodenní a činí 60 Kč, při-
čemž klienti aquaparku nebo autokempu 
mají slevu. (rs)
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Soud s bývalými 
představiteli 
města pokračuje
Soudní jednání týkající se údajně 
nevýhodného prodeje pozemků 
v Horní ulici ve Frýdku pokračuje. 
Státní zástupkyně se odvolala proti 
zprošťujícímu rozsudku Okresního 
soudu ve Frýdku-Místku a věc se 
již podruhé vrátila ke Krajskému 
soudu v Ostravě. Krajský soud 
již jednou vyvrátil tvrzení, že se 
jednalo o prodej ve veřejném zájmu. 
Podle žaloby město při prodeji 
pozemků v roce 2009 utrpělo 
škodu přesahující 14 milionů korun, 
navíc město tehdy nechalo ze 
svého rozpočtu postavit k těmto již 
prodaným pozemkům inženýrské 
sítě a chodníky za 32 milionů korun. 
Žalobě čelí tři bývalí primátoři Frýdku-
Místku a bývalí radní, kteří se na 
rozhodnutí o prodeji podíleli. (rs)

Město se snaží 
získat zpět 
pozemky
O pozemky, které získal spolek 
Scuba FM za mimořádně výhodných 
podmínek, se město Frýdek-Místek 
bude soudit. „Spolek nabyl pozemky 
před více než deseti lety za velmi 
výhodnou cenu — 200 Kč za metr 
čtvereční, celkem se jedná o čtyři tisíce 
metrů čtverečních. Zaplatil za ně 800 
tisíc korun, přestože dnes mají tržní 
hodnotu desetkrát vyšší. Podmínkou 
bylo, že spolek na pozemcích vybuduje 
sportoviště pro veřejnost. Tento 
závazek nebyl splněn,“ informoval 
o kauze náměstek primátora 
Jiří Kajzar (Naše Město F-M). 

Město rovněž zadá audit, který 
zjistí, zda městu vznikla škoda 
a zda podepsání nevýhodné 
smlouvy bylo úmyslem. (rs)

Letošní novinkou u přehrady Olešná je 
slunící lavice. Jejím autorem je architekt 
Zdeněk Liška. „Slunící lavice jsou využívá-
ny různě ve světě. Protože podobná lavice 
měla doplnit mobiliář u Olešné, napadlo 
mě, že by mohla symbolizovat loď s lodní 
palubou,“ vzpomínal na vznik myšlenky 
Zdeněk Liška. Za důležité považoval, aby 
se nejednalo o pouhou lavici, ale prvek, 
který by rekreanty na Olešné vybízel 
k interakci. „Samozřejmě se na ni mohou 
slunit dva lidé, ale může ji využít i parta lidí, 
která si dá pivo a na lavici si sedne. Vejde 
se jich tam až šest,“ řekl architekt. 

Svůj nápad přetavil v prototyp, který na-
šel své místo na břehu přehrady. Lavici 

okamžitě začali využívat turisté, kteří 
v sousedství lavice stanovali. Objevila se 
ale obava, že lidé budou házet pod lavici 
odpadky. „Proto jsme spodní část zadělali 
síťkou, ale ta vydržela jen pár dní. Na lavici 
se slunila žena a říkala, že je fajn, když si 
může pod lavici uložit své věci. To nás in-
spirovalo k dalšímu kroku. V sedací části 
lavice jsme vytvořili výklopný úložný pro-
stor, který se dá uzavřít klíčkem. Člověk si 
pak může jít zaplavat nebo na oběd a ne-
musí mít strach o své věci,“ dodal Zdeněk 
Liška. Frýdek-Místek tak má unikátní slu-
nící lavici, která se v příštím roce objeví 
možná nejen u přehrady, ale i na dalších 
místech ve městě. (rs)

Slunící lavice symbolizuje 
lodní palubu
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Svoz biologicky rozložitelného odpadu
Velkoobjemové kontejnery na biologický odpad (tráva, 
listí, drobné větve) budou přistaveny v srpnu a září na 
13 místech podle níže zveřejněného harmonogramu. 
Na daném místě budou od pátku a odváženy v pondělí. 
Odkládání odpadu mimo kontejner může být pokutováno.

HARMONOGRAM SVOZU →

27. 8. Lysůvky, ul. Zahradnická 51 (naproti zahradnictví)
Lysůvky, u hřiště 

3. 9. Zelinkovice, ul. Příborská 63 (poblíž MŠ, u nádob na separ. odpad)
Chlebovice, ul. Františka Prokopa 110 (u pošty)
Chlebovice, ul. Vodičná 1 (Dům včelařů)
Frýdek, ul. Panské Nové Dvory 2906

Svoz objemného odpadu v září
Velkoobjemové kontejnery budou v září přistaveny na 67 svozových místech podle níže uvedeného harmonogramu. Přistaveny budou 
dopoledne (nejpozději do 14 hodin) uvedeného dne a odváženy následující den mezi 6. a 12. hodinou. Do kontejnerů lze zdarma 
odložit objemný odpad, např. skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace. Nesmí se tam odkládat stavební, biologický a nebezpečný 
odpad. Za nebezpečný odpad se považují mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, monitory, počítače, obrazovky, lednice, 
mrazáky, zbytky barev, laků a ředidel, použité obaly od postřiků, autobaterie a monočlánky, prošlé a nepotřebné léky — to vše patří 
do sběrných dvorů. Odpad smí být odkládán pouze do kontejnerů, jakékoliv uložení mimo kontejner může být potrestáno pokutou.

HARMONOGRAM SVOZU

13. 9. Frýdek, Panské Nové Dvory 2416 
Frýdek, Panské Nové Dvory 3444 (u býv. hř. TJ Slezan)
Frýdek, ul. K Hájku 140 (u obchodu)
Frýdek, ul. Lubojackého 2702 (napojení ul. J. E. Purkyně)
Frýdek, ul. Bruzovská 1826 (u vodárny)
Místek, ul. Kollárova 146 (u pečovatelských domů)
Místek, ul. Fibichova 1499 (poblíž gymnázia Petra Bezruče)
Místek, ul. Pionýrů 803 
Místek, ul. Pionýrů 1747 (mezi hotelovými domy) 

14. 9. Frýdek, ul. K Lesu 1822 (naproti kříže)
Frýdek, ul. Nové Dvory-Vršavec 1825 (u lesa)
Frýdek, ul. Mánesova 438 (u pivnice)
Frýdek, ul. Jeronýmova 428
Frýdek, ul. Míru poblíž č. p. 1327 (u prádelny)
Frýdek, ul. Míru za č. p. 1345 (u hřiště)
Místek, ul. Beethovenova 1857 (na parkovišti)
Místek, ul. Myslbekova 2034 (u rozvodny)
Místek, ul. Ke Splavu 1568 (u nádob na separovaný odpad)

15. 9. Lískovec 410 (za výrobnou krůtích výrobků)
Frýdek, ul. Lískovecká (u domu č.p. 2086)
Frýdek, ul. Lískovecká (u objektu Distep č.p. 3328) 
Frýdek, ul. Jiřího Hakena 1658 (u večerky „Maják“)
Frýdek, ul. Slezská 2898 (na parkovišti)
Frýdek, ul. Černá cesta 2874 (u obchodu)
Frýdek, ul. Křižíkova 1352 (autobusové stanoviště VP)
Frýdek, ul. Tolstého 110 (u telefonní budky)
Frýdek, ul. Maxe Švabinského 2237 (směrem k ul. Lískovecká)

16. 9. Frýdek, ul. Slunečná (vedle I. P. Pavlova 284)
Frýdek, ul. Nad Mostárnou 2631 (u lávky)
Frýdek, ul. Josefa Skupy 2928 (za kulturním domem)
Frýdek, ul. Cihelní 3416 (u gymnázia a SOŠ, dříve 10. ZŠ)
Frýdek, ul. Klicperova 385 (u popelnic)
Frýdek, ul. Slunečná 290
Frýdek, ul. Slunečná 302

20. 9. Místek, ul. Březinova 789 (u výměníku)
Místek, ul. Československé armády 1935 (na parkovišti)
Místek, ul. Anenská 632 (na parkovišti)
Místek, ul. Zdeňka Štěpánka 154 (za restaurantem)
Místek, ul. Bezručova 232 (u betonových zábran)
Místek, ul. K Olešné 1332

21. 9. Místek, ul. Jiřího Trnky (prostor u MŠ)
Místek, ul. Dr. Antonína Vaculíka 1899 (parkoviště za 8. ZŠ)
Místek, ul. Frýdlantská 2199 (u věžáků)
Zelinkovice, ul. Příborská 63 (poblíž MŠ, u nádob na separ. odpad)
Chlebovice, ul. Ke Studánce 128 (u transformátoru)

 Chlebovice, ul. Františka Prokopa 110 (u pošty)
 Chlebovice, ul. Stařičská 78 (u pana Martínka)
 Chlebovice, ul. Vodičná 1 (Dům včelařů)
 Lysůvky, ul. Zahradnická 51 (naproti zahradnictví)
 Zelinkovice, ul. Rovenská 5 (u lípy u odb. k jachting Palkovice)

22. 9. Frýdek, ul. Jana Čapka 3087
 Frýdek, ul. M. Chasáka 3149
 Frýdek, ul. Pekařská 3421 (za domem č. p. 3057)
 Místek, ul. Pavlíkova 270 (u nádob na separovaný odpad)
 Místek, ul. Lesní 505
 Místek, ul. Palkovická 305 (u podchodu)

23. 9. Lískovec, ul. K Sedlištím 305 (u kulturního domu)
 Lískovec, ul. K Sedlištím 281 (u hřbitova)
 Skalice 61 (u kulturního domu)
 Skalice 137 (u kostela)
 Skalice 128 (u vrby)
 Skalice 32 (u žampionárny)
 Místek, ul. Vojtěcha Martínka 2373 (u hřiště)
 Místek, ul. Kolaříkova 574
 Místek, ul. Spořilov 1614 (za domem)
 Místek, ul. Čelakovského 1474 (bývalá prodejna)

Skalice — Kamenec rozcestí
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Zaměnit jedlou houbu 
za nebezpečnou 
může každý méně 
zkušený houbař.

„Měsíc září je hlavní sezónou růstu hub. 
Ještě rostou všechny letní druhy, ale již 
začínají růst podzimní druhy,“ informo-
val mykolog Jiří Lederer. Z letních hub 
lze sbírat holubinky, hřiby, oblíbenými 
jsou také klouzek sličný a velmi chut-
ný klouzek obecný. Vyhledávané jsou 
pečárky, bedly, hlívy, pýchavky a k nej-
chutnějším houbám patří muchomůrka 
růžovka, ovšem u ní je třeba dobře znát 
poznávací znaky, aby ji houbař nezaměnil 
za málo chutnou muchomůrku šedivku 
nebo za prudce jedovatou muchomůrku 
tygrovanou. 

„Výbornými jedlými podzimními houba-
mi jsou čirůvky, především velmi chutná 
čirůvka fialová, čirůvka dvoubarvá anebo 
čirůvka mlženka, která je pro běžné užití 
příliš aromatická, avšak ve sladkokyselém 
nálevu je skutečnou lahůdkou. K nalože-
ní se hodí i strmělka přehrnutá,“ vypočetl 
Jiří Lederer.

Častými podzimními houbami jsou líhy 
— nahloučená a klubčitá, které rostou 
v trsech, líha nahloučená až několik kilo-
gramů těžkých. Na travnatých místech 
se objevuje bedla zardělá. Zajímavý je 
hnojník obecný, velice chutný, jenže musí 
se zpracovat v den nálezu, protože by se 
do druhého dne roztekl na černou kaši. 
Kuchyň obohatí drobné houbičky la-
kovka ametystová a penízovka máslová. 
K naložení se dají sbírat lošák zprohý-
baný a lošák ryšavý a také krásnopor-
ky. Hojně začnou růst václavky. „Tepelná 
úprava václavek musí trvat aspoň 20 
minut. Málo uvařené mohou totiž způsobit 
zažívací potíže,“ upozornil Jiří Lederer. 

Chutná je v trsech rostoucí třepenitka 
maková s modrošedými lupeny na spod-
ní části klobouku. Zde pozor na záměnu 
s třepenitkou svazčitou se zelenohně-
dými lupeny, která je odporně hořká. 
V září začínají růst lišky, velké množ-
ství ryzců, avšak sbírá se ryzec pravý 
a ryzec smrkový. 

Poradna funguje 
každé pondělí
Houbaři jsou většinou vděční za rady, 
avšak odborník se setkal i s nelogic-
kým uvažováním. „Do poradny za mnou 
dorazil člověk, že našel žampiony. V ne-
děli si z nich celá rodina udělala pokrm 
a v pondělí se jen chtěl zeptat, o jaký druh 
žampionů se jedná. Přinesl mi jeden vzorek. 
Nejednalo se o žampion, naštěstí šlo jen 
o houbu, která není jedovatá. Jenže žampi-
ony se dají zaměnit i za muchomůrku.“

Protože u hodně hub může dojít k zámě-
ně, jak se stalo u žampionů, Jiří Lederer 
nabízí houbařům mykologickou poradnu. 
Každý může přijít prokonzultovat své ná-
lezy do Muzea Beskyd — Langova domu 
vždy v pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 
hodin. Poradna potrvá do 18. října.

Nejlépe se však houby učí přímo v terénu 
na praktických ukázkách, kde si každý 
může zblízka prohlédnout poznávací 
znaky jednotlivých druhů. Pro zájemce 
jsou proto uspořádány v rámci mykolo-
gické poradny dvě vycházky, a to 4. a 18. 
září. Podrobné pokyny jsou na stránkách 
Muzea Beskyd. (rs)

Vycházky za 
houbami 
Dvě mykologické exkurze připravil 
na září znalec hub Jiří Lederer. První 
se koná v sobotu 4. září a povede 
ze Skalice, kde jsou vápnité horniny, 
podél řeky Morávky s lužními lesy 
až do Frýdku. Sraz je v 9 hodin na 
zastávce autobusu Skalice-Záhoří. 

Druhá vycházka se uskuteční 
v sobotu 18. září. Povede ze Samčanky 
údolím Červíku přes Lojkaščanku 
a Medvědí zpět údolím Velkého 
potoka na Samčanku. Oblast je 
známa výskytem horských druhů hub 
vázaných na smrčiny a bučiny. Sraz 
je v 9 hodin na parkovišti ve Starých 
Hamrech-Samčance. Obě exkurze 
potrvají přibližně do 15 hodin. (rs) 

Výstava hub 
v muzeu
Tradiční vyústěním mykologické 
poradny je výstava Živé houby 
v Muzeu Beskyd, kde návštěvníci 
uvidí, jaké klasické i netradiční 
a vzácné houby lze najít v okolí 
Frýdku-Místku a v Beskydech. Velkou 
část výstavy tvoří čerstvě nasbírané 
houby. Výstava začne v neděli 
19. září a potrvá do 23. září. (rs) 
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První zmínka o frýdecké radnici pochází 
z roku 1543. Purkmistr úřadoval v domě 
s dnešním č. p. 1249, v němž nyní na-
jdete Zámeckou cukrárnu. V roce 1630 
za purkmistra Ondřeje Esslera koupilo 
město Frýdek od věřitelů po zemřelém 
Janu Ciomanovi dům na náměstí spo-
lu s dvorem na předměstí. Jednalo se 
o domy s dnešním č. p. 22 (Expert elekt-
ro–zásilkovna) a č. p. 2. Město je využilo 
pro své potřeby a umístilo do nich svůj 
úřad. Po požáru v roce 1848 byla radnice 
přestavěna v empírovém slohu a magis-
trát v těchto místech sídlil v letech 1864 
až 1870. Stará frýdecká radnice pak až 
do roku 1894 sloužila okresnímu soudu 
a poté dalších 36 let poštovnímu úřadu. 
V budově se také konaly odvody branců, 
ve velkém sále se hrálo divadlo, promíta-
ly filmy, pořádaly plesy a veřejné schůze. 
Budovu bývalé radnice město v roce 1937 
prodalo firmě Baťa, která ji přes pro-
testy historiků, konzervátorů památko-
vé péče i veřejnosti začala bourat, aby 
na uvolněném místě postavila moderní 
obchodní dům.
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v domě, v němž je dnes cukrárna.

Za historií frýdeckých 
a místeckých radnic

HISTORIE
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Za starosty Josefa Preise (1861—1881) 
na jeho návrh město koupilo v Radniční 
ulici pozemek a v roce 1870 na něm po-
stavilo novou radnici. Jednalo se o dům 
s č. p. 1235. Úřad a policie využívaly příze-
mí, nově založená Frýdecká spořitelna 
(Friedecker Spaarkasse) obsadila první 
podlaží. Radnice na tomto místě půso-
bila do roku 1903. Později ji nahradila 
Union banka a ještě později Zemědělská 
záložna. Spořitelna se v roce 1902 pře-
stěhovala do nové budovy (starší křídlo 
dnešního městského úřadu). U příležitos-
ti jubilea padesátiletého panování císaře 
Františka Josefa I. byl schválen záměr 
vystavět novou budovu pro Frýdeckou 
spořitelnu. Město nakonec neprojevi-
lo dostatečný zájem, aby se připojilo 
k výstavbě části budovy, do které by 
mohl být přenesen starostenský úřad. Je 
překvapivé, že veřejnou soutěž nakonec 
vyhrál společný projekt frýdeckého rodá-
ka Oskara Neumanna a Arthura Barona. 
O stavbě pozitivně referoval Časopis 
rakousko-uherských stavebních inženýrů 
a architektů.

Policie se již v roce 1901 přestěhovala 
do budovy „Kaufhale“ (dnešní sociální 
odbor naproti Komerční banky), v roce 
1903 do stejné budovy přešel i magistrát. 
Hlavní úřad působil v prvém patře, kro-
mě úřadovny starosty a jeho tajemníka 
tam byly síň pro zasedání magistrátních 
radů, podatelna, okresní školní výbor pro 
město, důchodenský úřad a místnost 
obecních sluhů. V přízemí vlevo měla své 
prostory policie a vpravo stavební úřad. 
V této budově úřadoval starosta Eduard 
Koltscharsch (1897—1904) a po něm 
Josef Pawlik (1904—1918), předtím před-
nosta frýdeckého nádraží.

Situaci s nedostatkem místností pro 
radnici nakonec vyřešila v letech 1929 až 
1932 dostavba čelního a bočního křídla, 
které navázalo na starší trakt Frýdecké 
spořitelny. Po zrušení okresního hejt-
manství a berní správy se kanceláře 
rozšířily i do spořitelního křídla. Od roku 
1943 byla radniční budova společná pro 
obě dříve samostatná města.

Podobnou historii má bývalá místecká 
radnice. Ta se původně nacházela na ná-
městí v domě č. p. 29. Tento dům byl dře-
věný a až v 18. století jej nahradila zděná 
stavba. V roce 1869 do obecního domu 
navíc přibyla nově založená Místecká 
spořitelna. Jak se rozrůstala, myšlenka 
postavení vlastní spořitelní budovy čím 
dál víc nabývala na aktuálnosti. Podobně 
na tom byl úřad města, kterému se nedo-
stávalo dalších prostor pro nově zřizova-
nou agendu. 

V roce 1885 spořitelna a město chtěly 
společně zakoupit zastavěné pozemky 
v Nádražní ulici, na kterých zamýšlely 
postavit novou budovu. Místodržitelství 
však koupi neschválilo. Stavba spořitelny 
začala být aktuální až při 20. výročí spo-
řitelny v roce 1892. Místek zakoupil dům 
č. p. 37 za osm tisíc zlatých a následnou 
koupi domu č. p. 38 také za osm tisíc 
zlatých povolilo místodržitelství až 22. 
srpna 1895.

Projekt spořitelní budovy navrhl vídeň-
ský architekt Josef Hudetz. Stavební 
práce započal místní frýdecký stavitel 
Rudolf Aulegk, dostavbou pověřili také 
místního stavitele Hermanna Rippera. 
Ten předal stavbu koncem roku 1898 
k užívání. Interiéry jsou plochostropé se 
štukovým dekorem, pouze hlavní sál má 
dubový kazetový strop od firmy Ludvíka 
Rundta. Spořitelna a radnice působily 
v novostavbě od 26. února 1899. 

Starou radnici na náměstí město prodalo 
Rudolfu Haasovi, který po nezbytné pře-
stavbě v této budově otevřel v roce 1908 
„Hôtel Rudolf Haas“ s nejširším sortimen-
tem jídel, nápojů a služeb. 

Po spojení Frýdku a Místku v jedno měs-
to a po zrušení Místecké spořitelny rad-
niční budovu převzala Základní umělec-
ká škola ve Frýdku-Místku a v současné 
době v ní sídlí hudební obor této školy.

Sloužila jim dřevěná budova

↖ budova bývalé frýdecké radnice (zcela vpravo) na 
pohlednici z roku 1914. v roce 1937 ji koupila firma baťa 
a nechala ji zbourat. 

↑ pohlednice z 30. let minulého století ukazuje dostavěné 
křídlo spořitelny. magistrát v budově sídlí dodnes.

← budova bývalé radnice města místku na snímku 
z roku 1950.

↓ budova místecké radnice slouží hudebníkům 
základní umělecké školy frýdek-místek. 
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Na přelomu července a srpna proběhl 
na Morávce tradiční letní pobyt pro děti, 
který město pořádá pro děti z eviden-
ce sociálně-právní ochrany dětí. Letošní 
tábor se konal v egyptském duchu, děti 
postupně získávaly indicie a luštily hiero-
glyfy vedoucí k pokladu faraona. Pobyt 
dětem zpestřily ukázky práce Armády 
ČR, kynologické ukázky Sportovního 
klubu policie Frýdek-Místek a děti si 
také zasoutěžily o titul Malý strážník 
s Městskou policií Frýdek-Místek.

Na den, kdy se konala táborová olympiá-
da, se přijel podívat i náměstek primá-
tora pro sociální oblast a zdravotnictví 
Igor Juriček (Piráti), který se zapojil do 
organizace jedné z olympijských disciplín 

a zůstal s dětmi celý den až do večerního 
táborového ohně spojeného s opékáním 
špekáčků.

„Celému týmu táborových vedoucích 
a strážníkům Městské policie, kteří se také 
starali o program pro děti, patří obrov-
ský dík. Táboru předchází spousta příprav 
a vedení více jak dvaceti dětí po celý týden 
je samo o sobě náročné. Program byl při-
praven naprosto skvěle, děti byly zapálené 
a moc si to užily. Nejzvídavější děti, které 
se ptaly, co to znamená být náměstkem 
primátora, jsem pozval, ať se za mnou při-
jdou podívat na magistrát,“ řekl náměstek 
Igor Juriček. (red)
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Děti na táboře sportovaly 
i nahlédly do historie

Napište, co byste chtěli vzkázat bu-
doucím generacím. 

Věž kostela svatého Jana a Pavla čeká 
oprava. Při té příležitosti bude otevřena 
schránka, která je umístěna na vrchol-
ku věže těsně pod křížem. „Netušíme, co 
schránka ukrývá. Věž se naposledy opra-
vovala před osmi desítkami let a je možné, 

že tam naši předkové vložili nějaké doku-
menty nebo vzkazy. Stává se, že v takové 
schránce jsou ponechány původní předmě-
ty a dokumenty, mnohdy staré několik sto-
vek let, a k nim se přidá něco z doby, kdy 
je schránka otevřena. Sám jsem zvědavý, 
co ve schránce objevíme,“ těší se děkan 
Daniel Vícha. 

Do otevřené schránky budou vloženy 
současné předměty. Většinou se do ní 
dávají současné mince nebo tiskoviny. 
„Zvažujeme také fotografie a něco ze živo-
ta naší farnosti. Ale byli bychom rádi, kdy-
by nám lidé napsali, co bychom měli pro 
budoucí generace zanechat. Mohou nám 
něco navrhnout, ale také nám mohou po-
slat vzkaz pro naše potomky, něco o životě 
ve městě anebo jak si představují život ve 

Frýdku-Místku třeba za sto let. I děti mo-
hou nakreslit obrázek, jak se jim ve městě 
žije dnes a jak se tady bude žít za sto let, 
kdy bude schránka zřejmě znovu ote-
vřena,“ vyzval děkan Vícha. Své návrhy 
nebo vzkazy zašlete e-mailem na adresu: 
rkf.mistek@doo.cz. Obrázky mohou děti 
donést přímo na faru na Farním náměstí 
v Místku. 

Oprava věže kostela začne během září. 
„Při silném větru se začínala trhat krytina, 
která je opravdu v již havarijním sta-
vu. Musí se kompletně vyměnit bednění 
pod krytinou, trámy a samotná krytina. 
Celá oprava části věže nad hodinami vy-
jde na pět milionů korun,“ uvedl Daniel 
Vícha. (rs)sc
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Jaké tajemství ukrývá věž kostela? 

„Mezi dvěma kostelama leží Frýdek-Místek, poslala mi moje milá 
z Ameriky lístek… Tak začíná pěkná píseň Jarka Nohavici o našem 
městě. Kostely jsou nejen dominantou města, ale také důležitým 
odkazem našeho kulturního dědictví, o které musíme společně 
pečovat pro příští generace, stejně jako o jiné kulturní památky. 
Proto město pravidelně přispívá na údržbu a opravy těchto památek 
bez ohledu na to, kdo je vlastní. Kostel sv. Jana a Pavla patří mezi 
jednu z nejvýznamnějších památek ve městě, proto vedení města 
podpořilo dotaci ve výši jednoho milionu korun na opravu jeho věže. 
Kostel slouží široké veřejnosti také jako kulturní stánek, např. pro 
hudební akce nebo je cílem sakrální turistiky.“ Náměstek primátora 
pro investice, finance a rozpočet Jiří Kajzar (Naše Město F-M)
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Ostře sledované vlaky 
nabídnou humor
Herci Komorního divadla Arté Frýdek-
Místek nastudovali hru Ostře sledova-
né vlaky, kterou v premiéře zahrají na 
Nové scéně Vlast 25. září. Text Bohumila 
Hrabala pro potřeby divadla upravil he-
rec a režisér Jakub Vašek. „Vyšel jsem 
z Hrabalovy novely a také ze dvou jeho 
dalších povídek. Na rozdíl od filmu je ve 
hře více humorných situací, někdy až čer-
ného humoru. Divák se nemusí bát, že pů-
jde na velké drama. Hra má nadhled a jsou 
v ní situace, které jsou aktuální i v sou-
časné době. Týkají se například svobody 
člověka,“ popsal Jakub Vašek, který se ve 
hře představí v roli mladého výpravčího 
Miloše Hrmy.

Do hry obsadil členy souboru Komorního 
divadla Arté a pozval také profesionál-
ní herce. „Arté funguje už sedm let. Chtěl 
jsem oživit soubor, proto jsem do rolí ob-
sadil Marka Zahradníčka z olomouckého 
divadla Tramtárie, Reného Šmotka, který 
stál u počátků ostravské Arény, Miroslava 
Rataje z Národního divadla moravsko-
slezského a Lucii Okonovou z pražského 
Komorního divadla Kalich.“

Lucie Okonová si zahraje hned tři po-
stavy — hraběnku, Elišku a partyzán-
ku. „Postavy jsou odlišné, proto je pro mě 
každá velkou výzvou. Hraběnka se snaží 
držet si své postavení ve společnosti, ale 
podle mě káže vodu a pije víno. Nabádá 
k náboženství, ale není tak čistá, jakou ze 
sebe dělá. Není zlá, jen trochu povrchní. 
Eliška je mladá volnomyšlenkářka a svým 
způsobem lehce provokativní. Asi největší 
perlička je pro mě partyzánka Viktoria 
Freie. Němka, která si sama přeje, aby vál-
ka skončila a odhodlá se k velice odvážné-
mu činu,“ vylíčila postavy Lucie Okonová. 
Vidí také rozdíly mezi filmem a divadel-
ním zpracováním. „V naší divadelní verzi 
je více humoru než ve filmu. A hlavně ně-
které věty a situace se dokonale hodí i pro 
dnešní dobu. Neskutečně se mě dotýká 
téma omezování svobody. U jistých replik 
by člověk řekl, že si je Jakub sám do tex-
tu připsal, ovšem jsou skutečně napsány 
Bohumilem Hrabalem. Možná proto je mi 
postava Viktorie sympatická. Je to artistka 
a podle toho, co v některých chvílích říká, 

mi mluví z duše. Myslím, že budou diváci, 
hlavně v dnešní době, překvapeni po všech 
stránkách,“ popsala Lucie Okonová.

Marek Zahradníček hraje výpravčího 
Hubičku. „Film jsem už dlouho neviděl 
a nechtěl jsem Hubičku hrát stejně jako 
Josef Somr. On byl tehdy třicátníkem, za-
hrál to geniálně, ale já jsem o generaci 
starší, proto také logicky mám jiný pohled 
na život a na ženy. Roli hraji po svém,“ řekl 
Marek Zahradníček. „Dramatizace se 
Jakubovi Vaškovi povedla, texty jsou dob-
ré. S ostatními herci jsme si sedli, občas 
jim poradíme, jak danou situaci zahrát,“
doplnil Miroslav Rataj. „Zkoušeli jsme 
v tělocvičně ve Starém Městě a atmosfé-
ra mi připomínala mé začátky v ostrav-
ské Aréně. Všichni jsme zažívali chvění 
a nadšení, úplně jsme se ponořili do práce. 
Jakub Vašek byl přístupný nápadům, proto 
jsme si je hned vyzkoušeli a když dávaly 
smysl, nechali jsme je ve hře. Taková práce 
je zajímavá. Už se těším na premiéru,“ byl 
nadšený René Šmotek. (rs)
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Zpěvák a kytarista Mirai Navrátil po-
řádá s Evolution Brothers hudební 
festival FM City Fest. Podařilo se mu 
pozvat do Frýdku-Místku špičky české 
hudební scény. 

Místním příznivcům zahrajete na 
FM City Festu. V srpnu jste ale 
měl koncertovat na olympiádě 
v Japonsku. Byl to dlouhodobý sen?
Mít nabitý festival, který si uděláte podle 
svých představ s partou skvělých kama-
rádů, je sen. Ale vy se určitě ptáte na to 
Japonsko. Jednou bychom si tam chtěli 
zahrát. Spíš než sen, kterému bychom 
podřizovali naše plány, je to třešnička, 
co člověk chce zažít. I vzhledem k mým 
kořenům jsem se tam hrozně těšil a měl 
jsem i dohodu se svou japonskou ba-
bičkou, že se potkáme, ale celé se to 
podělalo, jak jen šlo. Olympiáda byla 
v režimu bez lidí, babička v Japonsku už 
nežije, zavedli třídenní v podstatě vězení 
v místnosti 2 × 3 metry, kde se nesmě-
lo otevřít ani okno a následnou velmi 
tvrdou a striktní čtrnáctidenní karanté-
nu. Já do poslední chvíle měl sbalený kufr 
a i tak jsem to cítil jako vnitřní povin-
nost. Nakonec mi vše zrušili dva dny před 
odletem, a tak jsem si trochu alibisticky 
řekl, že jsem prostě udělal, co jsem mohl 
a osud to chtěl jinak.

Co bylo důvodem zrušení koncertu?
Oni Japonci mají trošku jiný přístup 
ke zodpovědnosti a dodržování pravi-
del a kdyby necítili závazek možná vůči 
sportovcům, možná vůči Mezinárodnímu 
olympijskému výboru nebo možná i vůči 
celému zbytku světa, asi by olympiáda 
ani nebyla. Zkrátka dotáhli v nejbazálněj-
ší formě to, k čemu cítili, že se zavázali. 
Nechci za ně mluvit, ale tak nějak vní-
mám, že to asi mohlo přibližně být.

Nakonec jste si zahrál v Praze 
v olympijském parku. Nebyla to 
přece jen slabá náhražka?
S Českým olympijským výborem jsme se 
o mém zapojení do mediálních aktivit ko-
lem tokijské olympiády bavili dlouhé mě-
síce, a když to pro mě celé padlo, mrzelo 
mě to, ale slíbil jsem, že se zapojím aspoň 
takto. Potkal jsem tam pár olympioniků, 
sportovců, kolegů ze StarDance a bylo 
fajn vidět, že vaše songy pod pódiem zpí-
vá kolektiv olympijských medailistů. Ale 
Tokio by bylo Tokio, co vám budu povídat. 
Myslím tím Tokio bez covidu za režimu 
jako před 2020. Toho se asi už nedožiju, 
tak třeba Paříž 2024 bude OK.

Na podzim budete soutěžit 
v StarDance. Co vás k tomu přimělo?
Loni jsem měl jako takovou výzvu B7 — 
Beskydskou sedmičku. Ono když nás 
zavřeli a člověk mohl tak akorát na hory, 
ve kterých bydlíme, tak to bylo logické 
vyústění. No a pro letošek jsem výzvu 
neměl a když přišla tahle nabídka, ač 
mě trochu vyděsila, řekl jsem si, proč ne. 
Třeba se něco přiučím a snad neudělám 
Frýdku-Místku ostudu. Snad se nebude 
taneční mistr Břetislav Gebauer obracet 
v hrobě.

Počítal jste s tím, že vás 
čeká tvrdý trénink?
No, uvidíme. Jedna věc je teorie, druhá 
praxe. Po B7 jsem si říkal, že mě nic ne-
rozhodí, ale měli jsme teď dva dny nácvik 
quick stepu a byl jsem zralý na vozík.

Kdo bude vaší partnerkou?
Lenka Nora Návorková. V roce 2018 vy-
hráli s hercem Jiřím Dvořákem, tak tuším, 
že bude chtít směřovat vysoko, ale bohu-
žel má mě. (smích)

Považujete se za dobrého tanečníka? 
Jaký druh tance máte vůbec nejraději?
Nepovažuju, ale stále mám dva měsí-
ce s tím něco udělat. Zatím trénujeme 
Sambu, cha-chu a quick-step. Zatím je 
brzo na názor.

Už více než rok pracujete na 
svém třetím albu. Máte název 
a víte termín, kdy vyjde?
Název máme, ale nepovím. Zase to bude 
výpůjčka z bezedné studnice japonské 
kultury. Název bude ztvárňovat posta-
vička, kterou každý zná z asijských bister 
a obchůdků, ale vlastně nikdo moc neví, 
jak se jmenuje.

Koncem září spolupořádáte a zároveň 
vystoupíte s kapelou na FM City Festu. 
Zahrajete tam i něco z nového alba?
Určitě. Ostatně singl „Volám“, který jsme 
nedávno vydali, je první vlaštovka z při-
pravované desky a neměla by chybět 
v playlistu. Kromě toho je to domácí kon-
cert, takže se pokusíme udělat největší 
show letoška se vším, co k tomu patří.

Během covidové pandemie jste 
koncertovali v zahradách domů pro 
seniory, uspořádali jste autokoncert, 
ale tam asi bylo trochu jiné publikum, 
než na jaké jste zvyklí. Těšíte se, až to 
ve Frýdku-Místku pořádně rozjedete?
Byl to šílený rok. Koncerty v zahradách 
domů pro seniory jsme ještě stihli spolu 
s kamarádem Davidem Stypkou. Kromě 
toho, že nám ten rok bral, tak i sem tam 
něco dal… Autokoncerty jsou výsledkem 
nutkání nesmířit se s konstatováním, že 
něco nejde a také výsledkem hledání 
cesty tam, kde zdánlivě není. Na FM City 
Fest se moc těšíme. Doma jsme už dlou-
ho nehráli. Je to pro nás všechny pokaždé 
svátek. (rs)

KULTURA

Mirai Navrátil:

NA FM City Festu 
se pokusíme udělat 
největší show letoška
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Září patří ve Frýdku-Místku hudbě. Ve 
městě se konají dva hudební festivaly 

— Sweetsen Fest a FM City Fest.

Benefiční Sweetsen Fest vstupuje do 
svého již 17. ročníku. Uskuteční se 9. až 
11. září. Na festivalu vystoupí hudebníci 
výhradně z Frýdku-Místku, bez nároku 
na honorář, na akci se neplatí vstupné. 
Festival je spojen s dobročinností a ná-
vštěvníci mohou podpořit organizace, 
které se starají o potřebné. 

První den zahraje na pódiu U Arnošta 
Bandjeez s Kateřinou Marií Tichou, další 
dny ožijí stage vedle slezanského sta-
dionu a festival zakončí nedělní divadel-
ní představení u Faunaparku. „Sweetsen 
Fest je tak trochu mým dítětem, strávil 
jsem s ním téměř 20 let. Jenže jako pri-
mátor nemohou a ani nechci pořádat 

festival a předal jsem štafetový kolík 
Kamilu Rudolfovi a tím i celé partě kolem 
klubu Stoun, která se na pořádání festi-
valu v minulých letech podílela. Držím jim 
palce a přeji festivalu vše dobré,“ uvedl 
primátor Frýdku-Místku Petr Korč (Naše 
Město F-M). „Začínali a vyrostli jsme ve 
Frýdku-Místku, a přestože děláme světové 
produkce, máme k festivalu velký vztah. 
Pokusíme se zlepšit komfort návštěvníků,“
slíbil Kamil Rudolf. 

Skvělí interpreti na FM City Festu

Až pět desítek interpretů vystou-
pí 24. a 25. září na FM City Festu. 
Spoluorganizátorem festivalu je hudeb-
ník a zpěvák Mirai Navrátil. „Jako jeden 
z mála festivalů proběhne v původním pro-
vedení. Jen jsme posunuli termín na konec 
září. Vystoupí na něm Rybičky 48, Divokej 
Bill, Jelen, Ewa Farna, Lenny, Pokáč, Rytmus, 
zahrajeme i my — Mirai. Připravujeme dět-
ské zóny a návštěvníky pobaví komici z po-
řadu Na stojáka,“ vypočetl Mirai Navrátil.  

„Město tradičně podporuje oba festiva-
ly. Pro mě jde o zajímavou situaci, proto-
že s Miraiem se známe dlouhé roky. Když 
začínal jako muzikant, já organizoval první 
Sweetsen Fest. Nyní jsem předal štafe-
tu, Sweetsen Fest pořádá Kamil Rudolf ze 
Stounu a další organizace, Mirai je zase 
spolupořadatelem FM City Festu,“ uvedl 
primátor Frýdku-Místku Petr Korč. 

Vstupenky na FM City Fest z loňského 
roku jsou v platnosti, nové se dají koupit 
na stránkách www.fmcityfest.cz. (rs)

Město v září 
ožije hudebními 
festivaly

↑ atmosféra na sweetsen festu je jedinečná. 
foto: archiv festivalu

← petr korč předává štafetový kolík pořadatele sweetsen 
festu kamilu rudolfovi. foto: rené stejskal
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FM Salon opět 
na zámku
Jubilejní 30. ročník FM Salonu se 
uskuteční v prostorách Muzea Beskyd 
na frýdeckém zámku. Návštěvníci 
budou mít jedinečnou příležitost 
prohlédnout si díla známých i méně 
známých frýdecko-místeckých profe-
sionálních a amatérských umělců na 
jednom místě. 

Vernisáž se koná 16. září v 17 hodin 
a výstava potrvá do 17. listopadu. (rs) 

Fotoklub vyhlásil 
soutěž
Fotoklub Art Collegium vyhlásil soutěž 
pro mladé fotografy z Frýdku-Místku 
a okolí, jejichž věk v letošním roce 
nepřesáhne 25 let. Autoři mohou do 
soutěže zaslat černobílé nebo barev-
né snímky na libovolné téma volného 
formátu s kratší stranou minimálně 
20 cm. Maximální počet soutěžních 
fotografií je pět. Uzávěrka je 7. září. 

Soutěž vyhodnotí odborná porota 
a nejlepší snímky budou představeny 
na následné výstavě. (rs)

Montmartre ve 
Faunaparku
Vůbec poprvé se v našem městě 
uskuteční setkání umělců nazvané 
Beskydský Montmartre aneb Den 
lásky k umění. Malíři, sochaři, grafici, 
kreslíři, šperkaři, keramici, fotogra-
fové, performeři, básnící, spisovatelé, 
amatéři i profesionálové, začáteční-
ci i pokročilí představí ve frýdeckém 
Faunaparku v sobotu 25. září od 10 do 
18 hodin svou tvorbu. Instalace záleží 
na fantazii každého z umělců. 

Během dne se budou konat worksho-
py, hudební a divadelní scéna uvítá 
hudebníky, herce i literáty. Vstup pro 
umělce i veřejnost je zdarma. (rs) 

Místecká záložna 
ožila uměním

Malíř Alexander Mosio vystavuje své obra-
zy v prostorách bývalé místecké zálož-
ny, v níž naposledy sídlila Moravia Banka. 
Dlouhé roky opuštěné prostory tak opět 
ožily. Návštěvník vstoupí do syrového pro-
storu, který teprve čeká na rekonstrukci. 
Dýchne na něj atmosféra zašlé slávy první 
republiky — sály s vysokými stropy, dřevě-
ným obložením, dřevěná okna, prosklené 
dveře, historické lustry… 

„Jedná se o zajímavý prostor. Chtěl jsem 
otevřít i boční vchod, jenže to není možné,“ 

zalitoval Alexander Mosio. Svými malbami 
z let 2021 až 2021 zaplnil dva sály. „Vystavuji 
malby ze Španělska, Francie Skotska nebo 
Nového Zélandu. Odtamtud pochází obraz 
pláže Muriwai s černým pískem,“ ukazoval 
malíř. Nechybí ani obrazy s frýdecko-mís-
teckou tematikou, ostravská Černá louka 
a akty nebo portréty. 

Výstavu autor nazval Obraz, stavu duše od-
raz. Zájemci ji mohou navštívit denně mezi 
15. a 18. hodinou až do 27. září. (rs)

Komentované 
vycházky za historií
Koho zajímá historie židovského hřbitova 
ve Frýdku, neměl by si nechat ujít komen-
tovanou prohlídku, která se uskuteční 
v neděli 5. září od 15 hodin. Sraz je před 
hřbitovem. Jaromír Polášek povypráví 
o významných rodinách, které mají své 
hrobky a hroby na tomto hřbitově. Vstup 
je zdarma. 

V pátek 10. září v 16.30 hodin (sraz u brány 
parku L. Janáčka ve Frýdlantské ulici) začne 

komentovaná vycházka Muzea Beskyd 
k zajímavostem Místku. Jaromír Polášek 
provede účastníky sadem Leoše Janáčka, 
kolem zbořené Elzerovy textilky, památníku 
Pěvci Slezský písní, Čermákovy vily, bývalé-
ho chlapeckého gymnázia, Procházkových 
domů a vycházku zakončí u Národního 
domu a bývalé záložny. (rs)
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Kulturní tipy

kino vlast

 26. 8. 17.45 Prvok, Šampón, Tečka a Karel
 26. 8. 20.00 Zátopek
 28. 8. 18.00 Candyman
 28. 8. 20.00 Večírek
 29. 8. 16.00 Dračí země
 29. 8. 18.00 Spící město
 29. 8. 20.00 Zátopek
 30. 8. 18.00 Candyman
 30. 8. 20.00 Filmový klub: Jabka
 1. 9. 16.00 Croodsovi: Nový věk
 1. 9. 17.45 Zátopek
 1. 9. 20.15 Prvok, Šampón, Tečka a Karel
  → více na www.kulturafm.cz

bio senior 
 1. 9. 10.00 Gump 
 8. 9. 10.00 Bože ty seš hajzl
 15. 9. 10.00 Chyby
 22. 9. 10.00 Jan Werich: Když už člověk 

jednou je…
 29. 9. 10.00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel

bijásek
 11. 9. 15.00 Raya a drak
 18. 9. 15.00 Tom a Jerry

zahrada národního domu
 25. 8. 20.00 Amundsen
 3. 9. 19.30 Proxima
 10. 9. 19.30 Samotáři

park pod zámkem
 1. 9. 19.30 Bábovky

restaurace sokolík
 8. 9. 19.30 Pulp Fiction

textilka slezan
 15. 9. 19.00 Tenet

sady bedřicha smetany 
 22. 9. 19.00 Chyby

divadlo

 25. 9. 19.00 Ostře sledované vlaky (Kom. 
div. Arté), Vlast

festival odpoutaná scéna
Program festivalu:
 26. 8. 17.00 Lubo Baum a skupina Improve 

Yourself (Faunapark)
  17.30 Divadelní večer v D.N.A. — 

pásmo jednoaktových her 
(Div. D.N.A.)

  20.30 Konkurz — Losers Cirque 
Company (Faunapark)

 27. 8. 16.00 Vodnická pohádka 
(Zahrada ND)

  19.00 Impro FrMol (Zahrada ND)
  20.30 K-PAX, Svět podle Prota 

(Faunapark)
  21.00 Slam Poetry Show 

(Zahrada ND)
  23.00 Kujóni (Zahrada ND)
28. 8. 16.00 O líných strašidlech 

(Div. Čtyřlístek)
  19.00 Švestka — Divadlo Járy 

Cimrmana (Národní dům)
  22.30 Afterparty — Rockstar FM 

(Zahrada ND) 

divadlo pro děti
 4. 9. 16.00 O chytré koblížce a veliké řepě, 

sady B. Smetany 

koncerty 

 5. 9.  16.00 Stanley´s Dixie Street Band, 
sady B. Smetany

 8.—12. 9.  Sweetsen Fest, před stadionem 
Slezanu

 13. 9. 19.00 La Grande Chapelle — 
španělská královská hudba 
(Svatováclavský hud. festival), 
kostel. sv. Jana a Pavla

 16. 9. 19.00 Luboš Pospíšil a 5P, Vlast
 18. 9. 18.00 Jitka Baštová (akordeon), 

Jindřich Macek (loutna) — Via 
vitae Comenius, kostel Všech 
svatých

 18. 9. 20.00 Aimée Allen Quartet, Stolárna
 23. 9. 19.00 Indi Stivín a Alice Springs, 

Národní dům 
 24.—25. 9.  FM City Fest, areál Slezanu ve 

Staroměstské ul.
 29. 9. 19.00 Farana Piano Duo, historický 

sál ZUŠ

výstavy

do 27. 9.   Alexander Mosio: Obraz, stavu 
duše odraz, dvorana býv. 
Moravia Banky (15 — 18.00)

 do 30. 9.  Marcela Šmalcová: Digitální 
ilustrace, knihovna 
Jiráskova 506

do 30. 9.  Petr Votoupal: Do lesa na laně 
(kresby), Vlast

do 31. 10.  Tomáš Kurečka, Tereza 
Dvořáková: Medotekoucí 
(rituální oděvy), Galerie Věž

muzeum beskyd
do 5. 9 Karel Loprais 
do 5. 9. Návrat do školních lavic 
do 12. 9. Fenomén Igráček 
16. 9. — 7. 11. FM Salon 
19. 9.— 23. 9. Živé houby v muzeu
30. 9. — 21. 11. Leopold Parma 

Akce:
 3. 9. 16.00 Vinařský festival (zámek)
 4. 9. 9.00 Mykologická exkurze ze 

Skalice (sraz Skalice-Záhoří)
 5. 9. 15.00 Židovský hřbitov ve Frýdku 

(sraz u hřbitova)
 10. 9. 16.30 Pojďte s námi po Místku 

(sraz u brány parku L. Janáčka)
 13. 9. 19.00 Trabantem napříč kontinenty 

(Rytířský sál)
16. 9. 16.30 Založili Hückeswagenové 

hukvaldský hrad? 
(Zelený dům)

 18. 9. 9.00 Mykologická exkurze 
Samčanka (sraz parkoviště St. 
Hamry-Samčanka)

 24. 9. 16.30 Jak shazovali kozla z věže 
frýdeckého zámku (sraz 
u kašny, Zámecké nám.) 

 27. 9. 16.00 Proti proudu řeky Morávky 
(sraz před 2. ZŠ)

turistické informační centrum

 1. 9. 15.30 Technotrasa — Po stopách 
textilek (sraz u TIC Frýdek 
v 15.30)

 5. 9. 8.30 Lysohorská nej (na Lysou horu 
s průvodcem, sraz na park. 
Rajské boudy v Malenovicích)

 11. 9. 9.00 Babylon Frýdek (krim. živly 
a černá kroniky v 30. letech, 
sraz u TIC Frýdek)

 19. 9. 8.30 Lysohorská nej (na Lysou 
horu s průvodcem, sraz u lan. 
Centra Opičárna na Ostravici)

 2. 10. 9.00 Ubrousku, prostři se (místecké 
hostince a kavárny, sraz u TIC 
Místek)

U všech výše uvedených komentovaných 
prohlídek je nutná rezervace na 
www.technotrasa.cz nebo na pobočkách TIC.

ostatní akce

 29. 8. 14.00 Včelařské slavnosti, Včelařský 
naučný areál Chlebovice

 14. 9. 17.30 Kurt Gebauer bá(snící) jubilant, 
Galerie Věž

 18. 9. 12.00 F-M žije vínem, frýdecký zámek 
a park

 29. 9. 18.00 Seifert 120, recitace R. 
Šatánková, hudba L. Kokeš, 
Provizorium Záložna (Moravia 
Banka) 

 5. 10. 16.30 Křídla s Olgou Szymanskou: 
Všechny krásy světa Jaroslava 
Seiferta (k 120. výročí 
narození), knihovna Hlavní 112 

— Modrý salonek



28 ZPRAVODAJ F≈M �

Taneční klub DANCEPOINT, který ve 
městě působí již 17. rokem a věnuje se 
moderním tancům, zahájí svou taneční 
sezónu v září již tradičně Týdnem ote-
vřených dveří, kdy si děti za doprovodu 
rodičů mohou zdarma vyzkoušet všech-
ny typy tanečních lekcí a poradit se s tre-
néry, které lekce budou pro ně ty pravé. 
Nabídka stylů a lekcí je široká a liší se 
nejen výběrem věku a úrovně, ale přede-
vším hudbou, choreografií, kroky, kostý-
mem a vyučujícím lektorem. I ty nejmen-
ší děti si mohou ve studiu zatancovat již 
od dvou let a stejně tak v jiných lekcích 
i jejich rodiče či prarodiče. 

Kdo se chce tanci věnovat rekreačně, 
může trénovat pouze jednou týdně, ale 
v klubu jsou i soutěžní složky, kde děti 
trénují častěji, mají soustředění a jezdí 
na regionální i celorepublikové sou-
těže. V nich klub nasbíral již mnoho 
cenných medailí a hrdě reprezentoval 
Frýdek-Místek. 

Hlavní taneční styly, kterým se klub 
věnuje, jsou street dance, disco dance, 
latinskoamerické tance, balet, ale také 
základní taneční přípravka, moderna, fit 
dance či gymnastika. Během roku se ko-
nají speciální taneční workshopy s lekto-
ry, kteří jsou mistři ve svém stylu a oboru 
a přijedou do Frýdku-Místku předávat 
své znalosti a zkušenosti. 

Studio s tanečním sálem se zrcadly se 
nachází v prostorách města, které klub 
dotuje z programu Sport. 

Pohyb pro děti, mládež i dospělé nabývá 
v době po covidu více než kdy jindy na 
významu. V klubu mohou všichni kvalit-
ně využít svůj volný čas a spojit příjemné 
s užitečným, což tanec přesně splňuje.

Přehled o nabídce a činnosti studia na-
leznete na @dancepointcz (Facebook, 
Instagram, YouTube) a také na nových 
stránkách studia www.dancepoint.cz. 

Na lekce zdarma během Týdne otevře-
ných dveří (Růžový pahorek 549, Frýdek) 
je třeba se předem zaregistrovat na 
webu. Jedná se o tyto lekce:

6. 9. 15.15: tan. průprava dětí 2—4 roky, 
16.00: balet pro děti 8—11 let, 17.00: 
disco dance děti — soutěžní tým, 18.00 
disco dance junioři — soutěžní tým, 
19.00: street dance dospělí
7. 9. 15.00: disco dance děti, 16.00: la-
tinskoamerické tance děti a junioři, 17.00: 
gymnastika začátečníci, 18.00: gymnasti-
ka pokročili, 19.: latinskoamerické tance 
solo ženy
8. 9. 15.15: tan. průprava děti 5—7 let, 
16.00: street dance děti — soutěžní tým, 
17.00: street dance junioři — soutěžní 
tým, 18.00: street dance hlavní — sou-
těžní tým, 19.00 moderní tanec dospělí, 
9. 9. 15.00: street dance děti, 16.00 
street dance junioři, 17.00: street dance 
děti — soutěžní tým, 18.00 street dance 
junioři — soutěžní tým, 19.00 latin-
skoamerické tance solo ženy, 
10. 9. 15.00: balet děti mini 4—7 let, 
16.00: street dance děti — soutěžní tým, 
17.00: street dance junioři — soutěžní 
tým, 18.00: street dance hlavní — sou-
těžní tým, 19.00 fit dance dospělí. (mb)
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DANCEPOINT znovu roztančí město

Frýdek-Místek se stal v červenci společně 
s Ostravou centrem evropského base-
ballu. V obou městech se konal prestižní 
Pohár mistrů. „V baseballové obdobě Ligy 
mistrů tak byli ve Frýdku-Místku na hřišti 
Klasiku k vidění nejlepší celky italské, ho-
landské, německé a francouzské ligy. Vše 
vyvrcholilo semifinálovým zápasem,“ uvedl 

prezident klubu BK Klasik Frýdek-Místek 
Ondřej Gongol. Semifinálové klání mezi 
týmy Curacao Neptunus z Nizozemska 
a Bonn Capitals z Německa můžeme 
považovat za dosud nejvýznamnější 
zápas v dějinách frýdecko-místeckého 
baseballu. Utkání zahájil slavnostním 
nadhozem náměstek primátora Radovan 
Hořínek (ANO 2011). V dramatickém 
souboji slavili úspěch němečtí baseballis-
té, kteří další den v ostravském finále 
narazili na italskou Parmu. Pohár si do 
své vlasti nakonec odvezli Italové po 
výhře 6 : 4. Parma absolvovala jeden ze 
zápasů ve skupině právě na hřišti Klasiku. 
„Potvrdilo se, že městský baseballový areál 
vyhovuje vysokým standardům pro špičko-
vý baseball a náš klub je připraven hostit 
velké baseballové nebo softballové akce 
i v budoucnu,“ dodal Ondřej Gongol. 

BK Klasik Frýdek-Místek se zaměřuje ze-
jména na mládež. V osmi mládežnických 
kategoriích trénuje přes 65 dětí. Díky 
dobrému zázemí a zkušeným trenérům 
se klubu dlouhodobě daří vychovávat 
také reprezentanty. Na srpnové mistrov-
ství Evropy kadetů se dostali do dvacítky 
nominovaných hned tři hráči Klasiku 

— Jan Kozel, Adrián Mück a Matyáš 
Novotný a do Frýdku-Místku přivezli zla-
té medaile. Máme tak tři mistry Evropy!

Mužský tým patří stabilně ke špičce dru-
hé ligy a k postupu do extraligy nemá 
daleko. „Jakmile klubu doroste mládež 
a podaří se získat pro tento sport další 
nadšence, dostane se frýdeckou-místecký 
baseball zcela určitě mezi českou špičku. 
Pokud by si děti chtěly vyzkoušet tento za-
jímavý sport, informace najdou na našich 
klubových stránkách www.bk-klasik.cz,“ 
připomenul Ondřej Gongol. (rs)
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Na hřišti Klasiku se hrál Pohár mistrů

SPORT
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Frýdecko-místecký rodák a již dvojná-
sobný vítěz Stanley Cupu Ondřej Palát 
přiveze slavný pohár do Frýdku-Místku. 
V loňském roce se kvůli covidu-19 ne-
mohly konat oslavy v městech, odkud 
hráči pocházejí. Ondřej Palát s Tampou 
Bay však vyhrál NHL v následujícím roč-
níku podruhé a využil možnost předsta-
vit Stanley Cup ve svém rodném městě.

„S Ondrou jsme domluvili, že oslavy proběh-
nou 1. září na místeckém náměstí Svobody 
od 12 do 15.30 hodin. Bude připraveno 
podium s programem, hudbou, rozhovory 
a samozřejmě každý bude mít možnost se 
s pohárem vyfotit. Ondra Palát bude po ce-
lou dobu přítomný a určitě neodmítne udě-
lit autogram anebo společnou fotku s pří-
znivci. Přijďte si užít tento jedinečný den,“ 
vyzval všechny příznivce sportu primátor 
Petr Korč (Naše Město F-M). (rs)

Valcíři chtějí hrát 
atraktivní fotbal
Fotbalisté Frýdku-Místku vstoupili 
do třetí nejvyšší fotbalové soutěže 

— Moravskoslezské fotbalové ligy se 
zbrusu novým kádrem. „Osu týmu tvoří 
zkušení hráči, z nichž někteří mají i prvo-
ligové zkušenosti — Josef Květoň, Tomáš 
Vengřinek, Bidje Manzia, Marián Kovařík 
a Michal Velner. Tento základ jsme doplnili 
mladými hráči,“ popsal trenér FK Frýdek-
Místek Karel Orel. 

Dveře do A týmu mají otevřené i vlast-
ní mladí odchovanci. „Na letním kempu 
s námi trénovali dva dorostenci, s dospě-
lými nyní trénuje Filip Klimeš z týmu U19. 
Zahrál si v poháru s Frenštátem a podal 
velmi dobrý výkon,“ pochválil mladého 

hráče Karel Orel. Filip Klimeš také na-
stoupil do závěru úvodního zápasu sezó-
ny MSFL s Rosicemi. 

„Doma chceme hrát líbivý fotbal a střílet 
co nejvíce branek. Budeme nastupovat 
v rozestavení 4—4—2. Snad se náš fotbal 
bude divákům líbit, ale musíme se samo-
zřejmě nejdříve pořádně sehrát,“ konstato-
val trenér Orel. 

Klub tradičně sází na práci s mládeží. Ve FK 
Frýdek-Místek trénuje 345 mladých hráčů 
od přípravek až po starší dorostence. Fot-
bal hrají i dívky a ženský tým by měl hrát 
svou soutěž. (rs)

Sportovní tipy

HÁZENÁ — extraliga mužů

12. 9. 18.00 SKP FM — TT Plzeň
26. 9. 18.00 SKP FM — Dukla Praha

VOLEJBAL — extraliga žen

25. 9. 17.00 FM — Olomouc
2. 10. 17.00 FM — Ostrava 

HOKEJ — Chance liga 

15. 9. 18.00 FM — Slavia 
22. 9. 18.00 FM — Sokolov
29. 9. 18.00 FM — Ústí n. Labem

FOTBAL — MSFL

28. 8. 10.15 FK FM — Uherský Brod 
12. 9. 16.00 FK FM — Hlučín 
2. 10. 10.15 FK FM — Uničov

V nové hale 
bojovali 
reprezentanti
Ve sportovní hale u 5. základní školy 
našla v červenci zázemí česká mládež-
nická basketbalová reprezentace U16. 
Připravovala se na svůj letošní vrchol 

— srpnový turnaj European Challenger 
v Srbsku. Tento turnaj byl zároveň 
kvalifikací na mistrovství světa 2022 
této věkové kategorie. 

Součástí přípravy byly i dva zápasy 
se slovenskou reprezentací. Český 
výběr v obou utkáních slavil vítěz-
ství. Dlužno dodat, že u reprezentač-
ního týmu U16 působí jako asistenti 
dva trenéři z Frýdku-Místku — Robin 
Foniok a Vojtěch Štainer.

Na halu, která byla postavena po 
vzoru japonských tělocvičen, přispělo 
město částkou 17 milionů korun. (rs) 
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Ondřej Palát přiveze Stanley 
Cup do Frýdku-Místku
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Sudoku

Křížovka

1 3 8 9

7 1 2 4

9 5 8

8 9 2 6 4 7

4 1 6

5 1 4 8 3 2

4 9 2

2 4 1 7

2 6 4 5

4 5 9

5 3

9 4 1 8 5

7 6 2 4 8

3

9 7 1 6 2

4 9 5 8 2

3 4

8 6 2

RELAX

Agatha Christie: 
Archeolog je ideální 
manžel. Čím je jeho 
žena …
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DISTEP a.s. hledá pracovníka
na pracovní pozici „zedník“.

BLIŽŠÍ INFORMACE NA
www.distep.cz/spolecnost/kariera
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DĚDICTVÍ 2021

Neděle
19. září 2021
13.30–17.00

Bazilika
Navštívení Panny Marie

Kaple Sv. kříže v Hájku

Zpřístupnění věže kostela 
sv. Jana Křtele
Koncerty duchovní hudby:
- 15.00 hod. v bazilice 
(skupina Hrozen a její hosté)
- 16.00 hod. v kostele sv. J. Křtitele
(PS Catena Muzica)

U této příležitosti budou veřejnosti zdarma 
zpřístupněny památkové objekty ve Frýdku-Místku.

INZERCE


