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dostává se vám do rukou již třetí vydání nového
Zpravodaje města Frýdku-Místku, které mimo historických ohlédnutí a trochy zábavy na závěr opět
přináší řadu aktuálních informací o dění v našem
městě. Můžete si přečíst o oslavě Dne seniorů,
která se po delší odmlce mohla uskutečnit v kině
Vlast. Jsem moc rád, že po vynucených restrikcích
opět ožívá i Centrum aktivních seniorů a můžeme
se setkávat se zástupci jednotlivých klubů na
pravidelných diskuzích. O konkrétních projektech
tentokrát zejména v sociální oblasti si můžete přečíst v pravidelném rozhovoru, ve kterém postupně
představujeme jednotlivé osobnosti z vedení města. Také mě těší, že Frýdek-Místek byl vyhodnocen
v průzkumu Město pro byznys jako druhý nejlepší
v kraji a 11. v republice. Informujeme o opravě střechy smuteční obřadní síně, dokončené rekonstrukci bytových jader v penzionu pro seniory i opravě
sokolského památníku a připravované hydroizolaci Základní školy v Lískovci. Věnujeme se končícím
dopravním stavbám i významu Memoranda mezi
společností Slezan a městem a jeho konkrétních
dopadech. Ohlížíme se i za vydařeným FM City
Festem, který se letošní návštěvností stal největší
kulturní akcí na území města.
Přinášíme také malé ohlédnutí za parlamentními volbami a srovnání celostátních výsledků
s hlasováním ve Frýdku-Místku. A tady bych si
dovolil jedno konstatování a jeden postřeh. Znovu
se potvrdilo, že svobodné volby mají svůj význam
a jedině vy, voliči, můžete a dokážete ovlivnit a určit, kam bude směřovat naše republika, náš kraj,
naše město. Volby a vaše hlasy dost podstatně
přepsaly politickou mapu a poslaly mimo parlament dva subjekty, KSČM a ČSSD. Za povšimnutí
stojí, že právě představitelé těchto dvou stran byli
před více než půl rokem odvoláni ze svých funkcí
i zastupitelstvem města Frýdek-Místek.
Na závěr bych rád konstatoval, že jsem rád, že
v našem městě nemusíme řešit takzvanou „velkou
politiku“. Těší mě, že nehledáme rozpory, ale
pracujeme na konkrétních a praktických řešeních
problémů občanů města. Komunikace, diskuze
a respekt jsou a musí zůstat našimi základními
hodnotami. Společná řešení nacházíme napříč
politickým spektrem nejen v rámci koalice, ale
i se všemi tvůrčími zástupci opozice. Přeji si spolu
s vámi a udělám vše, aby to tak zůstalo i nadále
a aby byly slyšet všechny hlasy, které mají s Frýdkem-Místkem dobré úmysly. Přeji vám krásné
podzimní dny…
Petr Korč (Naše Město F-M), primátor
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Den seniorů oslavili senioři z Frýdku-Místku v kině Vlast divadelním
představením Zdravý ne/mocný s Norbertem Lichým v hlavní roli. Přítomné
seniory krátce pozdravili primátor Petr
Korč a náměstci Jiří Kajzar (oba Naše
Město F-M) a Igor Juriček (Piráti) a popřáli jim kromě dobré zábavy i hodně
zdraví.
„Velkým dárkem pro naše seniory bylo
postavení Centra aktivních seniorů,
které považuji za jednu z nejdůležitějších
investičních akcí města. Centrum jsme
začali připravovat již v roce 2017 a následně stavět v roce 2018, do užívání
bylo předáno o rok později,“ zdůraznil
náměstek primátora pro investice
a rozpočet Jiří Kajzar. Objekt disponuje
sálem a učebnami s moderní technikou. „Místo jsme vybírali tak, aby bylo
pro seniory dobře dostupné, a nabízelo
se místo v centru Místku v blízkosti
MHD a zdravotnických zařízení. Jedná
se o nadčasový dárek s příjemnou
architekturou a kvalitním vybavením
a věřím, že bude našim seniorům sloužit
k plné spokojenosti,“ dodal náměstek
Jiří Kajzar. „Je to také místo, kde se
vedení města bude pravidelně s našimi
seniory setkávat,“ připomenul primátor
Petr Korč.
O tom, že město myslí na naše dříve
narozené občany, svědčí také dokončení 4. etapy rekonstrukce Penzionu
pro seniory v Lískovecké ulici a dokon-

čení společenských prostor v Domově
pro seniory v ulici 28. října. Zateplení
seniorských bytových domů v ulicích
17. listopadu, Sadové a Na aleji ukončené v roce 2018 znamená pro obyvatele
výraznou úsporu financí vynaložených
na teplo a také značné zlepšení podmínek pro bydlení. (rs)


V kině Vlast pozdravili seniory u příležitosti jejich svátku
primátor Petr Korč a náměstci Jiří Kajzar a Igor Juriček.
Foto: René Stejskal

Senioři oslavili svůj svátek
divadelním představením ve Vlasti

Centrum aktivních seniorů.
Foto: René Stejskal

Námětek primátora Jakub Míček
s oceněním Město pro byznys.
Foto: René Stejskal

Frýdek-Místek je skvělým
Městem pro byznys
Srovnávací průzkum Město pro byznys
vyhodnocuje podnikatelské prostředí.
Frýdek-Místek se umístil na druhém
místě v Moravskoslezském kraji a na
skvělém 11. místě v rámci celé České
republiky.
Hodnotitelé ocenili, že ve Frýdku-Místku výrazně vzrůstá počet obyvatel
a ekonomických subjektů. To se rovněž projevuje na v regionu nejvyšším
počtu dokončených bytů v přepočtu
na tisíc obyvatel.
„Mzdy zdejších firem jsou hodnoceny

v rámci kraje jako vysoké. Za město
věnujeme nadprůměrný podíl výdajů
na veřejnou dopravu a na sociální péči.
Vstřícnost frýdecko-místecké radnice
k podnikatelům se zrcadlí v kvalitě
webových stránek, na nichž podnikatelé
naleznou přehledně vše podstatné, co
potřebují pro komunikaci s veřejnou
správou,“ uvedl náměstek primátora
pro územní plánování, rozvoj, stavebně
správní činnosti a dotace Jakub Míček
(ANO 2011). (rs)
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Náměstek primátora Igor Juriček (Piráti).
Foto: René Stejskal

V době po covidu narůstá
význam sociálních služeb

Náměstek primátora Igor Juriček (Piráti)
má ve své gesci sociální služby, zdravotnictví, informační technologie,
participaci, digitalizaci a protidrogovou prevenci.
Dochází v poskytování sociálních
služeb ke změnám?
Do voleb jsme šli s heslem „všichni
na jedné lodi“. V praxi to znamená, že
pokrýváme potřeby všech obyvatel
města. Zásadní je, že se nám podařilo
navýšit prostředky do našeho dotačního programu podpory a rozvoje
sociálních služeb. Proto rozšiřujeme
spolupráci s Beskydským centrem
duševního zdraví a zajistíme dluhovou
poradnu. Obě věci souvisejí s covidovou dobou, lidé často trpěli osaměním
a došlo u nich k rozvoji duševních
onemocnění, další postihla ztráta zaměstnání a tím pádem i exekuce. A my
jim můžeme pomoci. Navíc v dluhové
poradně se zaměříme i na Milostivé
léto, celostátní akci týkající se odpuštění úroků z exekucí. Občanská poradna ve spolupráci s městem a dalšími
aktéry na dluhovou problematiku se
bude těmto klientům věnovat. Také
jsme na magistrátu zřídili Tichou linku
pro naše klienty se sluchovým postižením. Umožňuje komunikaci s úředníky
prostřednictvím přepisu mluvené řeči
nebo videohovorem s tlumočníkem.
Pracujeme na rozšíření činností Seni-

orpointu v Centru aktivních seniorů.
Dokončili jsme spolu s investičním
odborem rekonstrukci bytových jader
v Domově pro seniory v Lískovecké
ulici a počítáme s rozšířením denního
centra pro seniory Domovinky.
Na starosti máte i participaci.
Udělal jste zde konkrétní kroky?
Připravujeme pilotní projekt participativního rozpočtu. Ve Frýdku-Místku
budou občané poprvé rozhodovat,
kam nasměřovat finance z rozpočtu. Hledali jsme inspiraci v okolních
městech a rozhodli jsme se jít trochu
jinou cestou. Občané se budou moci
zapojit v průběhu celého participativního rozpočtu. Budou zapojeni při
výběru lokalit, budou spolupracovat
na návrhu projektu a mohou se zapojit
i do samotné realizace.
Kdy se můžeme těšit na spuštění
tohoto projektu?
Participativní rozpočet máme v plánu
spustit začátkem roku 2022.
Zjednodušíte i kontakty občana
s magistrátem?
Zavádíme jednoduché přihlášení do

městského Portálu občana pomocí bankovní identity. Doposud si člověk musel
osobně dojít na magistrát, kde získal
heslo do portálu. Nově si u své banky
vyřídí bankovní identitu a s její pomocí
se jednoduše zaregistruje do portálu
ze svého počítače nebo mobilního
telefonu a může zaplatit poplatky. Od
příštího roku bude ke komunikaci s magistrátem možné využít i chytré formuláře k různým žádostem. Občané tak
nebudou muset chodit na úřad a stát
ve frontě. Považuji to za velké zjednodušení a významnou úsporu času.
Jaké záležitosti řeší občané
Mobilním rozhlasem?
Do Mobilního rozhlasu se zatím přihlásilo přes 1 300 občanů a průběžně
se hlásí další. Většinou řeší nepořádek
nebo autovraky v ulicích a už se nám
podařilo vyřešit přes 100 podnětů.
Občané také dostávají pravidelně
zprávy z dění ve městě nebo pozvánky
na kulturní akce. Počítám také, že jej
využijeme k hlasování o participativním rozpočtu. Výhodu spatřuji v tom,
že hlasování bude spravedlivé, každý
totiž může poslat jen jeden hlas. (rs)
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V parlamentních volbách dali voliči
ve Frýdku-Místku nejvíce hlasů hnutí ANO 2011
Volební účast v letošních parlamentních volbách dosáhla 65,43 %. Ve Frýdku-Místku se voleb
zúčastnilo 60,12 % oprávněných voličů, konkrétně 26447 osob.
Výsledky za ČR:

Výsledky za Frýdek-Místek:

SPOLU

27,79 %

ANO 2011 

27,12 %

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

15,62 %

SPD 

9,56 %

Strany a hnutí, které se nedostaly do Poslanecké sněmovny:
PŘÍSAHA 4,68 %, ČSSD 4,65 %, KSČM 3,60 %, Trikolora
Svobodní Soukromníci 2,76 %, VOLNÝ blok 1,33 %.

ANO 2011 ve Frýdku-Místku
uspělo
Naše hnutí získalo ve Frýdku-Místku 32,74 % hlasů a ve městě tak
bylo z kandidujících volebních stran
nejúspěšnější. V pořadí druhá volební
strana (SPOLU) získala 19,74 % hlasů.
Věříme, že k tomuto velmi dobrému
volebnímu výsledku přispěli i kandidáti
ze samotného Frýdku-Místku – Jakub
Míček a Milan Halabalík. Oba jsou už
zkušenými komunálními politiky.
Jakub Míček je v tomto volebním období náměstkem primátora pro územní
rozvoj. V zastupitelstvu města však
působí již od roku 2014, od roku 2017
jako radní.
Milan Halabalík se stal členem zastupitelstva města po komunálních volbách
v roce 2018, od roku 2020 je jedním ze
čtyř radních za ANO, je také členem
dopravní komise rady města.
V celém volebním obvodu – Moravskoslezském kraji – pak každý z nich
získal téměř 1500 preferenčních hlasů.
Delegaci dvou zmíněných členů ANO
za Frýdek-Místek na kandidátní listinu
tak považuji za správnou volbu.
Velice děkujeme za vaše hlasy a projevenou důvěru!
Radovan Hořínek, ANO 2011

KDU-ČSL má za kraj tři poslance
Na úvod bych chtěl velmi poděkovat
obyvatelům Frýdku-Místku, kteří
dali svůj hlas koalici SPOLU, bylo vás
celkem 19,74 %, což zaručilo naši
koalici ve Frýdku-Místku druhé místo.
Rovněž se sluší pogratulovat vítězi
voleb v Moravskoslezském kraji, a to
hnutí ANO.

ANO 2011 
SPOLU 
SPD 
PIRÁTI a STAROSTOVÉ 

32,74 % (8596 hlasů)
19,74 % (5184)
12,66 % (3326)
11,58 % (3040)

Strany a hnutí, které se nedostaly do Poslanecké sněmovny:
ČSSD 6,14 % (1613), PŘÍSAHA 5,52 % (1450), KSČM 3,88 %
(1020), VOLNÝ blok 2,41 % (633), Trikolora Svobodní
Soukromníci 2,37 % (623). (rs)

KDU-ČSL má po těchto volbách historicky nejvíce zástupců z Moravskoslezského kraje v Poslanecké sněmovně.
Jedná se o Pavlu Golasowskou, Jiřího
Carbola a Jiřího Navrátila. Je velmi
dobře, že se poslancem stal i Jiří Carbol, tedy starosta naši sousední obce
Dobrá. Jak už mnohokrát dokázal, umí
pomoci i Frýdku-Místku, například ve
věci stavby obchvatu.
Marcel Sikora, KDU-ČSL

Svátek demokracie
Naše strana SPD ve volbách 2021 dosáhla podobného výsledku jako v roce
2017. Ze zastupitelstva města kandidovalo i se mnou celkem pět zastupitelů
Frýdku-Místku. Na přednostní hlasy ve
Frýdku-Místku byl nejúspěšnější Jakub
Míček (ANO 2011) se ziskem 599 hlasů
a Jakub Tichý ( Piráti) s výsledkem 399
hlasů. Bývalý primátor Michal Pobucký
ČSSD) získal ve městě jen 344 hlasů
a celkem v kraji 702 a bývalý náměstek
Pavel Machala (ČSSD) jen 126 ve městě a 260 v kraji. Při těchto výsledcích
zaznamenávám se svými 206 hlasy ve
městě Frýdek-Místek a v kraji s 634
hlasy z 20. místa kandidátky určitě
spokojenost.
Škoda je tříštění hlasů dalšími vlasteneckými stranami Trikolóry, Svobodných, Volného bloku či Národních
demokratů (ANS), které nepřekročily
5 % a nedostaly se do Parlamentu ČR.
Tomáš Krpel, SPD

Netransparentní dohody
Komentovat výsledky parlamentních
voleb na komunální úrovni je zřejmě

vedeno potřebou někoho zavýsknout si, že už ČSSD není na radnici,
ani v parlamentu, ale i při minulých
volbách do sněmovny ČSSD ve
Frýdku-Místku příliš neuspěla, aby
pak rok nato ve volbách komunálních
zvítězila, protože lidé ocenili, kam se
město pod naším vedením posunulo.
Nyní nás z vedení města odsunuly
velmi netransparentní dohody, pletichy
a kšefty stran, které jsou jinak třeba
v parlamentu nesmiřitelní rivalové,
a vše je vydáváno za „umění se dohodnout“. Občané se ale i v parlamentních
volbách k určitým typům dohod postavili po svém a nenechají si vnutit vše,
co někde někdo upekl bez nich.
Karel Deutscher, ČSSD

Volby zanalyzují odborníci
Výsledek letošních sněmovních voleb
bude ještě předmětem analýz odborníků z jednotlivých stran a hnutí, ale
již dnes je jasné, že zvítězily pravicové
strany spojené v koalici 5 subjektů.
ODS má 34 poslanců, KDU-ČSL 23,
TOP 09 14, STAN 33, Piráti 4. Celkem
má tento slepenec 108 poslanců.
Nejsilnější ve sněmovně je hnutí ANO
2011, které má 72 poslanců, ale chybí
další spojenci. Velké zklamání z výsledků je v táboře ČSSD a zejména
KSČM. Obě strany minimálně na čtyři
roky opustily poslaneckou sněmovnu.
Lze říci, že na výsledek voleb mělo vliv
vytvoření dvou koalic ještě před volbami, vznik nové strany Přísaha, která
vzala hlasy jak SPD, tak zejména ČSSD
a KSČM a jako vždy poslední dobou
volební hlasy z pravicové Prahy.
Ivan Vrba, KSČM
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Senioři v penzionu již bydlí
v moderně zrekonstruovaných bytech
Čtvrtá a závěrečná část rekonstrukcí
bytů v Penzionu pro seniory v Lískovecké ulici skončila v říjnu. „Do oprav
jsme se pustili v roce 2018 a nyní máme
rekonstruováno všech 158 bytů, v nichž
žije 200 seniorů. Původní stav byl
značně nevyhovující, byty měly zastaralá
umakartová jádra a plechové kuchyňské
linky. Vnímali jsme výhrady ubytovaných
seniorů k sociálním zařízením a především vysokým a tím pádem i nebezpečným vstupům do sprch. Podařilo se
výrazně zvýšit komfort v bytech,“ řekl
investiční náměstek primátora Jiří Kajzar (Naše Město F-M).
V částečně zděných koupelnách s keramickými obklady a dlažbou s nášlapnou keramickou vrstvou nyní mohou
nájemníci využívat moderní zařízení,
koupelny jsou vybaveny novými sprchovými kouty s madly, umyvadly, WC
a odvětráváním.
Ke změnám došlo i v kuchyňských
koutech. Uživatelé bytů si připravují
jídlo na nových kuchyňských linkách
s vyměněnými elektrickými sporáky
a digestořemi. Nové jsou také elektrické rozvody.
„Jednalo se o náročný projekt. Jsem rád,
že se vše podařilo. Věřím, že naši senioři
budou byty využívat ke své plné spokoje-

nosti,“ uvedl primátor Petr Korč (Naše
Město F-M), který si byl zrekonstruované byty prohlédnout.
„Děkuji panu Kajzarovi a celému
investičnímu odboru, našemu odboru
sociálních služeb i řediteli penzionu, že
vše zvládli. Nebylo to opravdu jednoduché,“ poděkoval náměstek pro sociální

oblast Igor Juriček (Piráti).
Celková rekonstrukce všech 158
bytových jader stála necelých 44 milionů korun. Objekt se dočkal také
částečného zateplení, což město vyšlo
na více než 8,5 milionu korun, z toho
3,2 milionu korun uhradila evropská
dotace. (rs)

Práce na Koloredovském mostě
skončily v druhé polovině října. Opravu
v režii Moravskoslezského kraje
nebylo možné ani přes urgenci města
urychlit. Někteří lidé poukazovali na
fakt, že na mostě nevidí pracovat
dělníky. Dojem, že se nic neděje, byl ale
pouze zdánlivý. Největší objem prací
totiž probíhal v dílně, kam stavbaři
odvezli k repasování kovové části, tzv.
prstové závěry.
Ve závěrečné fázi jsou také další dvě
dopravní stavby. 25. října byla uvedena
do zkušebního provozu rekonstruovaná křižovatka na sídlišti Slezská. Kvůli
komplikovanému provozu a vysoké
nehodovosti tam město nechalo
nainstalovat semafory se směrovými
šipkami a videodetektory. Oprava vyšla
na pět milionů korun, z toho 3,6 milionu pochází z evropských fondů.

Do konce listopadu skončí práce na
sjezdech k hale Polárka. Rekonstrukci
těchto ramp má na starosti Ředitelství
silnic a dálnic.

V letošním roce už není na silnicích ve
městě plánovaná žádná velká oprava.
Termíny uvádíme na základě informací zhotovitelů aktuálních k uzávěrce
Zpravodaje ke dni 15. říjnu. (jm)

Koloredovský most je opraven a již se po něm
jezdí v obou pruzích. Foto: René Stejskal

Skončila oprava Koloredovského
mostu a křižovatky na Slezské
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Město prodalo v dražbě
nepotřebný objekt

Od vzniku Československa uplyne
28. října 103 let. Vedení města u této
příležitosti položí ve středu 27.
října v 10 hodin kytice u památníku
Tomáše. G. Masaryka před Základní
školou Petra Bezruče. (rs)

Den veteránů
Vzpomínkový akt ke Dni veteránů
se uskuteční 11. listopadu v 11 hodin
na centrálním hřbitově. Zúčastní se
jej vedení města, zástupci armády,
spolků a organizací. (rs)

Dražba objektu fitcentra.
Foto: René Stejskal

Výročí republiky

Uctění boje
za svobodu
a demokracii

Farmářské trhy
Beskydské farmářské trhy se uskuteční ve čtvrtek 4. a 20. listopadu od
8 do 14 hodin na místeckém náměstí
Svobody. Jedná se o poslední trhy
v letošním roce, závěrečné 20. 11.
budou věnovány zabijačce a zabijačkovým specialitám. (rs)

Místecké hostince
první republiky
Turistické informační centrum Frýdek-Místek pořádá 4. listopadu procházku nazvanou Ubrousku, prostři
se. Je věnována oblíbeným prvorepublikovým místeckým hostincům,
restauracím, kavárnám a cukrárnám.
Sraz je před pobočkou TIC v Místku v 15.30 hod. Vstupné činí 80 Kč
a nutná je rezervace. (rs)

Skaliční farníci převzali
šek na opravu kostelní věže
Slavnostní předání šeku ze sbírky Daruj F-M .Zleva: primátor Petr Korč, farář Pawel
Grodek, náměstci primátora Jakub Míček a Igor Juriček. Foto: René Stejskal

Den boje za svobodu a demokracii
si připomeneme v úterý 16. listopadu v 10 hodin u pamětní desky na
magistrátu ve Frýdku v Radniční ul.
1148, kytice bude položena i v budově v Místku v Palackého ul. 115.
V den svátku 17. listopadu v podvečer položí představitelé města
kytice na náměstí Svobody v Místku
u sloupu, kde v listopadu 1989 probíhaly demonstrace, a pod balkón,
ze kterého hovořil v lednu 1990
prezident Václav Havel. (rs)

O prodeji nemovitosti v ulici 8. pěšího
pluku 1975 formou dražby rozhodla
rada města a zastupitelstvo již v loňském roce, avšak opatření spojená
s covidem způsobila přeložení dražby
až na říjen letošního roku. V objektu
sídlilo fitcentrum.

„Jedná se o první prodej městského
majetku formou transparentní veřejné
dražby. Předtím jsme zjišťovali, zda najdeme využití pro tento objekt a k dražbě
jsem přistoupili, až bylo potvrzeno, že se
jedná o přebytečný majetek,“ vysvětlil
náměstek primátora pro majetek města a majetkové účasti Radovan Hořínek
(ANO 2011). Navíc příjem z nájmu
nepokrýval náklady na údržbu objektu,
který vyžaduje opravu střechy a oken.
Vyvolávací cena byla na základě posudku stanovena na 5,45 milionu korun.
Do dražby se přihlásilo sedm zájemců
a výsledná cena se vyšplhala na 8 milionů korun. Objekt získali cizinci, kteří
ve Frýdku-Místku žijí a podnikají od
roku 2012, a chtějí v něm zřídit restauraci a prodejnu. (rs)

Šek na 513 tisíc korun převzal z rukou
primátora Petra Korče (Naše Město
F-M) a náměstků Jakuba Míčka (ANO
2011) a Igora Jurička (Piráti) skalický
farář Pawel Grodek. Jednalo se o výtěžek sbírky Daruj F-M.
„Překvapila mě štědrost našich farníků. Věnovali nám přes 313 tisíc korun.
Děkuji všem za pomoc a také městu
Frýdek-Místek, které nám na opravu
věže přispělo 200 tisíci na základě sbírky
Daruj F-M,“ poděkoval farář Pawel
Grodek.
Rekonstrukce věže byla nutností.
Fasáda a jednotlivé římsy věže byly
na mnoha místech zvětralé a odpadlé, oplechování na průčelí fasády
bylo také poškozené. Krovy napadl

dřevokazný hmyz. Kvůli uvolněnému
kovanému kříži ve špici věže dovnitř
zatékalo.
„Město pro účely sbírky zřídilo transparentní účet a v rámci programu Daruj
F-M se zavázalo poskytnout dar ve výši
částky věnované veřejností, maximálně
však 200 tisíc korun,“ vysvětlil náměstek primátora Jakub Míček (ANO 2011).
Díky sbírce farnost získala zhruba
polovinu potřebných financí na opravu
věže, celkové náklady na rekonstrukci
se vyšplhají přibližně na milion korun.
Po dokončení oprav farnost ve Skalici
uložila do makovice věže poselství
pro další generace, včetně miniatury
symbolického šeku ze sbírky Daruj
F-M. (rs)
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Základní škola v Lískovci.
Foto: René Stejskal

Připravuje se hydroizolace
budovy školy

Jesle ještě mají
volná místa
V Jeslích Frýdek-Místek stále přijímají nové děti. Jesle nabízejí podnětné prostředí a zajímavé aktivity.
Děti čeká pouštění draků, dýňování,
pečení nebo zdobení perníčků. Děti
dostávají zdravou a pestrou stravu,
při vycházkách jesle dětem poskytnou oblečení do jakéhokoliv počasí.
Jesle mají svou prádelnu, kde oblečení vyperou, vyžehlí a nachystají
na další dny. Více informací získáte
prostřednictvím e-mailu jesle@jesle-fm.cz. (rd)

Hrazení dluhů
vůči státu
Zatékání a vlhkost v suterénu Základní
školy v Lískovci odstraní nová hydroizolace. „V současné době provádíme
přípravné práce na projektové dokumentaci. Stav je velmi neuspokojivý, protože
voda zatéká do suterénu a poškozuje
jej i suterén a základy stavby,“ zmínil
náměstek primátora Jiří Kajzar (Naše
Město F-M).

Občanská poradna pomůže občanům s uhrazením nesplacených
závazků vůči státu v rámci tzv.
Milostivého léta. Ty je možné za
výhodnějších podmínek zaplatit do
28. ledna 2022. V rámci Milostivého
léta budou lidem, kteří spadli kvůli
dluhům u státních institucí do exekucí, odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům a penále. Tak lze
snadněji ukončit stovky tisíc exekucí
z veřejnoprávních dluhů. Dlužník
pouze zaplatí jistinu a odměnu exekutorovi za uzavření exekuce. Poté
bude exekuce zastavena a ukončena. Občanská poradna sídlí v Palackého ul. 129 v Místku, je otevřena od
pondělí do čtvrtku od 8 do 16 hodin.
Objednat se lze telefonicky na čísle
773 173 604 nebo e-mailem cnnfm@
cnnfm.cz. (rd)

Město již opravilo kamenné schody,
u nichž přes spáry zatékala voda. „Problém se zatékáním a vlhkostí v budově
lískovecké školy nebyl řešen dlouhé
roky. Přijali jsme nyní taková opatření,
abychom napravili tento stav nejen
novou hydroizolací, ale i dalšími zásahy,
které odstraní příčiny zatékání,“ uvedl
Jiří Kajzar. (rs)

„Pro Základní školu v Lískovci chystáme na příští rok významnou
investiční akci – hydroizolaci spodní stavby. Odstraníme tak
vlhkost v suterénu budovy školy. Předpokládaná výše investice
činí 10 milionů korun.“ Náměstek primátora pro investice, finance
a rozpočet Jiří Kajzar (Naše Město F-M)

Sokolský památník
září novotou

mátník projít jednou za 20 let, povrch
by se měl čistit co deset let. Obnova
sokolského památníku vyšla na 132 tisíc Kč včetně DPH. (rs)

Obnovený sokolský památník v Místku.
Foto: René Stejskal

Památník sokolům, kteří zahynuli
během druhé světové války, prošel
obnovou. „Práce provedl restaurátor
Martin Bocek z Vendryně. Musel sundat
sokola z vrcholu památníku a chybějící
části domodeloval ve svém ateliéru. Poté
jej očistil a dosadil zpátky na původní
místo,“ uvedl náměstek primátora pro
životní prostředí a dopravu Leonard
Varga (Piráti).
„Na památníku se podepisují vlivy
ovzduší a roste na něm mech, který na
kameni vytváří tmavou vrstvu. Kromě
opravy plastiky sokola jsem celý památník očistil, obnovil nápisy a provedl
hydrofobizaci, což je povrchová úprava
spočívající v nanesení vrstvy, která odpuzuje vodu,“ vysvětlil Martin Bocek.
Podobnou větší opravou by měl pa-

Distep vyhlašuje
výběrové řízení
DISTEP a.s. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku pod názvem
„Nasazení a správa databázového
grafického informačního systému“.
Předmětem zakázky je dodávka,
nasazení a správa GIS integrovaného
na stávající ERP systém, responzivní mapové aplikace, systému pro
elektronizaci a automatizaci žádostí
o vyjádření k existenci sítí a veřejné
mapové aplikace umístěné na webu
společnosti včetně vyjadřovacího
portálu. Předpokládaný termín realizace: 1. pololetí 2022. Obsah a pokyny pro podání nabídky: https://
smart.ezak.cz/profile_display_274.
html.
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Memorandum se Slezanem zachovalo industr

Náměstek primátora Jiří Kajzar je iniciátorem
a spoluautorem memoranda se Slezanem.
Foto: René Stejskal

Po pěti letech od podepsání Memoranda
se jednotlivé dohodnuté body proměňují ve
skutečnost. Slezanské areály se otevírají
a začínají sloužit občanům města. U Těšínské
ulice vznikne bulvár a nová městská čtvrť,
v dalších místech se začnou stavět byty.

Od podepsání Memoranda o spolupráci
mezi městem, akciovou společností
Slezan Frýdek-Místek a Textil Invest
Group uplynulo v letošním roce pět
let. Dohody z tohoto Memoranda se
začínají naplňovat. Významné historické
textilní budovy dostávají nové fasády,
v bývalé textilní škole najde zázemí
Městská policie Frýdek-Místek, v jejím
sousedství vznikne nový městský bulvár
a vyrostou bytové domy. Další doposud
uzavřené průmyslové areály se otevřou
a přirozeně se včlení do města.
„Memorandum vznikalo v poměrně
složitém období. Veřejnost nesla nelibě
zbourání textilní budovy v Nádražní ulici,
památkáři nechtěli prohlásit jednotlivé
budovy za památky, ale zamýšleli vyhlásit památkovou zónu, což by omezilo
budoucí rozvoj těchto míst. Navíc vztahy
mezi městem a Slezanem byly napjaté.
V této situaci jsme se snažili nalézt se
Slezanem společnou řeč, aby se dále nebouralo a nezhoršoval se stav nejcennějších budov,“ popisoval náměstek primátora pro investice, finance a rozpočet
Jiří Kajzar (Naše Město F-M), který byl
hlavním iniciátorem vzniku Memoranda
a jeho spoluautorem. Po osmi měsících
jednání se podařilo vytvořit dohodu,
podle které Slezan nebude bourat historicky cenné budovy a ve spolupráci
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Vizualizace bulváru, který spojí
sídliště Slezská s vlakovým nádražím
a autobusovým terminálem.



„Podařilo se nám zachovat historické
fasády textilních budov, které jsou
městotvorné a zároveň jsou symbolem
průmyslového Frýdku-Místku. Sice v naplňování Memoranda nastala v letech
2018 až 2021 pauza, avšak nyní s novým
vedením města se nám daří připravovat
začleňování původních průmyslových
areálů s novým využitím do urbanistické struktury města. Často se jedná
o brownfieldy, na které můžeme čerpat
dotace, takže nemusíme hradit všechny
investice z městského rozpočtu,“ potvrdil
Jiří Kajzar. (rs)

Pohled do bulváru od Těšínské ulice.
Lembergrova tkalcovna
v současnosti.



s městem zrevitalizuje oplocené a často
zanedbané areály. „Ve městě je několik
desítek hektarů těchto brownfieldů,“
připomenul Jiří Kajzar.
Memorandum vyznačilo oblasti, které
se budou ve spolupráci města a Slezanu rozvíjet. V areálu ve Frýdlantské
ulici Slezan postaví bytové domy, areál
v Beskydské ulici se promění v průmyslovou a obchodní zónu, v níž vzniknou
nová pracovní místa, u budovy v Hálkově ulici zůstane zachována fasáda
se secesními prvky a bude využita pro
podnikatele. V okolí Těšínské a Nádražní ulice vznikne nová městská čtvrť
s bulvárem spojujícím sídliště Slezská
s vlakovým nádražím, dále vznikne
malé náměstí, tři bytové domy a jeden
polyfunkční objekt. V nedaleké bývalé
tkalcovně s obnovenou fasádou se konají výstavy. Areál Slezanu 08 již slouží
kulturním akcím, hlavní budova bude
využita pro výstavnictví a jako zázemí firem nebo spolků, protější objekt
Tauchmannovy textilky bude určen pro
komerční činnost. V sousedství areálu
ředitelství úspěšně funguje Faunapark.
Realizace Memoranda předpokládala
změn územního plánu. „U textilních
areálů, které již neslouží svému původnímu účelu, měníme podle Memoranda
územní plán. Díky tomu se v nich mohou
konat různé aktivity nebo stavět byty,“
řekl náměstek primátora pro územní
plánování a rozvoj Jakub Míček (ANO
2011).



riální památky a pomohlo je včlenit do města

Lembergrova tkalcovna
v Koloredově na začátku 20. století.
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Obřadní síň získá
novou střechu

Knihovna Frýdek-Místek vyhlásila
v týdnu od 22. do 28. listopadu již
5. ročník Festivalu čtení. „Je jen na
vás, jak se do Festivalu čtení zapojíte – můžete plnit úkoly, které jsme
připravili v Knihovně FM, nebo si vymyslet jakoukoliv vlastní čtenářskou
aktivitu. Stejně jako v předcházejících
letech můžete dětem předčítat, číst
společně nebo číst potichu, starší
mohou předčítat mladším. Můžete
si s dětmi povídat o tom, kdy a kde
si rády čtou, jaké jsou jejich oblíbené
knihy nebo je naučit vést si čtenářský
deník. Zapojte se do našeho Festivalu
čtení a čtěte s dětmi na neobvyklých
místech – v jídelně, v tělocvičně nebo
v šatnách. Zadejte dětem za úkol udělat rozhovor s rodiči nebo prarodiči,
ve kterém zjistí, jaké knihy v dětství
rádi četli nebo zda chodili do knihovny,“ vyzval ředitel knihovny Tomáš
Benedikt Zbranek.
Všechny úkoly a aktivity jsou určeny
jednotlivcům, rodinám i větším
skupinám, např. školním třídám.
Účastníci mohou pořídit během
svých aktivit fotografie, které zašlou
na e-mail saladygova@mkmistek.cz
v počtu max. dvou kusů s krátkým
popisem. Nejlepší fotografie budou
vystaveny.
V rámci festivalu se uskuteční výstava Myšlenky z knih, čtenářské výzvy,
čtení v družinách, domovech seniorů a přímo v knihovně, besedy se
spisovateli nebo grafické a výtvarné
dílny. Knihovna rovněž vypíše úkoly
pro předškoláky, prvňáčky, děti
1. a 2. stupně základních škol a pro
středoškoláky. Více na webových
stránkách ww.knihovnafm.cz. (rs)

Potravinářská firma Kalma,
Ostravská 256, Sviadnov, přijme
brigádníky k lehké manuální práci. Vhodné i pro důchodce nebo
studenty. Zdravotní průkaz nutný. Nástup možný 11-12/2021,
ohodnocení 110 Kč/hod.
Kontakt: p. Kuběnová,
603 535 696,
KubenovaA@seznam.cz

Střecha obřadní síně získá nový plášť.

Městská knihovna
vyhlásila Festival
čtení

V plném běhu jsou práce na opravě
střešní krytiny obřadní síně na centrál
ním hřbitově ve Frýdku. Odstraní se
tak zatékání do budovy. Nový střešní
plášť tvoří plechová krytina z lakovaného plechu hnědé barvy, která vytváří
imitaci střešní tašky. Na plochou

střechu spojovacího krčku bude použita hydroizolační fólie z měkčeného
polyvinylchloridu. Práce probíhají mimo
úterý a pátek, aby nebyl narušen chod
obřadní síně a smuteční akty. Oprava
střechy bude stát 2,1 milionu korun
a práce skončí do 15. prosince. (rs)

„Chceme zachovat důstojný průběh obřadů i provoz obřadní síně,
proto průběžně provádíme opravy a udržujeme ji v dobrém stavu.
Vytvoření nového střešního pláště včetně oplechování zamezí zatékání do tohoto objektu.“ Náměstek primátora pro majetek města
a majetkové účastni Radovan Hořínek (ANO 2011)

Kanalizace v Gajerovicích
Výstavba splaškové kanalizace v Lískovci-Gajerovicích začala na čerpací
stanici u potoka Šajárka. Práce budou
dále postupovat výkopem směrem
nahoru k rodinným domům a jsou
rozděleny do dvou částí. V první
části budou odpadní vody odvedeny
gravitační kanalizací do čerpací stanice
a následně čerpány do kanalizace
společnosti SmVaK. Na kanalizaci lze
napojit 37 domů.
Ve druhé části prací se rozšíří kanalizace zřízením dalších stok, které se napojí na stoku z první části. Bude zřízeno
dalších osm kanalizačních přípojek.

Občané v místě budou informováni
o postupu prací i o případných omezeních. „I po dobu výstavby je zajištěn
odvoz komunálního odpadu. Obyvatele
v Gajerovicích chceme co nejméně
omezovat, proto jsme zvolili postup, kdy
ráno bude umožněn odjezd do zaměstnání, pak začnou práce na kanalizaci
a každý den budou ukončeny tak, aby
se lidé mohli vrátit ze zaměstnání a vjet
automobily ke svým domovům,“ popsal
náměstek primátora Jiří Kajzar.
Práce by měly být ukončeny v červnu
příštího roku. (rs)

„Kanalizace pro odvod splaškových vod v Lískovci-Gajerovicích je
jedním z dalších dluhů minulosti, který v současné době napravujeme. Jedná se o důležitou součást infrastruktury našeho města. Práce
provedeme v objemu 17,9 milionu korun, dotace ze Státního fondu
životního prostředí činí 8,9 milionu korun.“ Náměstek primátora pro
investice, finance a rozpočet Jiří Kajzar (Naše Město F-M)
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Frýdek-Místek a Žilina podepsaly
memorandum o spolupráci

„Města Frýdek-Místek a Žilina spolupracují již roky na přirozené bázi. Podpis
memoranda je jen vyvrcholením této
spolupráce a dává obrovskou šanci, aby
se celý náš region nadechl. Naše dosavadní spolupráce díky kandidatuře na
Evropské hlavní město kultury 2026 tak
dostala nové možnosti,“ řekl primátor
Petr Korč.
Frýdek-Místek se do kandidatury zapojuje projektem na výstavbu kulturního centra a postavením Nové scény,
zprovozněním bývalé přádelny pro
výstavní účely, textilním online muzeem, Letní školou architektury a dalšími
projekty, na kterých se budou podílet
Turistické informační centrum, Kul-

Primátoři Žiliny Peter Fiabáne a Frýdku-Místku
Petr Korč podepisují memorandum.

Zástupci Frýdku-Místku navštívili
Žilinu, aby dohodli podmínky o spolupráci obou měst při kandidatuře na
Evropské hlavní město kultury 2026.
Primátor Petr Korč (Naše Město F-M)
poté podepsal s žilinským primátorem
memorandum, které spolupráci stvrzuje. Mezinárodní projekt má název
Žilina – Beskydy a kromě Frýdku-Místku je do něj zapojeno i polské město
Bielsko-Biala.

turaFM, Městská knihovna a místní
partnerské organizace.

územní plánování, ekonomický rozvoj
a podnikání Jakub Míček (ANO 2011).

„Pokud Žilina získá titul, stává se
Frýdek-Místek součástí projektu. Náš
příspěvek do společného rozpočtu bude
použit výhradně na akce a program,
který se uskuteční ve Frýdku-Místku,“
konstatoval náměstek primátora pro

Kandidaturu tří slovenských měst Žiliny, Trenčína a Nitry vyhodnotí komise
během druhého prosincového týdne
a 10. prosince vyhlásí výsledky. (rs)

Návštěvníci přízemních prostor bývalé
Moravia Banky si mohli v říjnu prohlédnout výstavu nazvanou Architekt
F-M: Studentské projekty 2. Posluchači Fakulty architektury vysokého
učení technického v Brně navrhli
budovu veřejné knihovny na nezastavěné parcele, kterou tvoří parkoviště
v Pivovarské ulici v Místku. Své práce
rozvíjeli i na víkendovém workshopu
přímo ve městě. Výsledkem je několik
pohledů na možnou zástavbu parcely,
ale i na odvěký problém souměstí —
jak je dále a hlouběji propojovat. Jedna
z odpovědí je pomocí institucí, které
mají celoměstský význam. Knihovna
je takovou institucí, navíc vhodnou do
centrální části města. Studenti se tak
vypořádali s klasickým architektonickým zadáním — městský dům s živým
parterem.
Studenti předvedli zajímavá a odvážná
řešení, navrhovali vzhledově moderní
objekt a zabývali se i úpravou jeho
okolí. (rs)

Studentské práce byly vystaveny v prostorách
bývalé Moravia Banky. Foto. René Stejskal

Mladí architekti zkoušeli navrhnout
městskou knihovnu
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Jak těžké bylo zachránit
pramen v Hájku

Místecký svaz chovatelů pořádá
7. okresní výstavu holubů. Koná se
v sobotu 6. listopadu od 13 do 17
hodin a v neděli 7. listopadu od 8 do
13 hodin v chovatelském středisku
v Pavlíkově ul. 90 v Místku. Místní klub chovatelů výstavou oslaví
85. výročí svého založení. Návštěvníci uvidí přes 200 holubů dvaceti
plemen a se zkušenými chovateli se
mohou případně poradit, jak začít
holuby chovat a jaké podmínky jim
vytvořit. (rs)

Pramen pod kapličkou v Hájku.
Foto: René Stejskal

Výstava holubů

Pramen v Hájku vytékal ze stráně několik set let. Od roku 1786 byl opatřen
dřevěným křížem, ke kterému nechal
později přistavět přístřešek farář
Justus Vilém Pražma a jeho nástupce
Josef Karel Schipp vybudoval v místě
v roce 1834 dřevěnou kapli, která stojí
u pramene dodnes. K prameni chodili
poutníci, vody se napili, omyli se jí
a často si ji brávali do svých domovů.
Traduje se, že pramen má zázračné
účinky a že vyléčil neduhy mnoha
lidem. Pro vodu z pramene si dodnes chodí lidé s demižony nebo pet
lahvemi.
V roce 2015 však pramen přestal téct.
„Chtěli jsme pramen pro obyvatele města i okolí zachovat. Zjistili jsme, že voda
si našla jinou cestu a vytékala mimo
rezervoár, odkud měla putovat k trubkám,“ vzpomínal náměstek primátora
Jiří Kajzar (Naše Město F-M). Město
se pustilo do úprav rezervoáru a při
provádění prací se zjistilo, že kvůli
degradaci jílového těsnění pramen
nemá sílu, aby voda dosáhla k propadu
a vytékala ven. „V této prakticky neřešitelné situaci přišli v roce 2016 kolegové

Která husa
bude nejlepší?

Kanalizace musí
být nejdříve
zkolaudována
Nově vybudovaná kanalizace v Chlebovicích a Skalici čeká na kolaudaci.
Do té doby musí obyvatelé postupovat u splaškových vod jako dosud
a nemohou je do nové kanalizace
vypouštět. To bude možné až po
kolaudaci. V Chlebovicích bude
kanalizace zkolaudována začátkem
léta příštího roku, ve Skalici v lednu
nebo únoru 2023. (rs)

Historická pohlednice s poutníky
u studánky s údajně zázračným pramenem.

Turistické informační centrum
Frýdek-Místek vyhlásí nejlepší
upečenou svatomartinskou husu
ve Frýdku-Místu. O vítězi rozhodne odborná porota 11. listopadu.
Do soutěže se zapojila Hospůdka
u Toma, Family Park Olešná, Bella
Vita, Osteria La Baracca, Krčma
Středověk, Zastávka Grill Bistro a Pivovárek Morava. Soutěžit mohou
i návštěvníci těchto restaurací. Stačí,
když na účtenku napíšou svůj telefon nebo e-mail a vhodí ji do schránky v restauraci. Sedm vylosovaných
obdrží dárkový poukaz do některé
ze zúčastněných restaurací. (rs)

z našeho investičního odboru s nápadem speciálním pojivem utěsnit všechny
netěsnosti. Díky tomu se hladina vody
zvedla a opět začala téct do rezervoáru.
To, že se pramen vrátil na původní místo, považuji za malý zázrak. Těší mne,
že se nám podařilo zachovat pramen
v původní podobě na tomto oblíbeném
místě, které má svou neopakovatelnou
atmosféru,“ řekl Jiří Kajzar.
Pramen byl upraven tak, aby mohl být
každý rok zazimován a zamrzající voda
nepoškodila rezervoár a trubky. Proto
se rezervoár před nástupem mrazů
vypouští a pramen vytéká náhradní
trasou „bypassem“, jehož vyústění je
o několik desítek metrů níže. Město
okolí tohoto místa upravilo a nyní
k němu vede schodiště se zábradlím.
V zimním období se odtamtud dá
nabrat voda, ale protože se pramen po
trase může smíchat s dešťovou vodou,
není voda v zimním období považována za pitnou. Město pravidelně
nechává odbornou laboratoří kontrolovat nezávadnost vody, a to v letním
i zimním režimu. (rs)
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Na radnici ve Frýdku-Místku zavítal
15. října japonský velvyslanec Hideo
Suzuki, který v České republice začal
působit přesně před rokem, v říjnu
2020. Před radnicí jej přivítali náměstek
primátora Jiří Kajzar (Naše Město F-M)
a podnikatel a předseda basketbalového klubu Basketpoint Zdeněk Navrátil.
Ve své pracovně pak velvyslance přijal
primátor Petr Korč (Naše Město F-M).
„Zdejší region je průmyslový s velmi
bohatou tradicí. Pan Zdeněk Navrátil
prosazuje sportovní výchovu inspirovanou japonským školským systémem. Rád
bych s nim chtěl spolupracovat v tomto
odvětví,“ řekl velvyslanec Hideo Suzuki.
Velvyslanec projevil velkou znalost české historie a politiky, když si prohlížel
zápisy v kronice. Zaujaly jej podpisy
prezidentů Tomáše G. Masaryka, Edvarda Beneše a ministra zahraničí Jana
Masaryka. Jejich jména a význam znal.
„Návštěva velvyslance Japonska je pro
Frýdek-Místek velkou událostí, zvláště

Velvyslanec Japonska v diskuzi s primátorem
Petrem Korčem a náměstkem Jiřím Kajzarem.
Foto: René Stejskal

Japonský velvyslanec
navštívil Frýdek-Místek

když se nejednalo jen o zdvořilostní
setkání. Jeho příjezd navazuje na činnost
rodiny Navrátilových ve Frýdku-Místku.
Podařilo se jim sem dostat v podobě
nového sportoviště část japonské kul-

Beseda o náhradní
rodinné péči
Město Frýdek-Místek podporuje rodinnou politiku. „Významnou součástí naší rodinné politiky je náhradní rodinná péče. Děti, které z různých důvodů nemohou vyrůstat
v normálních rodinách, díky pěstounům najdou náhradní
rodinu a nemusí žít v dětských domovech,“ uvedl náměstek primátora pro sociální oblast Igor Juriček (Piráti).
V rámci projektu Dejme dětem rodinu uspořádal 7.
října městský odbor sociální péče v Modrém salonku
městské knihovny besedu o náhradní rodinné péči. Besedu vedly dvě zkušené pěstounky, které během svého
výkladu provedly zájemce celým procesem přijetí dítěte
do náhradní rodinné péče. Popsaly různé typy náhradní
rodinné péče, proces před a po zařazení mezi žadatele
a vše prokládaly vlastními zkušenostmi z praxe. Posluchači tak měli možnost nahlédnout do života dlouhodobých pěstounů i pěstounů na přechodnou dobu a zjistit
odpověď na otázku, proč není výchova dítěte v náhradní
rodinné péči stejná jako u vlastních dětí. Také zájemci
o osvojení mohli získat několik cenných rad. Ve svém
vyprávění přednášející pěstounky upozornily také na
některé situace, do kterých se mohou náhradní rodiče
dostat, a nastínily, jak se s nimi vyrovnat.
Posluchači měli i během povídání možnost se hlásit
o slovo a dotazovat se na vše, co je zajímá, čehož při
této besedě hojně využili. Po celou dobu se zájemci
doptávali a diskutovali o odborném i laickém pohledu
na náhradní rodinnou péči a o její provázanosti s každodenním životem. (df, vm)

tury, která je od naší trošku odlišná ve
výchově dětí a přístupu ke sportu. Jsem
přesvědčen, že to sportu v našem městě
velmi prospěje,“ uvedl primátor Petr
Korč. (rs)
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FOTO: LIBOR VRŠKA (5),
RENÉ STEJSKAL (1)

FM City Fest byl
plný zábavy a emocí

Třetí ročník hudebního festivalu
FM City Fest se uskutečnil sice
v posunutém zářijovém termínu,
avšak v původním rozsahu.

O tom, že lidé čekali na akci, na které se
mohou po mnoha omezeních spojených
s covidem pobavit, svědčí fakt, že vstupenky byly zcela vyprodány už dva dny
před zahájením. Diváci na festivalu vytvořili
neuvěřitelnou atmosféru.
O kvalitě dvoudenního festivalu svědčí
jména některých z pěti desítek vystupujících: Buty, Berenika Kohoutová, Ewa
Farna, Divokej Bill, Cocotte Minute, Rybičky
48, Nebe, Jelen, Lenny, Mňága a Žďorp,
Děda Mládek Illegal Band, Ben Cristovao,
N.O.H.A., Mirai nebo Rytmus. Festival měl
i dojemnou stránku. Organizátoři hodinovým koncertem připomněli zpěváka,
textaře a hudebníka Davida Stypku, který
letos v lednu zemřel.
„S Davidem jsme se domluvili už v roce 2019,
že u nás další rok vystoupí. Chtěl jsem jej zachovat v programu, ať máme pocit, že tady
s námi David je,“ řekl organizátor festivalu,
zpěvák a hudebník Mirai Navrátil. Během
hodinového koncertu zahrála kapela Bandjeez, zazpívala Kateřina Tichá, Ewa Farna
se svým manželem, písničkář René Souček
a Sváťa Tulej z kapely Nedivoč. Koncert
uvedl primátor Frýdku-Místku Petr Korč
(Naše Město F-M). „Koncert přátel nazvaný
Dělám, jako že je, který připomněl Davida
Stypku, jsem uvedl moc rád nejen jako
primátor města, ale především jako Davidův
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přítel,“ uvedl Petr Korč. Tento koncert,
který jsme viděli poprvé ve Frýdku-Místku, se ve větším rozsahu odehraje
v příštím roce v pražské O2 Aréně.
Festival FM City Fest připravila společnost Evolution Brothers a festival
se konal za výrazné finanční podpory
města Frýdku-Místku.
FM City Fest je jedinou tak rozsáhlou
akcí, která se koná v areálu Slezanu
08 ve Staroměstské ulici. Další akce
v tomto areálu jsou jednodenní a komornějšího rázu. (rs)

O
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Názory opozice
Podpořili jsme Multifunkční
pavilon v nemocnici

Při mé kandidatuře do zastupitelstva
kraje bylo mé heslo „náš domov, můj
region“, což znamená, že veškerou
svou aktivitu budu soustřeďovat zejména do regionu Frýdecko-Místecka.
Proto mě velice těší, že na posledním
krajském zastupitelstvu jsme schválili
zahájení přípravy projektu s názvem
„Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu“ realizované organizací
Nemocnice ve Frýdku-Místku.

Co to v praxi bude znamenat? Pokud
se vše povede, tak by v areálu nemocnice místo současné budovy T vyrostl
pavilon za necelých 600 milionů Kč.
Vzniklo by zde oddělení rehabilitace, lůžkové plicní oddělení, oddělení
dlouhodobé následné péče, geriatrické
oddělení či kompletní provoz jednodenních operativ včetně dospávacích
pokojů. Dispoziční řešení multifunkčního pavilonu je navrženo tak, aby byly
prostory připraveny pro provoz v izolačním režimu v případě pandemie.
Pokud by z jakýchkoli důvodů nebyl
projekt podpořen a nebylo vydáno
rozhodnutí o poskytnutí dotace, tj.
akci nebude možné financovat z dotačních prostředků EU, akce nebude
realizována.
Marcel Sikora, KDU-ČSL

Koalice

Možná jste zaznamenali, že v zářiovém čísle Zpravodaje byly jen otištěny
jen příspěvky KDU-ČSL a SPD. Náš
příspěvek nemohl být zveřejněn, neboť
jsme podle mnohaleté tradice čekali
na výzvu k zaslání příspěvku, která
nepřišla. Naše chyba. Zkrátka, vládne
jiná koalice.
Ta stávající koalice v našem městě
je složena z všehoschopných a neschopných. Třetí subjekt – zastupitelé
hnutí ANO 2011, zřejmě s vědomím
a hlavně souhlasem AB dodali zbylé
hlasy potřebnou minimální většinu.
Záda trojkoalici kryje strana, která se
vždy přidá k vítězi a solitér, o kterého
původně nikdo nestál, ale jak ukazuje
současné dění, své místo na slunci si
vybojuje.

Naše zamyšlení, které bylo připraveno pro zářiové číslo Zpravodaje
se týkalo sněmovních voleb 2021.
Jsou to zvláštní volby. Dříve si voliči
volili strany a hnutí podle volebních
programů. Prostě dali hlas tomu, kdo
je svým programem zaujal. Na základě
voleb pak strany a hnutí obsadily 200
křesel v poslanecké sněmovně a začalo
se jednat o koalicích. Ty letošní volby
jsou zvláštní tím, že koalice již vznikly
a nečekalo se na výsledky voleb. Volič
je tak postaven před hotovou věc a již
nemůže dát hlas na základě jednoho
volebního programu. Ten se ztrácí
v koaličním programu více subjektů. Dá se tedy očekávat, že se bude
hlasovat podle příslušnosti k dané
straně/hnutí. Může se klidně stát, že ti
členové koalice, kteří mají silnější volič-

skou základnu, díky získaným hlasům,
přeskočí menší koaliční partnery, kteří
se vůbec nemusí do poslaneckých lavic
dostat a ztratí svou identitu. Obrazně
řečeno, svazek skalního maso žrouta
a skalního vegana dlouho trvat nebude. Necháme se překvapit.
V době, kdy toto zamyšlení budete
číst, bude již po volbách. Bylo zasláno
na redaktora Zpravodaje již 7. 10. 2021,
abychom se vyhnuli stejné chybě jako
v září.
Ivan Vrba, KSČM

Státní svátek

Blíží se datum 28. října, který má každý
z nás vryto do paměti jako státní
svátek. Je-li významný pro naši vlast, je
slavnostním dnem pro nás všechny. Již
více jak sto let si naše republika připomíná okolnosti jejího vzniku a události,
které ke zrodu Československa v roce
1918 vedly.
Občanská aktivita a nadšení pro novou
republiku byly inspirující. Říká se, že
kdo se nepoučí z chyb minulosti, dopustí se stejných chyb v budoucnosti.
Já bych toto rčení obrátil. Kdo se
neinspiruje skutky hrdinů minulosti,
nedokáže uhájit a posléze vytvářet
hodnoty budoucnosti. A protože jsou
to hodnoty, které potřebují naši občané, nelze se odkazu předků bránit, ale
naopak je vyzvedávat.
S nekonečnou trpělivostí a poctivostí
se musíme vracet k významnému dni,
bez kterého bychom neměli základní
pilíře našeho státu.
Tomáš Krpel, SPD

Stříbrná frýdecko-místecká posádka
ve složení Nela Walachová, Vojtěch
Siedlaczek a Petr Gaj.

Záchranáři z Frýdku-Místku
uspěli v soutěži Rallye Rejvíz

V Koutech nad Desnou se uskutečnil
poslední zářijový víkend již 24. ročník
mezinárodní odborné soutěže pro
posádky zdravotnických záchranných služeb Rallye Rejvíz. Soutěže
se pravidelně účastní záchranáři
napříč republikou i z Řecka, Rakouska
a Maďarska. Posádky během rallye
prověřují a cvičí koordinaci své práce
při simulovaných zásazích. Během
deseti úkolů záchranáři porovnávali
síly při náročných situacích, jako zásah
u pacienta s těžkým úrazem v zorbingové kouli, po napadení policisty

s bodným poraněním, při hromadném
postižení po výbuchu a požáru nebo
u simulovaného zásahu střelby v restauraci. V konkurenci 14 týmů se na
druhém místě umístila posádka rychlé
zdravotnické pomoci z Frýdku-Místku
ve složení Nela Walachová, Vojtěch
Siedlaczek a Petr Gaj.
Po ukončení soutěže a vyhlášení výsledků následovala „spanilá jízda“ všech
záchranářských a policejních vozů za
zvuků sirén, houkaček a majáků desetikilometrovou trasou z Velkých Losin do
Koutů nad Desnou. (ch)
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Do sbírkového programu Daruj F≈M
se zapojila Charita Frýdek-Místek
a Faunapark. „Charita chce sbírkou
posílit koupi dvou automobilů mobilní
hospicovou službu Salvia - domácí
zdravotní péče. Vozy využijí sestry,
psycholog, sociální a duchovní pracovník
pro práci v domácnostech, kde se rodiny
starají o své příbuzné v posledním stadiu
nemoci,“ uvedl náměstek primátora
Jakub Míček (ANO 2011).
O službu mobilního hospice každým
rokem stoupá zájem. Před sedmi lety
se jednalo o pět pacientů ročně, loni
o službu mělo zájem 48 osob. „Naší
snahou je pomoci těžce nemocným, kteří
chtějí poslední chvíle strávit v domácím
prostředí. Pokud ale máte k umírajícímu
vyrazit v jakoukoliv denní či noční dobu,
v jakémkoliv ročním období, musíte mít
u sebe zodpovědného parťáka. A tím
bezpochyby automobil je. Ten nás musí
dovést kdekoliv a kdykoliv,“ vysvětlila
vedoucí střediska Pavla Stýskalová.
Kromě toho, že pracovníci Salvie
dojíždějí za pacienty, automobily jim
také slouží k přepravě zdravotnických
pomůcek a přístrojů. Dárci mohou
zasílat své příspěvky na účet 1233108950247/0100. Město pak vybra-

Pracovníci mobilního hospicu používají automobil,
aby mohli jezdit za klienty do jejich domácností.

Přispějte na mobilní hospic
nebo opravu střechy ve Faunaparku

nou částku zdvojnásobí, maximálně
přispěje částkou 200 tisíc korun.
Druhým projektem je oprava střechy
stodoly ve Faunaparku. Budovu, která
byla určena k demolici, dobrovolníci přebudovali na multifunkční sál,
v němž se konají přednášky a setkání.
Náklady na rekonstrukci stodoly odha-

dl spolek na 780 tisíc, nyní však 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
trvají do konce roku. (rs)

Program na podporu a rozvoj ostatních aktivit
navazujících na sociální služby pro rok 2022
Rada města Frýdku-Místku schválila podmínky „Programu
na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální
služby pro rok 2022“ (dále jen „Program“).
Důvodem realizace Programu je finanční podpora a rozvoj
aktivit, které doplňují oblast sociální politiky na území města
Frýdku-Místku. Cílem Programu je zkvalitňování života
a začleňování do společnosti osob se zdravotním postižením
a ostatních osob sociálně znevýhodněných.
Podporovanými oblastmi jsou:
1. Podpora dobrovolnictví
2. Podpora aktivit seniorů v oblasti kulturní, společenské,
vzdělávací a sportovní
3. Podpora canisterapeutických aktivit potřebným klientům
4. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením
5. P
 odpora aktivit pro osoby bez přístřeší a osoby sociálně
znevýhodněné (např. sociální šatník, základní ošetření
a prevence), výdejny potravin a materiální pomoci
6. P
 odpora poskytování odborné pomoci rodinám, dětem
a mládeži
Lhůta pro podání žádosti je do 5. 11. 2021 včetně.
Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty
převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě.
Veškeré informace související s dotačním Programem včetně

formulářů a podmínek Programu jsou k dispozici na internetové adrese www.frydekmistek.cz, sekce odbor sociálních
služeb-dotace-dotace na podporu a rozvoj ostatních aktivit
navazujících na sociální služby.
Kontaktní osoba (administrátor) je:
Magda Máchová, odbor sociálních služeb
Tel. 558 609 318, 778 492 351
e-mail: machova.magda@frydekmistek.cz
Žadatel o dotaci předkládá „Žádost o poskytnutí dotace pro
rok 2022“ v jednom podepsaném originále s přílohami
v tištěné verzi doporučeně poštou nebo osobně na podatelně
Magistrátu města Frýdku-Místku na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor sociálních služeb
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
a to v obálce označené:
a) plným názvem či jménem (názvem) žadatele a adresou
(sídlem) žadatele,
b) textem „Neotvírat – žádost o dotaci na podporu
a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální
služby“
nebo do datové schránky statutárního města Frýdek-Místek, identifikátor datové schránky: w4wbu9s.
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svoz odpadu

Harmonogram svozu objemného odpadu
Velkoobjemové kontejnery budou v listopadu přistaveny na 67 svozových místech, a to vždy dopoledne uvedeného dne,
nejpozději do 14 hodin, odváženy budou následující den mezi 6. až 12. hodinou. Odpad smí být odkládán pouze do kontejnerů! V době konání svozu bude Městská policie Frýdek-Místek provádět pravidelné kontroly konkrétních stanovišť
a bude sankcionovat na místě ty, kteří se dopustí přestupku, tj. odloží odpad mimo kontejner.
Do velkoobjemových kontejnerů odkládejte objemný odpad, např. skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace. Neodkládejte tam ale nebezpečný odpad, např. 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. Tyto odpady můžete zdarma odložit ve sběrném dvoře (ul. Panské Nové Dvory – v objektu společnosti Frýdecká
skládka, ul. Jana Čapka – sídliště Slezská, bývalý areál stavebnin BETA, ul. Na Příkopě – pod estakádou, ul. Collo-louky –
vedle supermarketu Tesco). Do velkoobjemových kontejnerů nepatří ani biologický odpad, např. větve nebo tráva. (zš)

1. 11.
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)
2. 11.

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)
3. 11.

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)
4. 11.

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

8. 11. 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
9. 11. 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)
10. 11. 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)
11. 11.

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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AKTUALITY

Zapojte se do lampionového průvodu
Účastnící lampionového průvodu
rozzáří náměstí Svobody.
Foto: Petr Matějek

Velký lampionový průvod Frýdkem-Místkem se uskuteční 16. listopadu
v předvečer státního svátku – Dne
boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva.
Průvod vyjde z frýdeckých sadů Svobody od „rejnoka“ v 17.30 hodin. Trasa
povede přes sídliště Slezská, po břehu
řek Morávky a Ostravice, dále lávkou
přes Ostravici do Smetanových sadů
a na místecké náměstí Svobody.
Na náměstí před příchodem průvodu zhasnou světla. Po trase budou
zajišťovat bezpečný přechod silnic
strážníci. (rs)

Chobotničky dělají radost
malým pacientům
Nezisková organizace Lumpíkov
společně s 13letou Elenkou Šlapotovou
učily děti a jejich maminky háčkovat
chobotničky, které poté darovaly
malým pacientům dětského oddělení
Nemocnice Frýdek-Místek. Většina
držela háček v ruce úplně poprvé. Nadšení však zvítězilo. Některé děti se pro
háčkování tak zapálily, že na chobotničkách pracovaly poté i doma i s ba-

bičkami. Zapojila se díky tomu celá
rodina. Rodiče a děti rovněž přinesli
hmotné dary – výtvarné pomůcky, jako
jsou pastelky, barevné papíry, plastelíny, aby si malí pacienti mohli ukrátit
svůj čas v nemocnici. Háčkování se
konalo už dvakrát a vzniklo přes třicet
chobotniček. Poděkování patří dětem,
rodičům a Elence za její trpělivost při
výuce. (km)

Malířský ateliér
opět otevřen
Veřejný malířský ateliér, který vede
Alexander Mosio, je po ukončení
stavebních prací od 1. listopadu opět
otevřen v budově Distepu v ulici Josefa
Lady 2174 v Místku na Riviéře. Budou
otevřeny kurzy Kreslení pravou hemisférou, Malba zátiší pro začátečníky
a Figurální malba pro začátečníky.
Zájemci se mohou přihlásil prostřednictvím e-mailu gallery.rosenfeld@
gmail.com nebo telefonicky:
731 180 533. (rs)

Hledáme posily pro práci v chovu laboratorních
hlodavců v Místku, ulice Palkovická
pro pracovní pozici:
CHOVATEL, operátor chovu
Jde o rutinní druh práce, která není fyzicky náročná.
Dochází zde k manipulaci s drobnými hlodavci.
JSME SCHOPNI ZAUČIT V PODSTATĚ KOHOKOLIV
Z JAKÉHOKOLIV OBORU.
Práce je pravidelně v ranních směnách, pracovních dnech.
Je možno domluvit individuální časy nástupů do práce
v případě potřeby (dle dopravy, odvodu dětí do školky,
ostatních zohlednitelných situací).

Po zapracování a pracovitosti se mzda pohybuje v úrovni
17.000–25.000 Kč čistého.

Možné formy spolupráce:
Dohoda o pracovní činnosti
Částečný pracovní úvazek
Plný pracovní úvazek
Spolupráce na ŽL při specifickém druhu práce

Místo výkonu práce: (objekt bývalé drůbežárny –
v areálu Technosvar adresa: Palkovická 320,
Frýdek-Místek, tel. 725 635 600 (po-pá 8.30-16 hod.),
e-mail: 602742224@seznam.cz
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HISTORIE

TEXT: JIŘINA A JAROMÍR POLÁŠKOVI
FOTO: ARCHIV AUTORŮ

Návštěvy prezidentů
a významných osob
v našem městě

Přijeli císař, vojevůdci a arcivévoda.
Místek zažil v druhé polovině 18. století císařskou návštěvu. V domě č. 50 na
místeckém rynku přenocoval 21. srpna
1779 císař Josef II., který se přes město
navracel z Fryštátu po podepsání tzv.
Těšínského míru. Ten ukončil dlouholeté války o bavorské dědictví, do nichž
bylo zapojeno několik evropských
zemí.
Vojenství se týkají i další dvě návštěvy.
Generalissimus ruských vojsk Alexander Vasiljevič Suvorov ve Frýdku
přenocoval 8. a 9. února 1800 v zájezdní hospodě v dnešní Slezské ulici
ve Frýdku na zpáteční cestě z tažení
italsko-švýcarského.
Maršál Michail Illiarionovič Kutuzov,
kníže smolenský, do Frýdku přijel
v čele ruské armády 28. září 1805 při
své cestě do Rakous. Ubytoval se rov-

něž v hospodě U černého orla (dnes
U Křivého psa). Odcestoval 30. 9. do
Nového Jičína a odtamtud do Brna.
Kolem stejné hospody projel
24. 9. 1814 ruský car Alexander I.,
který cestoval na vídeňský kongres
a 24. 12. 1814 jej na tomto místě vítal
početný zástup lidí, když se navracel
zpět do Ruska.
Ze zajímavých osobností ještě zmíníme
arcivévodu Friedricha Habsburga, který
se svou chotí Isabellou a dvěma dcerami 4. a 5. 7. 1895 navštívil židovskou
synagogu ve Frýdku a zúčastnil se
bohoslužby v Mariánském kostele, při
své další návštěvě v roce 1907 zavítal
i na frýdecký magistrát. Před tehdejší
radnicí jej přivítal starosta Josef Pawlik,
původně před zvolením starostou
přednosta vlakového nádraží.

Gottwald ve vězení
Pojďme do první republiky. 25. května
1924 navštívil Frýdek tehdejší redaktor
komunistických novin v Moravské
Ostravě a pozdější prezident Klement Gottwald a promluvil na táboru
lidu na frýdeckém náměstí. Ve svém
vystoupení hájil frýdeckou chudinu
proti místní buržoazii ve sporu o tzv.
Jandovice, budovu naproti kavárně
Radhošť, ve které se již za Rakouska
scházeli nemnozí příslušníci české
inteligence. Za svůj výrok, že se „páni
z kavárny a hejtmanství nechtějí dívat
na dělnickou lůzu“ na něj bylo podáno
trestní oznámení. Na jeho základě byl
ve Frýdku okamžitě odsouzen okresním soudem a ve vězení za dnešním
katastrálním úřadem odpykal tři dny
vězení.
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Vstupenky na Masaryka

T. G. Masaryk navštívil Frýdek dvakrát.
Přijmi tento dáreček od frýdeckých
českých dětí, které Tě milují, protože
jedině Tvou zásluhou mohou choditi do
českých škol.“ Za chlapce kytici předával
František Němec, který při tom mlčel.
A na vyzvání pana prezidenta, ať něco
řekne, prý rezolutně vykřikl: „Ne!“

jeho spolužákem během vysokoškolských studií. Z bezpečnostních důvodů
automobil s prezidentem nikde po
cestě nezastavoval, jedinou výjimkou
na žádost prezidenta Masaryka byla
krátká zastávka u školy v Prostředních
Tošanovicích, kde prezidentskou kolonu nadšeně vítali žáci této školy.

Druhá návštěva
Návštěva Friedricha Habsburga
v roce 1907.





O šest let později přijel prezident
Masaryk znovu. Starosta Místku
Vincenc Procházka jej uvítal na nádraží
5. 7. 1930. Následovalo hlášení představitelů okresů, pak zarecitovala a kytici
květů předala žákyně II. třídy Lucie
Orlová. Před budovou nádraží prezident
přesedl do osobního automobilu a odjel
do Hnojníku, kde přenocoval na zámku.
Johann Nepomuk Beess, bratr majitele
panství Georga V. Beesse, byl totiž

Uvítací výbor čeká na příjezd
prezidenta Masaryka, rok 1930.



Prezidentský vlak s Tomášem Garrigue
Masarykem zastavil ve Frýdku za zvuků
fanfár ze Smetanovy Libuše ve středu
25. června 1924 krátce po 16. hodině.
Prezident prošel celým nádražním perónem mezi stovkami lidí, vyšel i před
budovu a krátce pohovořil s představiteli města a okresu. Ke vstupu do
prostoru nádraží a na nástupiště mezi
druhou a třetí kolejí bylo nutno mít
vstupenku, která stála celých 5 Kč, což
zrovna nebylo málo. Všechny vybrané
peníze šly ve prospěch Masarykovy
ligy proti tuberkulóse. Podle pamětníků
všichni lidé po prezidentově příjezdu
ztichli tak, že bylo dobře slyšet všechny
následné uvítací proslovy. Nejprve
prezident přijal hlášení přednosty
stanice, brigádního velitele, hejtmanů
frýdeckého a místeckého okresu a pak
vykonal obhlídku čestné setniny 8.
pěšího pluku „Slezský“ a přijal hlášení velitele frýdeckých a místeckých
legionářů učitele Augustina Šmída.
Starostové měst Frýdku Zdeněk Sekera
a Místku Vilém Šlapeta prezidenta
krátce přivítali, žel jejich proslovy se
v psané podobě nedochovaly. Masarykova návštěva Frýdku trvala pouhých
deset minut. Stěží se stačil pozdravit se
svými známými prof. Filipim, předsedou
Matice Slezské, a bývalým říšským
poslancem Pavlokem z Řepišť. Následovalo představení deputace mládeže
z frýdeckých a místeckých škol. Za
frýdecké školy to byla žákyně Marie
Žižková, která prezidentovi podala
kytici bílých růží. Zachoval se záznam
jejího rozloučení: „Milovaný náš tatíčku!

Prezident T. G. Masaryk
na frýdeckém nádraží.
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kultura

Kulturní tipy
KULTURA FM
KINO VLAST
28. 10.
28. 10.

17.00	Kurz manželské
touhy
19.00 Karel

BIO SENIOR
3. 11.
10. 11.
17. 11.
24. 11.

10.00 Zbožňovaný
10.00 Rodinu si nevybereš
10.00 Myši patří do nebe
10.00	Karel

BIJÁSEK
30. 10.
6. 11.

15.00 Dračí země
15.00 Vlk

SPECIÁLNÍ PROJEKCE
6. 11.
23. 11.

17.00 Snow Film Fest
19.00	Svědectví: Pravda, která
měla zůstat skryta

Kompletní filmový program
na www.kulturafm.cz
DIVADLO
27. 11.
1. 12.

19.00 Jak sbalit ženu 2.0
19.00 Mandragora

DIVADLO PRO DĚTI
14. 11.
21. 11.
28. 11.

15.00	Byla jednou koťata
15.00	Povídání o pejskovi
a kočičce
15.00 Čas zázraků

DALŠÍ AKCE
5. 11.
11. 11.

18. 11.

27. 11.
29. 11.

30. 11.

19.00	Big Blast! Band (Vlast)
18.30	Povídání v Zeleném baru
s Danielem Drápalou
o Valaších
19.00	Podzimní koncert Symfonického orchestru Frýdek-Místek (Národní dům)
19.00	The Backwards
(kino P. Bezruče)
19.00	Ladislav Zibura: Prázdniny
v Česku (cestovatelská
přednáška, kino P. Bezruče)
19.00	Jiří Suchý/Kainar blues
(pásmo hudebních koláží
R. Šatánkové a L. Kokeše,
Národní dům)

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
4. 11.

15.30	Ubrousku, prostři se!
(prvorepubliková elegance
na procházce věnované
místeckým hostincům,
restauracím, kavárnám

MUZEUM BESKYD

i cukrárnám, sraz u TIC
Místek)
25. 11. 15.30	Záhada Jurášova pokladu
(přijďte s dětmi hledat
poklad)
Na obě akce je nutná rezervace.

Výstavy

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

FM Salon, do 7. 11.

1. 11. 9.00–10.30	Dětský klub pro rodiče
s malými dětmi (pob.
Frýdek)
9. 11. 17.30	Olga Tlučková – literárně hudební pořad
z cyklu Křídla (Modrý
salonek, pob. Místek)
19. 11. 9.00–10.30	Dětský klub pro rodiče
s malými dětmi (pob.
Místek)

Smrk, vernisáž 18. 11. 17.00

HUDEBNÍ KLUB STOUN

Stálé expozice: Beskydy – příroda a lidé,
Frýdek a Místek, Frýdek – Mariánské
poutní místo.
Grafická tvorba Leopolda Parmy, do 21. 11.
Objektivem Oty Landsbergera, vernisáž
25. 11. 17.00
Přednášky v Zeleném domě
4. 11.

16.30	Putování Slezskem

11. 11.

16.30	Z cest po jižních a jihozápadních Čechách

23. 11.

16.30	Zaniklé mlýny, valchy
a pila ve Frýdkuk-Místku

2. 12.

16.30	Černá hodinka v Zeleném
domě – frýdecko-místecké záhady

(začátky akcí ve 20.00 a koncertů v 21.00)
3. 11.
Halloween s Goodwillem – party
5. 11.	Bass Invasion
(Gunfingers & Kutlo)
6. 11. Hity 18 plus, DJ Komár a Kamil
12. 11.
Hity 18 plus, DJ Komár a Kamil
13. 11.
Tribe party
19. 11.
Pekař, koncert
20. 11. Hity 18 plus, DJ Komár a Kamil
26. 11. No!se w/Friction (UK)
27. 11. Viktor Sheen (koncert)
29. 11. Mirai (koncert k nové desce)

KD FRÝDEK
29. 10.
30. 10.
1. 11.
6. 11.
13. 11.
16. 11.
19. 11.
24. 11.

21.00 Sima (koncert)
19.00 Kollárovci (koncert)
19.00 Kaktusový květ (divadlo)
16.00 Čiperkové
20.30 DESmod (koncert)
19.00 	Halina Pawlowská
(talkshow)
19.00 Anna K. (koncert)
19.00 Petra Janů (koncert)

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Pro mládež a dospělé
6. 11.
19.00 SketchING
19.–20. 11. 18.00 Hurá, přijede strýček!!!
26. 11.
18.00 Hurá, přijede strýček!!!
Pro děti
6. 11.
15.00	Jak čarodějnice Popleta
čarovala pohádku
Festival Loutka 2021:
20. 11. 15.00	Povídání o Červené
Karkulce
21. 11.
10.00	Příhody medvídka
Ťupínka I.
21. 11.
15.00	Alenka v říši divů

DIVADELNÍ KLUB D.N.A.
11. 11.
18. 11.

25. 11.

19.00 Člověka nepochopíš
19.00	Divadelní večer v D.N.A.
(pásmo jednoaktovek Čaj
s citrónem, Kukura, Coco)
19.00	Čechovův večer (Námluvy,
Medvěd)

KATOLICKÝ LIDOVÝ DŮM
1. 11.

17.30	Pavel Mečkovský: Jazyky
lásky u dětí (přednáška)

11. 11.

19.00	Vojtěch Janšta: Povídání
o svatém Josefovi (přednáška)

12. 11.

18.00	Saxofonová talkshow
a koncert Michala Žáčka

25. 11.

16.00 Pletení adventních věnců

FAUNAPARK
31. 10.

16.00	Halloween nebo dušičky?
(hra s několika stanovišti)

19. 11.

16.00	Umění podporuje Faunapark (aukce, prohlídka
od 16.00, aukce od 17.00
ve vedlejším divadelním
klubu DNA)

21. 11.

16.00	Dílničky: Vyrábíme vánoční přáníčka
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Symfonický orchestr chystá Podzimní
koncert a speciální program k výročí vzniku

Příští rok oslavíte 60 let působení
symfonického orchestru. Připravujete k tomuto výročí nějaký speciální program?
Ano, jsme ve fázi příprav velkého jarního koncertu, na kterém by měl zaznít
symfonický repertoár představující
určitou koláž významných momentů
našeho orchestru. Konkrétně to budou
např. symfonická báseň z cyklu Má
Vlast, předehra Egmont či Slovanské
tance. Na koncert jsme pozvali také
hosty, se kterými jsme v minulosti
úspěšně spolupracovali, a sice violoncellistu Jiřího Hanouska a místní pěvecké sbory. Nechci prozrazovat úplně
vše, ať zachovám pro naše posluchače
nějaké tajemství, nicméně už teď vím,
že koncert bude prodchnut slavnostní
atmosférou a že samotný repertoár
slibuje intenzivní a krásné zážitky
s určitou dávkou nostalgie i příslibem
něčeho nového.
Kolik členů má SOFM a jak se rekrutují noví členové, pokud chtějí do
vašich řad?
Ono je celkem těžké na tuto otázku
konkrétně odpovědět, protože náš
orchestr je, co se týče koncertního
obsazení, docela velké těleso a ne
všichni koncertní hráči mají zároveň
status členů. Odhaduji, že stávající
členská základna čítá 30 aktivních
hráčů s tím, že pro účely koncertu jsou
stálí členové dle obsazení pro konkrétní repertoár doplňováni o výpomoci,
většinou z řad profesionálních hráčů.
Mám velkou radost, že v posledních
měsících jsme mezi sebou přivítali několik nových hráčů, což je samozřejmě
všeobecně vítáno, neboť to přispívá
ke kontinuitě. Pokud má nový hráč
zájem přijít mezi nás, ideálně by měl
zkontaktovat někoho z našeho vedení,
kontakty nalezne na našich webových stránkách. Ať už je to žák ZUŠ,
posluchač konzervatoře či „dospělák“
amatér, vždy se nějak domluvíme.
Jak ovlivnila pandemie spojená s covidovými opatřeními běh vašeho
souboru?
V praktické rovině samozřejmě hodně,

Text: Lenka Vašková

Symfonický orchestr Frýdek-Místek působí na hudební scéně již od
roku 1962 a je dlouholetou součástí
kultury města. Na aktuální dění
souboru a další plány související
s nadcházejícími výročími jsme se
zeptali předsedkyně společnosti
Martiny Pavelkové.

neboť jsme se nemohli po dlouhou
dobu scházet a museli jsme zrušit
nebo odložit několik koncertů. Jsem
nicméně hrdá na to, že jsme natolik
stabilním kolektivem, že tato odmlka
nebyla pro naše fungování fatální.
V poslední (covidové) době pozoruji
všeobecně klesající zájem o kulturu z řad jejích konzumentů, u nás
v orchestru je naštěstí situace úplně
opačná a já z našich hráčů cítím spíš
kulturní „hlad“. Dobře si uvědomujeme, že kultura, v našem případě hudba,
její sdílení a s tím související setkávání
a vzájemná blízkost, nás dělá, jak se
říká, lidmi a dává našim životům tolik
potřebné koření.
Museli jste po více než roční pauze,
kdy jste nemohli naplno zkoušet
a hrát, udělat nějaké zásadní změny?
Naštěstí nikoliv, ba právě naopak.
Konečně byly vyslyšeny některé mé
dřívější apely, byla posílena členská
základna a zlepšila se docházka na
zkoušky (úsměv).
18. listopadu vás uslyšíme na Podzimním koncertu v Národním domě.
Přiblížíte zájemcům blíže program?
Tohle je zrovna jeden z projektů,
který jsme měli naplánovaný už dříve
a v důsledku covidových opatření jsme
jej museli přesunout. Jeho hlavním
tématem je doprovod mladých hudebních talentů z řad žáků ZUŠ F-M.
Na koncertě se tedy představí spolu
s naším orchestrem několik šikovných
sólistek, které zahrají na flétnu, klarinet, violoncello a akordeony. Děvčata
už jsem slyšela hrát a musím říct, že je-

jich projev je krásný a svěží. Ve druhé
polovině koncertu zazní Beethovenova
průzračná 1. symfonie, kterou, a to určitě nemluvím jen za sebe, je skutečně
radost hrát. Myslím, že se posluchači
mají na co těšit.
Jaké další projekty chystáte?
Z budoucnosti na nás tak trošku mává
rok 2024, který přinese v oblasti české
klasické hudby jedno velké výročí,
a sice 100 let od narození Bedřicha
Smetany. Při této příležitosti bychom
rádi provedli jedno velké dílo. Nebudu
prozrazovat, co to přesně bude, ale už
teď vím, že to bude celkem oříšek, tak
nám držte palce. -

SOFM ve zkratce:
• Orchestr se zformoval na jaře roku 1962.
• Charakteristický rukopis získal pod
uměleckým vedením Jaromíra Václavíka
a pod taktovkou dirigenta Jaromíra
Javůrka.
• Současným šéfdirigentem je Zdeněk
Smolka.
• Uvádí především díla našich i světových
autorů s důrazem na autory spjaté
s městem a regionem.
- ve spolupráci s Kultura FM pořádá
pravidelné jarní a podzimní koncerty
převážně v Národním domě ve Frýdku-Místku.
• V roce 2015 a 2016 orchestr zahajoval
největší benefiční festival Sweetsen fest.
• V roce 2022 oslaví 60 let od svého
vzniku.
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ZÁBAVA

Nabídka akcí SVČ Klíč na listopad
3. 11.
KRAJSKÝ PŘEBOR DESKOVÝCH HER
Program: Zahrajte si deskové hry Rummikub,
Turboprší či Ubongo a pokuste se postoupit
na Mistrovství ČR do Prahy.
Věk: 6–60 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pionýrů
764, Místek, 13:30–18:00 hodin
Cena: 20 Kč
Informace: Recepce | Telefon: 558 111 777,
778 421 468 | E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 2. 11. 2021
6. 11.
DOPOLEDNE S TANCEM | MALÝ DRÁČEK
Program: Víte, kdo žije na Dračím ostrově?
Přece ti nejzábavnější a nejšikovnější draci!
Dráček Kokosáček a jeho kamarád Oskar.
Zveme všechny malé tanečníky na další
taneční akci skupiny Dance 4 Fun. Během
dopoledne prožijeme mnoho dobružství
a legrace na dračím ostrově. Dále si ukážeme,
jak to v naší taneční skupině chodí, co obnáší
výuka tanečního stylu Disco–Dance a co vše
se můžete u nás naučit. Jsi zvědavý, co vše
si tito veselí dráčci pro tebe přichystali? Tak
neváhej a přijď!
Věk: 4–7 let
Místo a čas: SVČ Klíč, budova A, Pionýrů
767, Místek, 9:00–12:00 hodin
Cena: 50 Kč
Informace: Recepce | Telefon: 558 111 777,
778 421 468 | E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 3. 11. 2021
6. 11.
BOBŘÍK ODVAHY II | STRAŠIDELNÉ
CASINO
Program: Navštivte naše strašidelné casino!
Čeká na vás řada strašidelných, hazardních
úkolů. Nebojíte se!? Splníte je!? Těšit se můžete např. na přepadení casina, strašidelnou
ruleto, oko, tajemné nádoby a další. Potkáte se s karetním kouzelníkem, pokerovou
věštkyní a maskérkou hrůzostrašných hvězd.
Bude pro vás připraven fotokoutek i výtvarná
dílna. Za splnění úkolů dostanete odměnu.
Věk: 4–16 let
Místo a čas: SVČ Klíč, budova A i B, Pionýrů
764 a 767 Místek, 16:00–19:30 hodin
Cena: 80 Kč
Informace: Recepce | Telefon: 558 111 777,
778 421 468 | E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci se nemusíte hlásit předem
10. 11.
KRAJSKÝ PŘEBOR DESKOVÝCH HER
Program: Zahrajte si deskové hry Rummikub,
Turboprší či Ubongo a pokuste se postoupit
na Mistrovství ČR do Prahy.
Věk: 6–60 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pionýrů
764, Místek, 13:30–18:00 hodin
Cena: 20 Kč
Informace: Recepce | Telefon: 558 111 777,
778 421 468 | E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 9. 11. 2021

13. 11.
ŠIKOVNÉ RUČIČKY | ŽIVOT BROUKA
Program: Zveme vás na výtvarnou akci.
Během dopoledne společně prozkoumáme
úžasný svět nejpočetnějších obyvatelů naší
planety, kterým je hmyz. Zjistíme, v čem
všem je nám přínosem, kde nám škodí a kde
všude žije. Kromě tohoto badání si vyrobíme
mravenčí bistro a vlastní brouky, na kterých
si ukážeme například techniku frotáž.
Věk: 5–7 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pionýrů
764, Místek, 9:00–12:00 hodin
Cena: 70 Kč
Informace: Recepce | Telefon: 558 111 777,
778 421 468 | E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 11. 11. 2021
13. 11.
DOPOLEDNE S ROBOTY
Program: Společně probádáme spoustu
možností, které nabízejí stavebnice LEGO
Mindstorms. Vyzkoušíme si stavbu robota
i jeho programování. Budeme zkoušet různé
způsoby řešení problémů a nacházet nejlepší
cestu k cíli. Účastnící během dopoledne
pochopí základní principy práce se stavebnicí
a dokáží již sami postavit robota a vytvořit
pro něj program.
Věk: 9–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pionýrů
764, Místek, 9:00–12:00 hodin
Cena: 150 Kč
Informace: Recepce | Telefon: 558 111 777,
778 421 468 | E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 10. 11. 2021
13. 11.
ZA DENÍKEM JANA TLESKAČE
Program: Opět po roce se vám naskytne
možnost si zahrát hru v ulicích města Frýdku-Místku na motivy knížky Jaroslava Foglara
Dobrodružství v temných uličkách. Vám, kteří
dorazíte, se naskytne šance vidět a možná
i chytit tajemného Široka a vzít mu hlavolam ježka v kleci. Vyzkoušíte si roli Vontů,
kteří spolu soupeří o vládu ve Stínadlech či
Druhostraníků, kteří se snaží ve Stínadlech
najít deník Jana Tleskače či první Vontskou
kroniku…
Věk: 7–60 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pionýrů
764, Místek, 13:30–19:30 hodin
Prezence: 13:30–14:30 hodin
Cena: 20 Kč
Informace: Recepce | Telefon: 558 111 777,
778 421 468 | E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 12. 11. 2021
18. 11.
LISTOPADOVÝ PODVEČER | RELAXAČNÍ
KOSMETIKA
Program: Společně si vyrobíme několik
přírodních produktů, které dodají našemu tělu energii a sílu. Osvěžující sprej má
blahodárné účinky na bolavé a nateklé

části nohou. Mléčná koupelová sůl vyživí
a změkčí pokožku. Epsomská sůl detoxikuje
a levandulový olej spolu s lístky rozmarýnu
zklidňuje naše smysly. Bylinkový čaj dodá tělu
odpočinek a klidný spánek. Nebude chybět
relaxační hudba, klidné prostředí a přátelská
společnost.
Věk: dospělí
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pionýrů
767, Místek, 17:00–20:00 hodin
Cena: 300 Kč
Informace: Recepce | Telefon: 558 111 777,
778 421 468 | E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 15. 11. 2021
20. 11.
POZNÁVACÍ DOPOLEDNE | MÁME DOMA
KOČKU
Program: Společně prozkoumáme úžasný
kočičí svět. Dozvíme se, co všechno chov
kočky obnáší, čím se krmí, jak se čistí, co
mají rády a co ne. Zjistíme, jaké různé druhy
koček jsou a budeme se snažit porozumět co
nejvíce jejich zvířecí řeči.
Věk: 7–12 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pionýrů
764, Místek, 9:00–12:00 hodin
Cena: 80 Kč
Informace: Recepce | Telefon: 558 111 777,
778 421 468 | E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 18. 11. 2021
20. 11.
KUTILSKÉ DOPOLEDNE | PTAČÍ KRMÍTKO
Program: Vytvoříme si krmítko pro ptáčky,
které si na konci odneseš domů. Během akce
si vyzkoušíš práci se základním dílenským
nářadím jako je pilka, hoblík, šroubovák nebo
vrtačka.
Věk: 8–12 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pionýrů
764, Místek, 9:00–12:00 hodin
Cena: 200 Kč
Informace: Recepce | Telefon: 558 111 777,
778 421 468 | E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 16. 11. 2021
20. 11.
PEVNOST BOYARD
Program: Opět po roce se Středisko volného
času Klíč promění v tajemnou pevnost
Boyard, ve které budete mít za úkol ve dvojici
získat co nejvíce klíčů. Čekají vás úkoly, které
prověří vaši spolupráci, vaše smysly, vaše
znalosti.
Věk: 5–60 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pionýrů
764, Místek, 13:00–18:00 hodin
Prezence: 13:00–17:00 hodin
Cena: 50 Kč / jednotlivec
Informace: Recepce | Telefon: 558 111 777,
778 421 468 | E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 18. 11. 2021

27
26. 11.
ROZSVÍCENÝ VEČER
Program: Výtvarný páteční večer rozsvítíme baterkami, svítícími barvami i chemickými
pokusy. Namalujeme svítící obraz, rozsvítíme
pingpongový míček a odhalíme svítící složky
v pažitce.
Věk: 9–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pionýrů
767, Místek, 16:00–19:00 hodin
Cena: 250 Kč
Informace: Recepce | Telefon: 558 111 777,
778 421 468 | E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 24. 11. 2021
27. 11.
NERFLIGA DVOJIC
Program: Čeká nás další ze série turnajů
dvoučlenných týmů, které se mezi sebou
utkají v soubojích s pistolemi Nerf. V turnaji
bude hrát každý s každým. Za výhry a účast
získáte body do celoroční tabulky nebo
si můžete přijít zahrát jen tak pro radost.
Soutěžit je možné celý rok a na závěrečném
turnaji v červnu 2022 budou vyhlášeni a odměněni nejúspěšnější hráči Nerfligy.
Věk: 9–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pionýrů
767, Místek, 13:00–17:00 hodin
Cena: 80 Kč
Informace: Recepce | Telefon: 558 111 777,
778 421 468 | E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 25. 11. 2021
27. 11.–28. 11.
VÍKEND S TECHNIKOU
Program: Pojďte s námi prožít zábavný
víkend s technikou. Seznámíme se s naším
zázemím, ve kterém se postupně budeme seznamovat s naším vybavením. Vyzkoušíme si
postavit a naprogramovat robota, podíváme
se, jak vlastně funguje 3D tisk, pokusíme se
zapojit kabely s Arduinem a podíváme se i na
drony. Neminou nás i různé hry a kvízy.
Věk: 8–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pionýrů
764, Místek, Sraz: 14:00 hodin
Ukončení: 28. 11. ve 12:00 hodin
Cena: 400 Kč
Informace: Recepce | Telefon: 558 111 777,
778 421 468 | E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 24. 11. 2021
27. 11.
SOBOTA S KUCHTÍKEM
Program: Během sobotního dne se z nás
stanou Kuchtíci, kteří si společně připraví
veselé a barevné svačinky různých tvarů
a barev. Vyzkoušíme si výrobu pečeného čaje
a zdobení obložených chlebíčků. Dozvíme
se zajímavosti o jednotlivých surovinách
a přiblížíme si historii jednotlivých čajů u nás
i v zahraničí. Nebudou chybět ani zajímavé
hry a pohybové aktivity. Tak neváhej a přijď.
Věk: 7–13 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pionýrů
764, Místek, 9:00–16:00 hodin
Cena: 360 Kč
Informace: Recepce | Telefon: 558 111 777,

778 421 468 | E-mail: recepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 24. 11. 2021

Volná místa v kroužcích SVČ Klíč

VÝTVARKA
Šperkování
Věk: 10–15 let
Úvod do šperkařské tvorby, výroba
originálních šperků i drobných ozdob
a dekorací do bytu. Seznámení s moderními
i tradičními technikami a postupy. Součástí je
i náhled do historie výroby šperků a ukázky
slavných historických nálezů.
Výtvarníček
Věk: 5–7 let
Výtvarný kroužek zaměřený na rozvíjení
výtvarných dovedností. V průběhu kroužku
si děti vyzkouší různé techniky výtvarné
činnosti. Seznámí se tradičními i netradičními
materiály a postupy.
Paletka
Věk: 7–8 let
Kreslení, malování, stříhání i lepení využijí děti při své tvorbě. Poznají a naučí se
pracovat s nejrůznějšími materiály. Rozvinou
své estetické vnímání a získají větší přehled
v oblasti výtvarné tvorby.
Mozaika
Věk: 9–13 let
Kreativní kroužek, ve kterém si vyzkoušíte
širokou škálu rukodělných technik a poznáte
tradiční i nové materiály. Věnovat se budeme
tradicím a zvyklostem.

DIVADLO
Masky
Věk: 12–16 let
Pomocí metod dramatické výchovy si děti
osvojí základní divadelní dovednosti. Vnímání partnera, pohyb v prostoru, představivost
a fantazie, seznámení se s improvizací, rozvoj
komunikačních dovedností. Až dojdeme
k vlastnímu divadelnímu představení.

POHYB
Malí sportovci
Věk: 4 - 7 let
Nejoblíbenější pohybový kroužek pro naše
malé široko daleko. Kroužek, ve kterém se
děti hravou a zábavnou formou seznámí
s různými druhy sportů, her a cvičení a zároveň rozvinou tak své pohybové dovednosti
a koordinaci celého těla.
Sportíci
Věk: 7–12 let
Kroužek pro děti, které mají rády pohyb,
zaměřený především na cvičení na nářadí
a míčové a pohybové hry.

Judo
Věk: 6–15 let
V kroužku tě naučíme bránit se proti napadení, zdokonalíme tvou pohyblivost a seznámíme tě se zápasem judo. Naučíte se správným
technikám, dozvíte se něco o historii juda,
názvosloví a budete se účastnit soutěží.
Kung–Fu aneb sebeobrana hrou
Věk: 8–15 let
Na našich trénincích si zvýšíte svou fyzickou
připravenost, naučíte se sebeovládání a hlavně se naučíte základům bojového umění
a sebeobrany.

TECHNIKA
Plastikový modelář
Věk: 9–17 let
Pro všechny se zájmem o plastikové nelétající
modely, bojovou techniku apod. Naučíte se
zručnosti, přesnosti, trpělivosti a seznámíte
se s dějinami leteckého průmyslu.
Kutilové
Věk: 10–15 let
Kroužek pro děti, které jen tak neposedí,
stále vymýšlejí nové věci a rády pracují se
dřevem, aku vrtačkou, pilkou a dalším ručním
nářadím. V kroužku se naučíš pracovat z různými druhy nářadí s jehož pomocí si vyrobíš
mnoho krásných a užitečných věcí. Těšit se
můžeš například na výrobu poličky, autíčka,
ptačí budky a mnoha dalších předmětů.

HUDBA
Kytara
Věk: 8–16 let
V našem kroužku se naučíte základům hraní
na kytaru (akordy, rytmy, teorie atd.), zahrát
a zazpívat jednoduché písničky k táborovým
ohňům ze zpěvníku „Já, písnička“. Jedná se
o skupinu dětí, které nemají zatím žádnou
zkušenost s kytarou.

OSTATNÍ
Cukráři
Věk: 7–12 let
Během kroužku se z nás stanou mistři
cukráři. Naučíme se připravovat různé druhy
sladkých zákusků a ovocných nebo čokoládových rolád. Budeme tvořit sladké dobroty
z různých koutů světa. Seznámíme se s charakteristikou jednotlivých potravin a jejich
využitím v cukrářské profesi.
Rozmarýnek
Věk: 9–12 let
Zajímá tě příroda, pěstování a množení rostlin? Seznámíš se s přírodou, naučíš se pečovat o pokojové rostliny, které si poté odneseš
domů. Nakoukneš pod pokličku fotosyntéze
a společnými silami zasadíme vodní rostliny
do akvária.

Do kroužků se můžete hlásit po celý školní rok, zápisné bude upraveno.
Více na stránkách www.klicfm.cz.
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Vedení města si prohlédlo
novou basketbalovou halu

Sportovní tipy
21. 11.
28. 11.

17.00
17.00

SKP FM – Brno
SKP FM – Lovosice

VOLEJBAL – extraliga mužů
6. 11.
20. 11.

19.30	Beskydy – Liberec
19.30	Beskydy – Příbram

VOLEJBAL – extraliga žen
28. 10. 17.00
6. 11.
17.00
20. 11. 17.00

FM – Přerov
FM – Šternberk
FM – Liberec

HOKEJ – Chance liga
30. 10.
31. 10.
15. 11.
20. 11.
27. 11.

17.00
16.00
18.00
17.00
17.00

FM – Vrchlabí
FM – Litoměřice
FM – Třebíč
FM – Prostějov
FM - Havířov

FOTBAL – MSFL
30. 10. 10.15
13. 11. 10.15

FM – Vratimov
FM – Dolní Benešov

Výsledky
BASKETBAL – Basketpoint
U10 M – Start Havířov 
18:14
U10 M – Start Havířov 
4:17
U10 F – Hladnov Ostrava  8:12
U10 F – Hladnov Ostrava  6:8
U12 F – Háj ve Slezsku 
44:35
U12 F–- Háj ve Slezsku 
41:36
U12 M – BK Opava 
13:57
U12 M – BK Opava 
17:82
Snakes Ostrava – U14 
87:69
Snakes Orlová – U14 
27:92
Zlín – U17 
59:79

Zdeněk Navrátil provádí halou Petra Korče, Jiřího
Kajzara a Zbyňka Šostého. Foto: René Stejskal

HÁZENÁ – extraliga mužů

Novou basketbalovou halu v ulici Elišky Krásnohorské si přišli prohlédnout
primátor Petr Korč, investiční náměstek Jiří Kajzar a radní Zbyněk Šostý
(všichni Naše Město F-M). Halou
a zázemím je provedl předseda klubu
Basketpoint Zdeněk Navrátil. Na halu
v hodnotě 80 milionů korun město přispělo 17 miliony. Je postavena po vzoru
japonských školních tělocvičen. Využívají ji stovky dětí, které v ní trénují
a hrají soutěžní zápasy. V červenci se
v ní dokonce utkal dorostenecký výběr
České republiky se stejně starými soky
ze Slovenska.
„Lidé mi často říkali, že děti nechtějí
sportovat, že raději vysedávají u počítačů. Jenže děti sportovat chtějí. Potřebují ale mít kvalitní prostředí a kvalitní
trenéry. Roli města vidím v tom, aby
vytvořilo podmínky, aby se o děti mohli

starat kvalitní profesionálové,“ zdůraznil
předseda klubu Basketpoint Frýdek-Místek a iniciátor výstavby haly
Zdeněk Navrátil.
„Hala splňuje mezinárodní kritéria
a jsem rád, že takovou sportovní stavbu
máme ve Frýdku-Místku. Do její výstavby jsme investovali významnou částku
a všem se nám to vrátí v tom, jaký prostor ke sportování dostávají děti a co jim
to přinese do budoucna,“ je přesvědčen
primátor Petr Korč.
„Je to opravdu krásná hala. Musí se v ní
báječně trénovat. A hrát tady zápasy
musí být úžasné,“ byl nadšen náměstek
Jiří Kajzar, který v mládí hrál basketbal,
házenou a volejbal.
Představitelé města jednali se Zdeňkem Navrátilem o využívaní haly
okolními školami a také o koncepci
podpory sportu ve městě. (rs)

Green Volley nabízí
volejbalové kroužky
Klub vznikl v roce 2008 jako Školní
sportovní klub Beskydy a posléze se
přejmenoval na Green Volley Frýdek-Místek. I přes poměrně krátkou historii
se ve sportovním volejbalovém světě
stal uznávaným pojmem. Green Volley
se stal základním stavebním kamenem
projektu Volley Beskydy, do kterého
patří spolu s Blue Volley Ostrava, Red
Volley Frýdlant nad Ostravicí a Black
Volley Beskydy.
Volley Beskydy je název volejbalového projektu, který je svým způsobem
unikátní. Jeho vizí je nejen dosahování
špičkových výsledků a úspěchů na

vrcholové úrovni, ale také možnost
přivést ke sportu velké množství dětí
a mládeže. Tuto vizi naplňuje prostřednictvím pyramidy, jejíž základnu tvoří
nevýkonnostní barevný minivolejbal
(BMV), kroužek Beskyďáček, s cílem
probudit zájem o sport u nejmenších
dětí ve věku 6 až 10 let. Na BMV pak
navazují týmy od žákovských až po
juniorské kategorie, které již vychovávají i výkonnostní sportovce. Vrcholem
pyramidy je profesionální extraligový
tým mužů. Více informací pro zájemce:
nosalkova.sskbeskydy@gmail.com,
tel. 731 501 020. (šn)
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Gymnastky
vybojovaly medaile
Mladé gymnastky z oddílu Pružinky s medailemi,
poháry a diplomy. Foto: archiv oddílu

Nábor baseballu

Úspěšný víkend prožily gymnastky
z oddílu Pružinky TJ Sokol Frýdek-Místek v Praze na TeamGym Cupu Říčany
2021. Děvčata předvedla v kategorii 0
(Simona Bernátková, Aneta Hlavatá,
Elen Dvořáková, Laura Mechlová, Eliška Rožnovská, Ema Tomečková, Sofie
Šabršulová, Bára Vykoupilová) velice
povedené sestavy v akrobacii i na
trampolíně, které jim vynesly krásnou
druhou příčku a družstvo se tak mohlo
radovat, jelikož za sebou nechalo hned
pět dalších týmů.
V kategorii 1 (Gabriela Juřicová, Viktorie
Křistková, Adéla Kupková, Aneta
Limbergová, Anna Macečková, Alice
Tobolová) už malé slečny předváděly
náročnější sestavy, které se neobešly
bez pádu, ale provedení a obtížnost
prvků po součtu bodů holkám vynesly

zasloužené prvenství a děti se mohly
radovat ze zlaté medaile.
Dívky pak bedlivě čekaly na své
nejstarší kamarádky, které své síly
předvedly v kategorii Tria. Družstvo
„A“ (Alexandra Flašárová, Dominika
Murínová, Eliška Pohludková) se předvedlo s krásnými sestavami a cinklo to
potřetí, tentokrát bronzovou medailí.
Družstvo „B“ (Laura Bertoková, Tamara
Naji Hmoodová, Justýna Garčicová,
Alena Krpcová) bojovalo a umístilo se
na krásném 6. místě.
Trenérky Miroslava Aldersová, Adéla
Blažková, Dominika Fabiánová a Lucie
Křistková se shodly, že lepší start do
sezóny si nemohly více přát a všem
dětem z týmu děkují za reprezentaci
a rodičům za podporu. (lk, ma)

Postup mladých házenkářů
V místecké sportovní hale SŠŘ se
28. září konala kvalifikace o postup do
Česko-Slovenské ligy mladších žáků.
Frýdek-Místek se utkal v kvalifikační
skupině A s týmy SKH Polanka, Slovan
Havířov a Sokol Klimkovice a ve všech
třech utkáních zvítězil.
Hráči Frýdku-Místku jako vítězové skupiny postupují do hlavní soutěže, které
se zúčastní dva týmy ze Slovenska, dva
týmy ze Zlínského kraje a dva týmy
z Moravskoslezského kraje. Vítězem

kvalifikační skupiny B se stalo družstvo
KH Kopřivnice, které bude společně
s našim týmem reprezentovat Moravskoslezský kraj. (tš)

Výsledky Frýdku-Místku:
SKH Polanka – Pepino SKP Frýdek-Místek 15:21 (10:9)
Pepino SKP Frýdek-Místek – Sokol
Klimkovice 36:8 (16:3)
Pepino SKP Frýdek-Místek – Slovan
Havířov 21:11 (12:5)

Mladí zájemci o baseball mohou
přijít na náborové tréninky. Ty se
konají každou středu v areálu BK
Klasik v ulici 28. října 2428 v Místku. Potřebné je sportovní oblečení
a sportovní obuv (tenisky, kopačky),
ostatní vybavení bude zapůjčeno na
místě. (rs)

Stříbro „Klasiků“
Stříbrnou medaili vybojovali hráči
BK Klasik Frýdek-Místek na mistrovství republiky v baseballu patnáctiletých. Frýdek-Místek skončil ve
skupině druhý za Tempo Praha,
v semifinále se střetl s vítězi druhé
skupiny Kotlářkou Praha a po výhře
12:4 postoupil do finále. Tam už
podruhé narazil na Tempo Praha,
s nimž prohrál 7:11. Nejlepším nadhazovačem šampionátu byl vyhlášen
náš Jan Kozel. (rs)

Šachistka Amálie
Martikánová
vybojovala bronz
Jako v každém jiném sportu,
i v šachu je nutno mladé talenty
formovat od útlého věku. Beskydská
šachová škola ve Frýdku-Místku
se stará o podchycení zájmu dětí
o šachy už v mateřských školách,
proto naši nejmenší hráči pravidelně
sbírají medaile už na turnajích těch
nejmladších věkových kategorií.
Nejinak tomu bylo letos.
Ve dnech 9. až 10. října se konalo
v Nových Hradech Mistrovství ČR
dětí do 8 let a Beskydskou šachovou školu na něm reprezentovala
dvě děvčata a čtyři chlapci. Nikdo
z nich nezklamal, ale jako úspěch se
samozřejmě vždy počítají medaile.
V tomto směru se nejvíce dařilo
Amálii Martikánové, která v sedmnáctičlenném poli obsadila konečnou třetí příčku a vybojovala tak
bronzovou medaili. (ta)

Stolní tenis
TJ Slezská - 2. ZŠ FM přijímá zájemce o stolní tenis ve věku 9–15 let.
Tréninky v úterý 17.30–19.30 a pátek
17.30–19.30 hod. v tělocvičně ZŠ, ul.
J. Čapka (MHD u Gustlička, vchod
boční brankou). Kontakt na trenéra:
774 999 297. (ps)
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Křížovka

Archibald Joseph Cronin: Úsměv stojí …

31
31

INZERCE
INZERCE

31
31

INZERCE
I NZER CE

ZABIJAČKA

HLEDÁ

Projektanty a další profese
Více informací na:

www.hpfm.cz /KARIÉRA

sobota 20. 11.
8.00–13.00
nám. Svobody v Místku

.

DISTEP a.s. hledá pracovníka
na pracovní pozici „zedník“.
BLIŽŠÍ INFORMACE NA

Radniční 2, Frýdek
www.distep.cz/spolecnost/kariera

Po–Pá: 9.00–17.00
Tel.: 731 113 203
DISTEPa.s.
a.s.hledá
hledápracovníka
pracovníka
DISTEP
napracovní
pracovnípozici
pozici„zedník“.
„zedník“.
na

Cenově dostupná a kvalitní
dovozová
drogerie z Německa,
www.distep.cz/spolecnost/kariera
www.distep.cz/spolecnost/kariera
Itálie a Velké Británie.
BLIŽŠÍINFORMACE
INFORMACENA
NA
BLIŽŠÍ

..
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Funkční
pytlíky na
chleba

100 m z Frýdeckého
náměstí
zory
v
y
n

ch
Vše

membrána

wrapup.cz

Otevřeno 9 – 17 h
pondělí až pátek

Značková prodejna Wrap Up:

Zámecká 56 ve Frýdku
(naproti vstupu do zámeckých zahrad)

NOVÁ NEUROLOGIE FRÝDLANT N.O.
Převzetí ambulance MUDr. Ševčíka (stejné prostory)
Přijímáme nové i nespádové pacienty
Lze i bez objednání
10 let praxe v Německu, post zástupce primáře
Specializace na:
•
prevence mozkové příhody
•
závratě, epilepsie, bolesti hlavy
•
Parkinsonova nemoc, demence

Ultrazvukové vyšetření krkavic (sono karotid):




VČETNĚ vyšetření mozkových tepen,
které se neprovádí na interně ani radiologii
vhodné pro pacienty po infarktu, mozkové
příhodě, zavedení stentu do srdečních tepen
nebo nohou

Požádejte svého praktického lékaře o žádanku
na vyšetření krkavic v rámci prevence mozkové
příhody nebo závratí.
Bližší informace + objednání přes internet

WWW.NEUROLOGIEBORAK.CZ
Kontakt na inzerci: zpravodaj@frydekmistek.cz
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