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vykouzlí sváteční atmosféru
v celém Frýdku-Místku

Město postaví hasičům 
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3EDITORIAL

Vážení a milí spoluobčané,

adventní doba se blíží a první adventní svíčku za-
pálíme v neděli 28. listopadu. Přeji si, abychom si 
všichni společně užili krásný předvánoční čas. Na 
náměstí Svobody připravujeme Adventní městeč-
ko. Již máme vybrány i oba vánoční stromy a celé 
město se rozzáří vánoční výzdobou. Vzhledem 
k vládním opatřením, která nedovolují shromáž-
dění více než tisíce osob, bohužel musíme oželet 
společné rozsvícení vánočního stromu. O vánoční 
atmosféru však ošizeni nebudeme. Stromy budou 
na náměstích společně s výzdobou svítit až do 
konce roku. Připravili jsme program složený pře-
vážně z vystoupení místních umělců a sborů, děti 
se mohou těšit na Ježíškovu poštu, dětský vláček 
a zvířátka. Připravena máme opatření, aby se tyto 
akce mohly uskutečnit bez komplikací. 

Doslova za revoluční krok považuji podepsání me-
moranda mezi městskými společnostmi Distep a 
Frýdecká skládka s VŠB – Technickou univerzitou 
Ostrava k využití plastových odpadů, které není 
kde skladovat, k výrobě tepelné energie nejmo-
dernějšími metodami. Cílem je likvidace plastů, 
ochrana životního prostředí a soběstačnost města 
v získávání tepelné energie. Odborným garantem 
tohoto projektu je univerzita – největší vědecká 
autorita. Věřím, že obyvatelé mohou platit méně 
za teplo a odpad. Jsem rád, že Frýdek-Místek řeší 
tento problém s předstihem. Vzhledem k legisla-
tivě budou muset i další města řešit situaci, jak 
nakládat s odpadem, který se nesmí skládkovat. 

Rád bych ještě zmínil, že jsme v těsném kontaktu 
s Nemocnicí Frýdek-Místek. Byli jsme nápomocni 
při organizaci nového očkovacího centra, zajistili 
jsme pro občany možnost parkování. Jsme si vědo-
mi, jak je pro naše občany důležitá správně fungu-
jící nemocnice, proto přispíváme i na přístrojové 
vybavení. Naše přístroje pomáhají zachraňovat 
životy. Proto má taková podpora smysl. 

Přeji vám krásný adventní čas, pohodu a přede-
vším pevné zdraví.
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Současná pandemická situace vy-
žaduje rychlá a účinná řešení. „Jsme 
proto s ředitelem nemocnice Tomášem 
Stejskalem v přímém kontaktu, abychom 
mohli operativně řešit naléhavé záleži-
tosti,“ uvedl primátor Petr Korč (Naše 
Město F-M). Připomenul, že město vy-
členilo pro očkovací centrum prostory 
v Národním domě. „A když se očkovací 
centrum přesunulo do prostor nemocni-
ce, zajistili jsme v okolí časově omezená 
parkovací místa, aby lidé jedoucí na 
očkování mohli pohodlně zaparkovat. 
Bude-li nemocnice potřebovat, nabídne-
me součinnost při hledání ubytování pro 
vojáky, kteří mají v nemocnici opět po-
máhat, a pokud nemocnice bude znovu 
potřebovat větší prostory pro očkování, 
zajistíme je,“ zmínil primátor.  
Město podporuje nemocnici i v oblas-
tech netýkající se pandemie. „Přestože 
zřizovatelem nemocnice je kraj, jsme si 
vědomi její důležitosti pro Frýdek-Mís-
tek a snažíme se přispět ke kvalitnímu 
vybavení,“ potvrdil Petr Korč. Město 
nemocnici přispělo milionem korun na 
pořízení sanitního vozu, další pomoc 
se týkala nákupu lůžek pro nové od-

dělení a přístrojové techniky. „Podpořili 
jsme také výuku první pomoci v mateř-
ských a základních školách. Přispíváme 
na zakoupení přístrojů, které pomáhají 

pacientům ve vážném stavu přežít. Tady 
se ukazuje, jak potřebná a smysluplná 
je pomoc města,“ uzavřel primátor Petr 
Korč. (rs) 

Spolupráce města a nemocnice je zásadní, 
společně řeší naléhavé záležitosti
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Téměř dvě desítky fotografů zareago-
valy na fotovýzvu tiskového oddělení 
magistrátu. Lidé do soutěže poslali 
celkem 34 snímků vánočního stromu 
na náměstí Svobody v Místku. 
Nejzdařilejší fotografi i zaslal Libor So-
lař. Originálnímu snímku patří obálka 
listopadového čísla Zpravodaje. 
Ocenili jsme i další čtveřici fotek, které 
zaslali autoři Petra Kramárová, Kazimír 
Prymus, Petr Adámek a Stenly Priesol. 
Gratulujeme výhercům a všem foto-
grafům děkujeme za účast. 
Fotografi e všech zúčastněných budou 
k vidění v prosincovém čísle Zpravoda-
je. (jmj)

Předvánoční výzva: našli jsme nejlepší 
snímek vánočního stromu

FOTO: PETRA KRAMÁROVÁ FOTO: STENLY PRIESOL FOTO: PETR ADÁMEK

FOTO: KAZIMÍR PRYMUS
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Náměstek primátora Jiří Kajzar (Naše Město F-M) 
má na starost investice, fi nance a rozpočet.  

ROZHOVOR

Už víte, jak bude vypadat rozpočet 
na příští rok? 
Návrh rozpočtu na příští rok je hotový 
a čeká na schválení. Bude zcela jiný 
než v minulých letech. Zásadně se totiž 
mění výdaje v důsledku skokového 
růstu cen stavebních materiálů a ener-
gií, které způsobí další růst cen zboží 
a služeb. Rovněž v daňových příjmech 
očekáváme výpadky díky další vlně 
pandemie. Proto budeme obezřetní 
a velmi konzervativní. Nicméně přes 
všechny očekávané problémy budeme 
plnit koaliční Programové prohlášení 
Rady města, které podporuje investice 
do městského majetku a nových pro-
jektů. Potřebujeme urychleně dobudo-
vat kvalitní městskou infrastrukturu, 
město musí stát na pevných základech.

Takže prioritou budou investice? 
Ano, chceme dokončit co nejdříve 
městskou infrastrukturu a zároveň 
snížit zděděnou zanedbanost majetku 
města za posledních 20 let, která činí 
přibližně dvě miliardy. Vychází najevo, 
že nepopulární investice se odkládaly 
pod různými záminkami, až nastaly 
havarijní stavy. 

Které investice jsou nepopulární? 
Od kanalizace až po rekonstrukce 
bytových jader ve věžácích. Jednodu-
še všechny stavební akce, které po 
nějakou dobu omezují občany v užívání 
jejich domů, bytů, silnic nebo mostů, 
a přinášejí dočasné snížení komfortu 
v podobě hluku nebo prachu. Proto 
stále chybí celková kanalizační síť 
a řada městských bytových domů je ve 
špatném technickém stavu. Koncem 
listopadu jsme dokončili rekonstruk-
ci technických rozvodů ve věžáku 
v Anenské ulici a bylo to doslova za 
minutu dvanáct. Připomínky k výstav-
bě kanalizací slyšíme denně. Přesto je 
to nutné udělat. Daleko jednoduší je 
postavit zábavný areál nebo hřiště, pak 
vidíte jen spokojenost. 

Neomezí investice stoupající ceny 
stavebních prací a energie? 
Určitě omezí, protože ceny stále ros-
tou. Naše TS a.s. už nyní chtějí daleko 
více peněz za údržbu města. Pokud 
budou vyšší výdaje při stagnujících 
příjmech, sníží se objem fi nancí na 
investice, které nemůžeme ani nechce-
me omezit z mnoha důvodů. Předně 
máme rozestavěné stavby, které jsou 
součástí městské infrastruktury a pro 
město jsou nezbytné. Potřebujeme 

Investujeme do budoucnosti. 
Město musí stát na pevných základech

rekonstruovat bytový fond a objekty 
ve školské, sociální a kulturní oblasti. 
Jsou ve špatném technickém stavu, 
jak jsem už nastínil při zanedbanosti 
majetku města. Omezení investic má 
také negativní dopad na zaměstnanost 
a ekonomický růst. Proto budou přes 
všechny negativní dopady opravy a in-
vestice prioritou.  

Můžete vyjmenovat nejdůležitější 
investice? 
V příštím roce chceme dokončit hlavně 
kanalizaci v městských částech Chlebo-
vice a Skalice včetně úpravy komunika-
cí. Pokračujeme v rozšiřování centrál-
ního hřbitova a postavíme kolumbária, 
dokončíme všechny rozestavěné akce 
– rekonstrukci městské knihovny, nové 
sídlo městské policie v Těšínské ulici, 
začneme stavět tělocvičnu v Chlebovi-
cích a opravíme rozvody vody a plyno-
vé přípojky ve výškovém domě v ulici 
ČSA, provedeme rekonstrukci dětské-
ho hřiště v ulici Linharta, opravíme 
hydroizolaci základní školy v Lískovci 
a také se pustíme do opravy modré 
lávky přes řeku Ostravici. Chystáme ná-
kup cisterny pro frýdecké dobrovolné 
hasiče, aby měli v opravených prosto-
rách novou techniku. Výrazné budou 
investice do oblasti školství a život-
ního prostředí. Dokončíme kanalizaci 
v Gajerovicích a zahájíme přípravu 
odkanalizování Lískovce, budeme se 
věnovat projektu nového Kulturního 
centra spojeného s rekonstrukcí Ná-
rodního domu, budovy bývalé záložny 
a přístavbou divadelního sálu. Zmíním 

i nový dopravní terminál. Plánujeme 
rekonstrukce cest a chodníků. Jedná se 
o desítky investičních akcí. 

Změní se objem fi nancování kultury 
a sportu, popřípadě ostatních doto-
vaných oblastí? 
Přes rostoucí požadavky, hlavně ve 
sportu a dopravě, se snažíme zachovat 
stejné výdaje jako v minulých letech. 
Sportu všichni fandíme, ale jeho 
fi nancování je čím dál náročnější a je 
to na samostatné téma. Letos byly 
požadavky o 10 milionů vyšší. Jde nám 
především o to, aby sportovaly hlavně 
děti. Ostatní výdaje musíme poměřo-
vat s dalšími výdaji na sociální projekty, 
údržbu města, zeleně, na Centrum 
aktivních seniorů, dotovanou MHD 
za korunu, městské nájmy, aquapark, 
komunální odpad a zlepšení životního 
prostředí. Je zřejmé, že nemůžeme 
dotovat úplně všechno při součas-
ném růstu cen, pokud se nechceme 
zadlužovat. A to opravdu nechceme. 
O to bolestněji nám chybí prostředky, 
které byly v minulosti prohospodařeny 
v různých kauzách, jako je Horní ulice 
nebo potápěčské centrum. Zbytečně 
jsme přišli o desítky milionů korun. 

Jaké bude zadlužení města na konci 
roku 2021?
Při zachování plánovaných investic 
jsme zadlužení snížili o cca 40 milionů 
korun na současných 193 milionů. Po-
kud si v budoucnu budeme brát úvěry, 
tak jedině na nezbytné investice. (rs)
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V areálu Slezanu v Těšínské ulici 
začaly bourací práce, které potrvají 
do konce roku. „Práce probíhají podle 
memoranda, které město uzavřelo se 
Slezanem před pěti lety. Naším původ-
ním záměrem bylo ochránit historické 
a městotvorné budovy. Areály tehdy 
zely prázdnotou. Cenné budovy opravdu 
zůstaly zachovány, nyní se bourají různé 
přístavky, které nemají žádnou historic-
kou hodnotu. V místě vznikne nový bul-
vár s malým náměstím a moderními bu-
dovami se zázemím pro služby a drobné 
živnosti. Bulvár propojí sídliště Slezskou 
s vlakovým nádražím a dopravním ter-
minálem,“ řekl náměstek primátora pro 
investice Jiří Kajzar (Naše Město F-M), 
který je spoluautorem memoranda. 
Původně uzavřený průmyslový areál 
se promění v novou městskou čtvrť. 
V jedné ze zachovaných budov se již 

nyní konají výstavy, v druhé po rekon-
strukci získá nové sídlo městská poli-
cie. Slezan navíc vedle bulváru postaví 

tři obytné a jeden administrativní dům. 
Vše by mělo být hotovo do tří let. (rs)

Vzniká nová městská čtvrť
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V souvislosti s dražbou části budovy 
v ulici 8. pěšího pluku 1975, v níž byl 
původně sál a později fi tness centrum, 
se na sociálních sítích objevila spousta 
komentářů. Náměstek primátora Ra-
dovan Hořínek (ANO 2011), který má 
majetek města ve své gesci, proto celý 
systém prodeje popsal. 
„Proces prodeje byl zahájen na zákla-
dě žádosti o koupi, kterou v září 2019 
na město podala obchodní společnost 
sídlící ve Frýdku-Místku. Prodej tak 
neiniciovalo město. Pokud si někdo podá 
žádost o koupi městského majetku, musí 
být jeho žádost projednána a musí o ní 
být rozhodnuto,“ konstatoval náměstek 
Radovan Hořínek. K možnému využití 
budovy ze strany města byly oslove-
ny odbory magistrátu, příspěvkové 
organizace města i městské obchodní 
společnosti. Žádný smysluplný návrh 
na využití budovy samotným městem 
nebyl předložen. 
Je třeba připomenout, že předmě-
tem prodeje byla budova, která tvoří 
přibližně třetinu komplexu bývalého 
sídla OV KSČ, která sloužila původně 
jako společenský sál. Rekonstrukce na 
fi tness centrum se uskutečnila v roce 
2006. Od roku 2014 do roku 2019 
město investovalo do budovy 240 ti-
síc Kč. V říjnu letošního roku byla ve 
fi tness centru na žádost nájemkyně 
a na náklady města vyměněna saunová 
kamna za 28 tisíc Kč. Už v roce 2019 se 
počítalo s investicemi do výměny oken 
a opravy střechy za cca 1,55 mil. Kč. 

Dražba se měla původně konat v lis-
topadu 2020, avšak opatření spojena 
s ochranou proti covidu-19 ji odsunuly 
na říjen letošního roku. Zpracován byl 
posudek, v němž znalec určil cenu na 
5,14 mil. Kč. Pro účely dražby jej znalec 
letos aktualizoval a stanovil cenu na 
5,45 mil. Kč. 
Informace o dražbě byly zveřejněny 
na úřední desce a webu města, dražba 
byla inzerována v tisku a také na 

webu Sreality. Do dražby se zapsalo 
a dražební jistotu složilo 7 účastníků. 
Ti byli především z Frýdku-Místku, ale 
i z Ostravy a ze Vsetínska. V dražbě se 
nakonec soubor nemovitých věcí vy-
dražil za rovných osm milionů korun. 
Částka byla uhrazena 18. října. 
„O tom, že se dražba připravuje, věděla 
nájemkyně už v září 2020, kdy sama 
konstatovala, že se nabízí ‚hned několik 
variant pokračování B-Fitu’. Nikdy jsem 
se jednání s paní nájemkyní nebránil, 
ale takový požadavek z její strany nebyl. 
Z jejího vyjádření bylo možné usoudit, že 
pomoc města není třeba. I v současné 
situaci je ale možné hledat jiné řešení, 
např. ověřit možnosti u městské společ-
nosti DISTEP. Ta může mít k dispozici 
prostory, které by nájemkyni mohly 
vyhovovat. Běžně totiž pronajímá rekon-
struované bývalé výměníky,“ naznačil 
náměstek Radovan Hořínek. 
Město se k nájemkyni chovalo vstříc-
ně, v době omezení kvůli covidu-19 jí 
poskytlo slevu na nájmu v řádu desítek 
tisíc korun. (nk)

Proč město prodává svůj majetek

„Zájmem města je účelně a hospodárně využívat městský majetek, 
který má generovat příjmy do městského rozpočtu. Pokud je ale 
pro město provoz na hranici rentability, či dokonce přímo neren-
tabilní, je zcela na místě zvážit prodej takového majetku, což se 
v tomto případě stalo.“ Náměstek primátora pro majetkové účasti 
a majetkoprávní vztahy města Radovan Hořínek (ANO 2011). 
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Městské společnosti DISTEP a Frýdec-
ká skládka podepsaly memorandum 
s Vysokou školou báňskou – Tech-
nickou univerzitou Ostrava. Za město 
se podepsání memoranda zúčastnili 
primátor Petr Korč (Naše Město F-M) 
a náměstci Radovan Hořínek a Jakub 
Míček (oba ANO 2011).
„Jednou z našich priorit je vytvoření 
užšího vztahu mezi městem a jeho 
společnostmi. Do dozorčích rad jsme 
proto delegovali odborníky bez ohledu 
na politickou příslušnost. Právě jeden 
z námi delegovaných členů dozorčí rady 
je autorem myšlenky intenzivnější spo-
lupráce Distepu a Frýdecké skládky. Jed-
ná se o spolupráci při využití plastového 
odpadu k jeho přeměně na suroviny, 
které bude možnost dále energeticky 
využít,“ uvedl náměstek primátora 
Radovan Hořínek (ANO 2011). 
„Tato doslova revoluční technologie 
pyrolýzy plastových odpadů by mohla 
výhledově zajistit městu primární zdroj 
energie. Je to první krok k soběstač-
nosti v energetické oblasti, kdy dalším 
přínosem má být i snížení cen tepelné 
energie. Vysoká škola báňská – Technic-
ká univerzita Ostrava je pro nás vědec-
kým garantem a zárukou odbornosti,“ 
zdůraznil primátor Petr Korč. 
Podobným směrem se v brzké bu-

Frýdek-Místek je na cestě k novému 
ekologickému zdroji tepla

SETKÁNÍ PŘI PODEPSÁNÍ MEMORANDA. ZLEVA: RICHARD BLAHUT Z FRÝDECKÉ 
SKLÁDKY, NÁMĚSTEK PRIMÁTORA RADOVAN HOŘÍNEK, PRIMÁTOR PETR KORČ, 
NÁMĚSTEK PRIMÁTORA JAKUB MÍČEK, REKTOR UNIVERZITY VÁCLAV SNÁŠEL 
A JIŘÍ ČUDA Z DISTEPU.  FOTO: VŠB - TU OSTRAVA



Mostek ve Skalici, ofi ciálně označova-
ný jako propustek č. 11, bylo potřeba 
zpevnit, aby vydržel nápor nákladních 
aut, které přes něj budou jezdit při 
výstavbě kanalizace v lokalitě. „Po vy-
hodnocení stavu mostku jsme rozhodli, 
že postavíme nový a v současné době 
hledáme zhotovitele stavby,“ uvedl in-
vestiční náměstek primátora Jiří Kajzar 
(Naše Město F-M). 

Výstavba bude trvat tři měsíce a pro 
obyvatele za mostkem to znamená, 
že se ke svým domovům nedostanou 
automobily. „Zřídíme koridor pro pěší 
a ve spolupráci s osadním výborem se 
snažíme najít možnost, aby lidé s auty 
mohli ke svým domovům dojet jinou 
trasou,“ doplnil náměstek Jiří Kajzar. 
Náklady na výstavbu nového mostku 
dosáhnou přibližně pěti milionů korun.  

Ve Skalici postaví nový mostek

doucnosti vydají i ostatní města. Smy-
slem je snížení emisí vypouštěných 
do ovzduší a prosazování moderních 

a k životnímu prostředí šetrných tech-
nologií při likvidaci odpadu a výrobě 
elektrické energie a tepla. (rs) 

Tento dotační program je určen na podporu nákupu no-
vých osobních vozidel (M1) případně předváděcích osob-
ních vozidel s nájezdem max. 5000 km s plně hybridním 
pohonem vybavených elektromotorem (FHEV, HEV).

Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 10. 2021 do 15. 4. 2022. 
Oprávněnými žadateli jsou fyzické, fyzické podnikající 
a právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem ve 
Frýdku-Místku po dobu nejméně jednoho roku před po-

dáním žádosti. Žadatelé musí být prvními majiteli vozidla. 
Maximální výše dotace je stanovena na 15 % z pořizovací 
ceny vozidla, nejvýše však 75 000 Kč.

Podmínky dotačního programu a formulář žádosti včetně 
příloh naleznete na htt ps://www.frydekmistek.cz/cz/ma-
gistrat/odbory-magistratu/odbor-uzemniho-rozvoje-a-sta-
vebniho-radu/dotace/podpora-porizeni-hybridnich-auto-
mobilu/podpora-porizeni-hybridnich-automobilu-2022/.

Dotační program Podpora pořízení hybridních automobilů na rok 2022
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Magistrát ve Frýdku-Místku je o krok 
blíže k občanům. Město dokončilo 
druhou část oprav vstupní části budo-
vy v Radniční ulici. Prostorný vestibul 
s klientským centrem vznikl na ploše 
pobočky bývalé Komerční banky. Pů-
vodní recepce a podatelna ve vstupní 
části budovy byly ve stísněných a ne-
vyhovujících prostorech. 
Díky rekonstrukci občané získali rychlý 
a snadný přístup k nejvyužívanějším 
službám, jako jsou recepce (informa-
ce), pokladna, Czech Point a podatel-
na. Vyřizování záležitostí lidem nyní 
zpříjemňují kruhové posezení asi pro 
deset osob a automatické posuvné 
dveře, které nahradily původní kyvné.
Během druhé fáze rekonstrukce bylo 
vybudováno WC pro imobilní občany 
a opraveny kanceláře. Součástí oprav 
byla instalace nových svítidel, požární-
ho bezpečnostního zařízení a elektro-
nického zabezpečení prostoru.

Úřad opět o krok blíže k lidem
V

ST
U

P 
D

O
 B

U
D

O
V

Y
 M

A
G

IS
TR

ÁT
U

 
V

 R
A

D
N

IČ
N

Í U
LI

CI
. F

O
TO

: R
EN

É 
ST

EJ
SK

A
L

N
Á

D
O

B
A

 N
A

 P
O

U
ŽI

TÉ
 JE

D
LÉ

 
O

LE
JE

Z 
D

O
M

Á
CN

O
ST

Í. 

Imobilní občané nebo lidé s omezenou 
pohyblivostí se do budovy dostanou 
ze dvora zadním vchodem, který je jim 
přizpůsoben. Vstup do zrekonstruo-

vaného vestibulu imobilním občanům 
usnadní plošina, která jim umožní 
překonat schody u výtahu. (jmj)

V ulicích Frýdku-Místku je nově rozmístěno 
110 nových popelnic na použité jedlé oleje. 
Sníží se tím objem olejů z fritovacích nádob 
a pánví, které občané vylévají do dřezů 
nebo záchodů. 
„Oleje v kanalizaci způsobují nemalé potíže. 
Při nižších teplotách tuhnou a ucpávají ka-
nalizační potrubí, následné čištění kanalizace 
vyžaduje práci i náklady navíc. Oleje splách-
nuté do domovních odpadů také napomáhají 
k rychlejšímu množení potkanů a dalších hlo-
davců, kteří se tuky v kanalizaci živí. Naopak 
odevzdávání použitých olejů a jejich recyklace 
je cesta, jak se olejů zbavit šetrně k přírodě,“ 
vysvětlil náměstek primátora pro dopravu 
a životní prostředí Leonard Varga (Piráti).

Město vyzkoušelo sběr použitých jedlých 
tuků a olejů na základě požadavků občanů 
už v předchozích letech. Do původně 10 ná-
dob v roce 2019 obyvatelé nanosili 1407 kg 
tuků, v roce 2020 se množství zvýšilo na 
2032 kg. V letošním roce lidé odevzdali již 
přes 2200 kg tuků. 
Na základě stoupajícího zájmu obyvatel 
o třídění použitých tuků město oslovilo 
novou společnost a nechalo rozmístit větší 
počet nádob. Najatá fi rma oleje nejen sváží, 
ale také čistí a recykluje. Recyklovaný olej je 
využitelný například jako biopalivo.
Lidé by měli použité oleje slévat do PET 
lahví, které mohou vhazovat do určených 
nádob. (jmj)

Město podporuje ekologickou likvidaci olejů

Odbor sociálních služeb pozval odbor-
níky, kteří na přednáškách 2. ročníku 
Konference sociálních služeb ve Frýd-
ku-Místku otevřeli naléhavá téma-
ta.  Nad konferencí převzal záštitu 
primátor Petr Korč (Naše Město F-M). 
Akce zaujala perfektním výběrem 
přednášejících. 
Architekt Oldřich Hozman se ve svém 
vstupu zaměřil na formující vliv pro-
středí v oblasti poskytování sociálních 
služeb, MUDr. Michal Raszka nastínil, 
jak čelit syndromu vyhoření a se zá-
stupci Beskydského centra duševního 

Odborníci přednášeli o duševním zdraví 

„Město podporuje Beskydské centrum duševního zdraví a služby 
odborníků jsou potřeba zvláště v současné době, kdy lidé kvů-
li covidu-19 trpí osaměním a mohou se u nich rozvíjet duševní 
poruchy. Proto jsme podpořili Konferenci sociálních služeb, aby na 
ní tato problematika zazněla z úst renomovaných odborníků, aby 
na ní mohli vystoupit ti nejlepší z oboru.“ Náměstek primátora pro 
sociální oblast Igor Juriček (Piráti) 

zdraví ve Frýdku-Místku se zabýval 
reformou psychiatrické péče v České 
republice. O chybách ve výchově a jak 
podpořit traumatizované dítě hovořila 
Hana Baránková. 

Témata vyvolala mezi účastníky konfe-
rence velký zájem. Přednášky je možné 
znovu zhlédnout ze záznamu na 
youtube, do vyhledávače stačí zadat 
„2. Konference sociálních služeb“. (rs)

ZPRAVODAJ F≈M ◆ AKTUÁLNĚ
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ADVENTNÍ MĚSTEČKO 
5. - 23. 12. 2021 NÁMĚSTÍ

SVOBODY
VSTUP 
ZDARMA

 
 16.00 THE PEOPLE
 
 
 15.00 Sboreček MŠ Myslivečka
 16.00 Čeladenka
 17.00 LAM TRIO

 
 15.00 Pěvecký sbor Podsováček
 16.00 Honza Šuška | Noirmal
 17.00 My Dva Trio
 
 
 15.00 Sboreček MŠ Čejky
 16.00 holistic.med
 17.00 Los Pedros
 18.00 Česko zpívá koledy | ZUŠ Písnička 
 
 
 15.00 Sboreček MŠ Pohádka
 16.00 Saca
 17.00 Čadi

 
 15.00 Sboreček MŠ Mateřidouška
 16.00 Taly – Natálie Němcová
 17.00 Marian 333

  
 10.00 Myška Klárka a veverka Terka
 11.00 SLPT Ostravica
 15.00 VoHuba
 16.00 Nagauč Cover Band
 
  
 10.00 Everyday Friday
 15.00 Trampoty čerta Huberta 
  Divadlo Koloběžka 
 16.00 Václav Fajfr a Acustrio
 17.00 Stanley‘s Dixie Street Band

 
 16.00 Rockstar FM
 

16.00 Pěvecký sbor ZUŠ Písnička
 17.00 Ptakustik

 
15.30 Pěvecký sbor Osma  
16.00 Pěvecký sbor Osminka 
 17.00 Lucie Rédlová & Garde
 
 
 16.00 Lucie Cover Band
 17.30 Laura a její tygři
 
 
 16.00 ZdendaLeLe
 17.00 FM Band

 
 10.00 Vánoční pohádka se zajíčky 
  Divadlo Křesadlo
 11.00 Cimbálová muzika Portáši
 15.00 DFS Paskovjánek
 16.00 Trampoty krále Dobromila 
  Divadlo Kozlovice
 17.00 Akuma

 10.00 BAMBINOparty.cz 
 15.00 Čert a Káča | Řád červených nosů 
 16.00 Michal Tučný Revival band
  

 16.00 Luboš Pospíšil a 5P
 

 16.00 Na vlnách Layla
 17.00 Nedivoč

 16.00 Tři Vykřičníky
 17.00 René Souček Trio 
 18.00 Česká mše vánoční 
  kostel sv. Jana a Pavla
 
 
 10.00 Ondřej Klímek
 11.00 Bublifunk a Milan Michna

15.00 Betlémské světlo
  Půjdem spolu do Betléma...
  pořádá Místecká farnost

Neděle 5. 12.

www.kulturafm.cz
kulturafm.cz
@kulturafm

Flašinetář František

Pondělí 13. 12.

Středa 15. 12.

Čtvrtek 16. 12.

Pátek 17. 12.

Sobota 18. 12.

Neděle 19. 12.

Pondělí 20. 12.

Úterý 21. 12.

Středa 22. 12.

Pondělí 6. 12.

Úterý 7. 12.

Středa 8. 12.

Čtvrtek 9. 12.

Pátek 10. 12.

Neděle 12. 12.

Čtvrtek 23. 12.

Pátek 24. 12.

Sobota 11. 12.

Úterý 14. 12.
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Fojtské dílny ve 
včelařském areálu
Ve Včelařském naučném areálu 
Chlebovice se v sobotu 18. prosince 
od 14 do 17 hodin uskuteční tradiční 
vánoční Fojtské dílny. Zájemci si 
vytvoří vánoční dekorace, svíčky 
z včelího vosku, nazdobí perníčky 
a vyzkouší medové recepty. Během 
dílen bude otevřeno také Včelařské 
muzeum a včelí obchůdek. (rs)

Vodní záchranáři 
přibírají členy
Vodní záchranná služba Českého 
červeného kříže Frýdek-Místek pořá-
dá výuku plavání a první pomoci 
pro děti a mládež od 6 let. Rovněž 
přibírá nové členy do svého týmu, 
kteří mohou působit jako záchra-
náři nebo plavčíci. Více informací 
na tel. číslech 728 615 606 nebo 
734 110 506. (rs) 

Biskupové 
ocenili kostelníka 
z Chlebovic 
V den slavnosti svaté Hedviky 
16. října udělili biskupové František 
Václav Lobkowicz a Martin David 
ocenění za obětavou práci pro 
církev ve farnostech a v Charitě. 
Mezi oceněnými je Ladislav Velart. 
V kostele svatých Cyrila a Metoděje 
v Chlebovicích slouží již 22 let jako 
kostelník. Loni oslavil osmdesátku, 
přesto je stále aktivní, spolehlivý 
a mezi farníky oblíbený. (rs)

Akce Faunaparku
Faunapark připravil na sobotu 4. 
prosince od 10 do 18 hodin procház-
ku nebo vyjížďku nazvanou Okolo 
Frýdku cestička pro nožky, tlapky, 
kolečka aneb Rozhýbejme Frýdek-
-Místek. Zájemci se mohou vydat 
na trasy o délce 5, 11 a 21 km. Výše 
startovného je odvozena od délky 
trasy a výtěžek bude použit pro 
organizace Kočky Frýdek-Místek 
Neposedné tlapky, Azylová farma 
Jarikhanda a Faunapark Frýdek-Mís-
tek. 
V neděli 19. prosince od 15 hodin se 
koná adventní prohlídka Faunaparku 
a vánoční dobrotrh. Komentovaná 
prohlídka je spojena s krmením 
zvířátek. (rs)

10

Úvodním setkáním v kině Vlast začala 
19. října série seminářů pro obchod-
níky a podnikatele z Frýdku-Místku. 
„Rádi bychom, aby platforma Podnikej 
F-M sloužila nejenom ke vzdělávání, ale 
také, aby se obchodníci propojili mezi 
sebou a se zástupci města,“ uvedli ini-

Odstartovala akademie 
pro drobné podnikatele

N
Á

M
ĚS

TE
K

 P
RI

M
ÁT

O
RA

 JA
K

U
B

 M
ÍČ

EK
 O

D
PO

V
ÍD

Á
 N

A
 

D
O

TA
ZY

 M
O

D
ER

ÁT
O

RK
Y.

  F
O

TO
: K

A
RO

LÍ
N

A
 P

LA
N

KO
VÁ

 ciátoři akademie, náměstek primátora 
Jakub Míček (ANO 2011) a zastupitelka 
Markéta Ubíková (Piráti). O své pod-
nikatelské zkušenosti se na setkání 
následně podělila Denisa Michnová 
z Minirestaurace u Denči a Patrik 
Bauer z Řeznictví u Bobra. 
Následovala společná diskuze s ob-
chodníky o tom, co jim ve městě vyho-
vuje a u čeho by naopak uvítali změnu.
Akademie probíhá až do 11. ledna a je 
možné se hlásit průběžně. Na účastní-
ky čekají semináře na témata jako on-
-line marketing, facebooková reklama, 
grafi ka v Canvě nebo třeba workshop 
k vánoční výloze. 
Registrace a další informace na webu 
www.podnikejfm.cz. (ks)

Obyvatelé Frýdku-Místku se dozvě-
dí s předstihem o měření rychlosti 
v ulicích. Město se na informování 
řidičů v předstihu pomocí aplikace 
Mobilní rozhlas dohodlo s Městskou 
policií Frýdek-Místek. Cílem je zvýšení 
bezpečnosti ve městě.
„Strážníci nemají v plánu na neukázněné 
řidiče číhat a vybírat co nejvíce pokut. 
Jde o prevenci a záměrem je zvýšení bez-

pečnosti,“ vysvětlil náměstek primátora 
Leonard Varga (Piráti). 
Lidé získají informace o umístění 
radaru z Mobilního rozhlasu. Aplikaci, 
kterou město spustilo v září, využívá 
přes 1800 lidí a další se stále regist-
rují. Uživatelé Mobilního rozhlasu se 
dozvědí termín měření krátce před akcí 
e-mailem nebo přímo prostřednictvím 
aplikace v chytrém telefonu. (jmj)
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Město dopředu informuje 
a radarech v ulicích

ZPRAVODAJ F≈M ◆ AKTUÁLNĚ

„Cílem je přimět řidiče sundat nohu z plynu a jet podle předpisů. 
Chceme udělat bezpečnější místa z rizikových lokalit jako jsou 
silnice s hustým provozem, frekventovaná místa u škol nebo ne-
mocnic a lokality s větším pohybem chodců.“ Náměstek primáto-
ra pro dopravu, prevenci kriminality, městskou policii a životní 
prostředí Leonard Varga (Piráti).
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Den veteránů se koná 11. listopadu v 11 
hodin jako vzpomínka na podepsání 
mírové dohody, která uzavřela 1. světo-
vou válku a byla v tento dne a hodinu 
podepsána v roce 1918. Vzpomínkové-
ho aktu se u památníku na centrálním 
frýdeckém hřbitově zúčastnili primátor 
Petr Korč (Naše Město F-M) a náměst-
ci Leonard Varga a Igor Juriček (oba 
Piráti). K památníku položili za město 
věnec. 
Primátor Petr Korč připomenul vznik 
Dne veteránů. „Nejedná se ale jen 
o připomínku veteránů z první světové 
války. Je to živý svátek, kterým můžeme 
uctít veterány všech válečných konfl iktů 
včetně těch, v nichž byla nasazena Ar-
máda České republiky. Tito veteráni žijí 
mezi námi a zaslouží si naši pozornost 
a úctu,“ řekl primátor Petr Korč. (rs) 

Vedení města uctilo 
Den veteránů
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Cestující ve Frýdku-Místku si připlatí 
za jednorázové jízdenky.  Ke zvýšení 
ceny dochází po více než deseti letech. 
Tzv. MHD zdarma, tedy dotovaná 
MHD za korunu zůstává beze změn.
Jednorázové jízdenky v hodnotě 
10 korun za jednu jízdu si ve Frýdku-
-Místku kupuje 20 % všech cestují-
cích. Jde o doplňkovou službu, kterou 
využívají nepravidelně návštěvníci 
města nebo obyvatelé, kteří nechtějí 
nebo nemohou využívat zvýhodněné 
časové jízdné. Od 12. 12. zaplatí za 
jízdu dvacetikorunu. 

„Ke zvýšení ceny přistupujeme z dů-
vodu zdražování pohonných hmot. 
Většina autobusů ve Frýdku-Místku 
jezdí na CNG, které nyní zdražilo o cca 

300 %. Změna cen jízdného by měla 
ročně přinést pět až sedm milionů 
v tržbách navíc. O tuto částku se sníží 
ztráta z provozu MHD, kterou hradí 
město a která činí každý rok přibližně 
137 milionů korun. Nicméně stále pro 
každého zůstává možnost si pořídit 
tarif za korunu,“ upozornil náměstek 
primátora pro dopravu Leonard Varga 
(Piráti). 

80 procent cestujících ve Frýdku-
-Místku využívá časovou jízdenku. 
Dotované MHD za 1 korunu se změny 
nedotknou. I nadále si každý vlastník 
karty ODIS může pořídit místní tarif 
za jednu korunu na rok a jezdit po 
městě autobusem bez nutnosti kupo-
vat jednorázové jízdné. (jmj)

Jednorázové jízdné se zvýší, 
dotovaná MHD za korunu zůstává

MĚSTO DOTUJE MHD ROČNĚ 
ČÁSTKOU 137 MILIONŮ KORUN. 
FOTO: RENÉ STEJSKAL



Kvalifi kační závod družstev mladých 
hasičů na 23. mezinárodní soutěž v 
disciplínách CTIF, která se uskuteční v 
červenci 2022 v Celje ve Slovinsku, se 
konal v závěru října v Hradci Králové. 

Děvčata ze Skalice statečně bojovala 
o postupová místa. Nakonec v silné 
konkurenci 17 především chlapeckých 
družstvech získala výborné třetí místo. 
Předběhli je pouze chlapci z Pískové 

Lhoty a Bludova. Z kvalifi kace postu-
povala pouze první dvě družstva bez 
rozlišení kategorií, takže postup děvča-
tům o kousek utekl. Hasičky děkují za 
podporu všem fanouškům. (mm)

Družstvo hasiček 
ze Skalice bylo třetí
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Studii na hasičské sportovní hřiště ne-
chalo zpracovat město Frýdek-Místek. 
Vznikne v Pavlíkově ulici na nevyuži-
tém městském pozemku vedle sídla 
Hasičského záchranného sboru MSK. 
„Pro tréninky a soutěže jej využijí sbory 
dobrovolných hasičů z Frýdku-Místku 
a okolí, bude využíváno sousední hasič-
skou školou i hasičským záchranným 
sborem s částečnou možností využití 
širší veřejností,“ řekl člen sboru dob-
rovolných hasičů a zastupitel Zdeněk 
Blecha (ANO 2011). 
„Dobrovolní hasiči jsou nepostradatel-
nou součástí Integrovaného záchranné-
ho systému, úzce spolupracují se svými 
profesionálními kolegy. Vyjíždějí k požá-
rům, dopravním nehodám, mimořádným 
událostem a pomáhají také odklízet 
následky živelných pohrom. Mimo 
výjezdovou činnost sbory dobrovolných 
hasičů se věnují rozsáhlé sportovní 
činnosti v disciplínách požárního sportu. 
Věnují se tréninku a výchově mládeže, 
která se později často stává součástí 
dobrovolných i profesionálních jedno-
tek,“ doplnil Zdeněk Blecha. A právě 
hřiště sehraje velkou roli při tréninku, 
výcviku a výchově hasičů.   
„V okolí takové hřiště nikde nemáme. 
Bude splňovat všechny podmínky pro 
hasičský sport,“ potvrdil starosta 

Okresního sdružení hasičů Frýdek-Mís-
tek Dalibor Velčovský. U zrodu projek-
tu hřiště stál ředitel Územního odboru 
HZS Frýdek-Místek Vojtěch Nezval. 
Hřiště bude mít 250 metrů dlouhý 
ovál se čtyřmi dráhami, stometrový 
úsek s šesti dráhami, uvnitř travnatou 
plochu pro disciplínu požární útok, as-
faltovou plochu s cvičnou věží určenou 
pro soutěže ve výstupu po žebříku do 
4. patra, workoutové hřiště pro silový 
trénink, dětské hřiště s herními prvky, 
zázemí se skladovacími prostorami, 
sociálním zařízením a společenskou 

místností a malou tribunu pro sledová-
ní soutěží.
„Hasiči si zaslouží naši plnou podporu 
a za velký přínos považujeme, že na hřiš-
ti budou vychovávat mládež. Cena hřiště 
podle propočtu nákladů při cenové úrov-
ni z konce loňského roku činila 35,5 mi-
lionu korun, avšak vzhledem k nárůstu 
nákladů musíme počítat s navýšením 
ceny o 30 procent. Po zpracování pro-
jektové dokumentace se budeme snažit 
využít některý z dotačních programů,“ 
potvrdil investiční náměstek primátora 
Jiří Kajzar (Naše Město F-M). (rs)

Město postaví hasičům 
sportovní hřiště
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Osadní výbor ve Skalici požádal 
město o zajištění ozvučení sálu 
v kulturním domě. Finance na tuto 
akci byly převedeny z prostředků 
osadního výboru. „Osadnímu výboru 
jsme rádi vyšli vstříc. Sál ve skalic-
kém kulturním domě využívají školy, 
senioři i veřejnost a nové ozvučení je 
potřebné,“ uvedl náměstek primáto-
ra Jakub Míček (ANO 2011).

„Na základě doporučení ředitelky 
školy ve Skalici oslovil odbor správy 
obecního majetku společnost, která 
sál vybavila reprostoustavou, mixáž-
ním pultem a dalšími zařízeními podle 
představ osadního výboru,“ popsal 
náměstek primátora pro majetek 
města Radovan Hořínek (ANO 
2011). Hodnota zařízení včetně prací 
činila 98,5 tisíce Kč vč. DPH. (hk)

Sál ve Skalici získal 
nové ozvučení

Občané města, kteří neuhradili místní 
poplatky za komunální odpad a místní 
poplatek ze psů za rok 2021, mají stále 
možnost do konce roku nedoplatek 
uhradit. V případě, že tak neučiní, 
budou nedoplatky za letošní rok vymě-
řeny začátkem roku 2022 hromadnými 
předpisnými seznamy a platebními 
výměry, a to včetně 0,25násobku navý-
šení. Místní poplatky lze stále uhradit 
v hotovosti nebo platební kartou na 
pokladnách magistrátu, převodem na 

bankovní účet města, poštovní poukáz-
kou nebo prostřednictvím městského 
portálu občana.  
Poplatek za komunální odpad činí 
696 Kč na osobu a rok (senioři nad 
70 let 348 Kč za rok a děti do šesti let 
jsou od poplatku zcela osvobozeny). 
Navýšení o 0,25násobek v případě 
nedoplatku ve výši 696 Kč činí 174 Kč, 
nedoplatek tak bude celkem 870 Kč.
Poplatek za psa v bytovém domě 
v centru města činí 1500 Kč na rok (za 
psa v RD a v okrajových částech města 
je nižší). Pokud nebude uhrazen, bude 
navýšení o 0,25násobek 375 Kč, nedo-
platek tak bude celkem 1875 Kč.
Znění vyhlášek včetně sazeb najdete 
na stránkách města  www.frydekmis-
tek.cz v sekci Magistrát-právní předpi-
sy města-obecně závazné vyhlášky. (rs) 

Šance uhradit nezaplacené 
poplatky za odpad a psy
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Šestice deváťáků z 8. Základní školy 
z Frýdku-Místku se zapojila do 
celostátní fi lmové soutěže a natočila 
pětiminutový dokument o městě. Na 
fi lmovém festivalu Febiofest frýdecko-
-místečtí fi lmaři obsadili skvělé druhé 
místo v soutěžní kategorii I ty jsi 
fi lmařem. 
„Oslovila nás naše učitelka, a protože 
se fi lmováním amatérsky zabývám, 
pustili jsme se do natáčení dokumen-
tu o Frýdku-Místku. Je to představení 
našeho města třeba pro turisty, kteří 
sem přijedou,“ líčil Jan Bujnošek, který 
pětiminutový fi lm natáčel na mobilní 
telefon. On i jeho kolegové se při na-
táčení dozvěděli spoustu zajímavostí 
o Frýdku-Místku, které přenesli do 
fi lmu.
„Jsem rád, že mezi mladými občany jsou 
takoví šikovní lidé jako Jan Bujnošek 
a jeho přátelé. Jejich fi lm se v mnohém 
vyrovná produktům profesionálních 
agentur, které propagují město. Jsem 
přesvědčený, že takové tvůrčí činy je tře-
ba ocenit. Proto jsme se ve vedení města 

Film o Frýdku-Místku slavil úspěch. 
Primátor ocenil mladé fi lmaře
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dohodli, že poděkování nebude jen 
formální, ale autoři dostanou i fi nanční 
dar, za který si mohou pořídit novou 
techniku. Mohou pak pokračovat v tom, 

co je baví a možná natočí další zajímavý 
fi lm o městě,“ řekl primátor Petr Korč 
(Naše Město F-M). (rs)

Frýdecko-místecké rodiny s autistický-
mi dětmi už mají kde trávit volný čas. 
Nově se budou pravidelně setkávat 
v prostorách městského Centra aktiv-
ních seniorů. Radnice tak zareagovala 
na poptávku ADRY, která těmto rodi-
nám pomáhá. Dosud se rodiny s dětmi 
s poruchou autistického spektra 
setkávaly v provizoriu. 
„Nabídli jsme prostory Centra aktivních 
seniorů. Máme obrovskou radost z vel-
kého zájmu. Centrum aktivních seniorů 
tak získává další rozměr fungování,“ 
konstatoval námětek primátora pro 
sociální oblast Igor Juriček (Piráti). 
„Centrum aktivních seniorů je nádherné 
místo uprostřed města a přejeme si, 
aby bylo maximálně využito.  Chceme 
sem dostat veškeré aktivity, které naše 
seniory zajímají, ale jsme rádi za každý 
nápad, který činnost centra rozšíří, jak 
se stalo v tomto případě,“ byl potěšen 
primátor Petr Korč (Naše Město F-M).
ADRA ve Frýdku-Místku pomáhá 120 
rodinám s autistickými dětmi. V Cent-
ru aktivních seniorů je čekají sportovní 

a výtvarné aktivity a budou se tam 
konat i rodičovské skupiny.
Centrum aktivních seniorů město 
postavilo v roce 2018. Nachází se 

v blízkosti MHD a zdravotnických 
zařízení. Senioři v prostorách provozují 
zájmové činnosti, organizují výstavy 
a účastní se besed. (jr)

Rodiny s autistickými dětmi našly 
zázemí v Centru aktivních seniorů



14

Bývalé vedení 
města opět 
u soudu 
Krajský soud v Ostravě začal v listo-
padu opět projednávat kauzu údaj-
ně nevýhodného prodeje pozemků 
v Horní ulici ve Frýdku. Další jednání 
jsou naplánována na 3. a 6.prosince 
a dále na leden a únor. Okresní soud 
v kauze totiž rozhodl diametrálně 
odlišně než odvolací krajský soud, 
proto je kauza již podruhé u kraj-
ského soudu. Ten již jednou vyvrátil 
tvrzení, že se jednalo o prodej ve 
veřejném zájmu. Podle žaloby město 
při prodeji pozemků v roce 2009 
utrpělo škodu přesahující 14 milionů 
korun, navíc město tehdy nechalo 
ze svého rozpočtu postavit k těmto 
již prodaným pozemkům inženýrské 
sítě a chodníky za 32 milionů korun. 
Žalobě čelí tři bývalí primátoři Frýd-
ku-Místku a bývalí radní, kteří se na 
rozhodnutí o prodeji podíleli. (rs)

Urologická 
prevence
Den urologické prevence se koná 
v Nemocnici Frýdek-Místek v uro-
logické ambulanci (vchod F – nový 
pavilon chirurg. oborů) v úterý 
23. listopadu od 8 do 14 hodin. Muži 
bez rozdílu věku si mohou zdarma 
nechat vyšetřit močový měchýř, 
ledviny, varlata a ve věku na 50 let 
(v případě rodinné anamnézy od 40 
let) také prostatu. Ženy bez omeze-
ní věku mohou absolvovat vyšetření 
ledvin a močového měchýře. Každý 
účastník této preventivní akce obdr-
ží drobný dárek. (rs) 

Školáci si zabruslí
Město Frýdek-Místek uzavřelo se 
společností Sportplex smlouvu, 
která umožní výuku bruslení žákům 
základních škol z Frýdku-Místku. 
Tato výuka je součástí tělesné vý-
chovy. Bruslení žáků se koná až do 
konce prosince. (rs)

Prohlídka centra 
duševního zdraví
Beskydské centrum duševního zdra-
ví pořádá 15. prosince od 14.30 do 17 
hodin Den otevřených dveří. Zájemci 
si mohou prohlédnout prostory 
Centra v ulici E. Krásnohorské 249 
a podívat se na práci na kazuistice. 
(red)

14

S heslem „Mosty spojují nejen břehy“ 
se na břehy Ostravice 11. listopadu vy-
dali žáci a zástupci SŠ, ZŠ a MŠ z ulice 
Pionýrů, kteří přizvali studenty střed-
ních škol a seniory z Centra aktivních 
seniorů. Akci zaštítil primátor města 
Petr Korč (Naše Město F-M), který se 
také zapojil do sbírání odpadků.
„Třída naší Střední školy, Základní 
školy a Mateřské školy Frýdek-Místek 
je od března zařazena do vzdělávacího 
programu Varianty organizace Člověk 
v tísni. Program rozvíjí aktivní občanství 
pomocí komunitních projektů,“ uvedl 

pedagog Jan Vavřička. Žáci anketou 
oslovili obyvatele města s různými 
projekty a ti většinově hlasovali pro 
zlepšení péče o životní prostředí a po-
řádku ve městě. 
„Velice si cením toho, že takové akce 
vznikají odspodu. Proto jsem akci dal 
záštitu a také jsem se účastnil úklidu 
u řeky,“ dodal primátor Petr Korč. 
Celkem se podařilo odpadky nalezený-
mi mezi mosty přes Ostravici naplnit 
20 pytlů. Nejčastěji se jednalo o plas-
tové láhve, igelitové tašky, kelímky 
nebo sklo. (rs)

Velký úklid u řeky
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Již třetím rokem funguje Kočičí 
depozitum Frýdek-Místek, které bylo 
založeno ve spolupráci mezi spolkem 
na ochranu zvířat Neposedné Tlapky 
a městem Frýdek-Místek. „Za velké 
podpory města se tak rozvíjí zařízení 
pro bezprizorní kočky na našem území. 
Naším společným cílem je regulova-
ná kastrace toulavých koček a jejich 
navrácení zpět do jejich teritoria a mít 
tak přehled nad každou kočičí kolonií ve 
městě,“ vysvětlila Adél Chromčáková ze 
spolku Neposedné Tlapky. 
Při nálezu kočky se spolek snaží 
najít majitele, dále kočky umisťuje do 
nových domovů formou adopce, léčí 
nemocné a raněné kočky ve spolupráci 
s veterináři, komunikuje s veřejností 
a stará se o osvětu týkající se toula-
vých a opuštěných zvířat. 

„Pravidelně navštěvujeme školy a školky, 
kde zábavnou a nenásilnou formou 
prezentujeme naše poslání. Veřejnost 
nás může navštívit přímo v depozitu 
v Sokolské ulici 1347, a to každé pondělí 
mezi 15. a 17. hodinou. Styk s veřejností 
má pro nás velký přínos, protože takto 
lze dostat do povědomí lidí informace 
o životě toulavých a opuštěných zvířat. 
Nabízíme možnosti, jak se aktivně 
zapojit a jak nejen nám pomoci. Zájem 
veřejnosti je obrovský, a to nás těší,“ 
dodala Adél Chromčáková. 
Do budoucna spolek chce problemati-
ku toulavých a opuštěných koček více 
rozšířit formou větší propagace, dalších 
besídek a různých akcí. Během dosa-
vadního působení prošlo depozitem 
přes 470 koček z území Frýdku-Místku, 
což není zanedbatelné číslo. (ch)

Hledají nový domov 
pro zatoulané kočky
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PŘEDÁNÍ MOBILNÍHO ULTRAZVUKU. ZLEVA ŘEDITEL ZÁCHRANKY JAN 
KARCZMARZCYK, PRIMÁTOR FRÝDKU-MÍSTKU PETR KORČ, NÁMĚSTEK 
PRIMÁTORA IGOR JURIČEK A ZASTUPITEL ZDENĚK BLECHA.



Proč došlo k zástavě krevního oběhu 
nebo k dechové tísni? Na tuto a další 
otázky teď budou moci frýdecko-mís-
tečtí záchranáři odpovědět rychleji. 
Město Frýdek-Místek jim darovalo 
přenosný ultrazvuk. Jde o špičkové 
zařízení, které dokáže velmi rych-
le odhalit zdravotní problém. Díky 
moderní technologii lze u pacienta 
předejít zbytečnému prodlení při 
určování diagnózy a významně přispět 
k úspěšné záchraně života nemocného 
či zraněného. 
„Dar je pro nás velmi cenný. Pomůže při 
závažných stavech, jako jsou pora-
nění hrudníku, krvácení do hrudníku, 
pneumotoraxy. Anebo vyhledávání 
a zajišťování žilní linky u pacientů s ží-
lami ve špatném stavu. Velmi si vážím 
podpory vedení města Frýdek-Místek 
i zájmu o naši práci,“ poděkoval ředitel 
zdravotní záchranné služby územního 
odboru Frýdek-Místek Jan Karczmar-
czyk.
„Díky mobilnímu ultrazvuku se zvýší 
úroveň péče o pacienty v našem městě. 
Zatímco s nemocnicí město spolupra-
cuje již dlouhá léta, se zdravotnickou 
záchrannou službou jsme tímto projek-
tem navázali úplně novou spolupráci. 

Darovaný ultrazvuk rychleji 
odhalí zdravotní problémy

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na 
projektu podíleli, konkrétně zastupiteli 
a předsedovi fi nančního výboru Zdeňku 
Blechovi (ANO 2011), který nás na tuto 
myšlenku přivedl,“ zdůraznil náměstek 

primátora pro sociální oblast a zdra-
votnictví Igor Juriček (Piráti). Přístroj 
pracuje na akumulátor, má dotykový 
displej a umožňuje přenos dat. Vyšel 
na 200 tisíc korun. (jmj) 

Po 80 letech se na světlo dostanou 
vzkazy předků ukryté v makovici kos-
tela sv. Jana a Pavla v Místku. Farníci 
i památkáři se do zapečetěné schránky 
podívají díky nezbytné opravě, která 
věž čeká. Zjistí, jaké vzkazy a předměty 
nám zanechali naši předkové. 
Na věži je třeba vyměnit krytinu, trámy 
a bednění. Oprava má stát pět milionu 
korun, město Frýdek-Místek na opravu 
přispěje jedním milionem.  
„Do opravené věže se schránka 
doplněná o aktuální dokumenty vrátí 
začátkem příštího roku. Farnost spolu 
s městem přizvou k tvoření poselství pro 
další generace i ty nejmenší. Podrob-
nosti o účasti dětí přineseme v dalších 
dnech,“ uvedl primátor Petr Korč (Naše 
Město F-M). Sledujte proto webové 
a facebookové stránky města. (jmj) OPRAVENA MUSÍ BÝT VĚŽ 

KOSTELA V MÍSTĚ NAD HODINAMI. 
FOTO: RENÉ STEJSKAL

Věž kostela odhalí téměř 
po 80 letech tajemství



Navrhněte 
osobnosti 
na Cenu města
Občané mohou navrhnout na Cenu 
statutárního města Frýdku-Místku za 
rok 2021 osobnosti v oblastech vědec-
ká činnost, výtvarné umění a architek-
tura, hudba, literární činnost, dramatic-
ké umění, sport, výchova a vzdělávání 
a záchrana lidských životů. Všechny 
návrhy budou posouzeny a o udělení 
ceny rozhodne zastupitelstvo města 
na zasedání v roce 2022.
Předkládat návrhy na udělení ceny 
města mohou pouze občané města, 
a to písemně na podatelně Magistrátu 
města Frýdku-Místku, nejpozději do 
31. 12. 2021. Návrh musí obsahovat 
jméno, příjmení a bydliště nominova-
ného a odůvodnění nominace. Navrho-
vatel dále uvede své jméno a příjmení, 
adresu bydliště a návrh podepíše.
Návrhy eviduje a zpracovává Jana 
Svačinková, odbor kancelář primátora 
(kontakt: 558 609 113, svacinkova.
jana@frydekmistek.cz). (rd)
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Ludmila Deutscherová – za přínos 
v oblasti Dramatické umění
Ludmila Deutscherová působí ve Frýd-
ku-Místku už 47 let v oblasti dramatic-
kého umění. Jako členka divadla DUO 
hrála v mnoha pohádkách pro děti i 
ve hrách pro dospělé. Po přestěhování 
divadla DUO do divadla Čtyřlístek a po 
vzniku divadelního spolku Famus pů-
sobila od roku 1998 jako jeho starost-
ka a spolu s ostatními členy výboru 
zajišťovala jeho provoz a technické 
zázemí. 
Přestože v současné době předává 
pomyslné žezlo svým nástupkyním, 
nadále hodlá hrát a bude také působit 
jako divadelní nápověda.

Vladimír Dužík st. – za přínos 
v oblasti Záchrana lidských životů
Vladimír Dužík je již 52 let členem 
sboru dobrovolných hasičů. Během 
své dlouholeté činnosti zasahoval u 
téměř 2000 mimořádných událostí, má 
za sebou 1200 výjezdů, a to nejen na 
území Frýdku-Místku, ale také do okol-
ních obcí. I ve svých 66 letech patří 
mezi nejaktivnější členy jednotky. Kro-
mě zásahové činnosti vykonává také 
práci zpravodaje Sboru dobrovolných 
hasičů, kde zaznamenává události, u 
nichž jednotky SDH zasahují. Ve Sboru 
dobrovolných hasičů Frýdek je pova-
žován za základní kámen jak výjezdové 
jednotky, tak celého sboru.

Anna Nováková – za přínos v oblasti 
Výchova a vzdělávání
Anna Nováková byla dlouhodobě 
zaměstnána jako kronikářka Frýdku-
-Místku. Svou práci vykonávala vždy 
s láskou, trpělivostí a vytrvalostí. 
Navštěvovala mnoho kulturních akcí, 
vernisáže, účastnila se setkání s vý-
znamnými osobnostmi. Zaznamená-
vala nejen aktuální události, ale tvořila 
také retrospektivní zápisy a postupně 
tak zmapovala dění ve Frýdku-Místku. 
Kroniky psané Annou Novákovou mají 
díky krásnému rukopisu specifi cký 
půvab a zůstanou trvalou stopou její 
práce.

ZPRAVODAJ F≈M ◆ NÁZORY, AKTUALITY

Cenu města Frýdku-Místku 
převzalo pět osobností

První náměstek primátora Frýdku-Místku Radovan Hořínek (ANO 2011) předal společně s dalšími náměstky primátora Cenu 
města Frýdku-Místku pěti osobnostem. „Jsem opravdu rád, že jsme se mohli ve složité době poznamenané pandemickými opat-
řeními potkat, byť ve skromnější formě,“ řekl Radovan Hořínek, který omluvil primátora Petra Korče, jenž se nemohl předávání 
zúčastnit, a všem oceněným poblahopřál. (rs)

Držitelé Ceny města za rok 2020

VLADIMÍR DUŽÍK, LUDMILA DEUTSCHEROVÁ, ANNA NOVÁKOVÁ, HELENA FEJKUSOVÁ A MILAN OBODA S NÁMĚSTKY PRIMÁTORA 
FRÝDKU-MÍSTKU JAKUBEM MÍČKEM, RADOVANEM HOŘÍNKEM, JIŘÍM KAJZAREM A IGOREM JURIČKEM. 
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Milan Oboda – za přínos v oblasti 
Výtvarné umění a architektura
Významnou uměleckou osobností na-
šeho města i celého regionu je Milan 
Oboda, původně zámečník a svářeč, 
později písmomalíř a sochař. Od svého 
mládí miloval přírodu, zejména koně. 
Beskydy, hukvaldská obora nebo Pal-
kovické hůrky, ale také hudba a nábo-
ženství, se mu staly nevyčerpatelným 
zdrojem inspirace, především v jeho 
řezbářské tvorbě. Uspořádal desítky 
výstav svých dřevořezeb po celé České 
republice, často vystavoval i ve Frýdku-

-Místku. Je rovněž autorem několika 
knih. V roce 2009 vyšla jeho prvotina 
Můj čas mezi stromy. 
Umělecká díla a objekty vytvořené 
Milanem Obodou jsou zastoupeny ve 
sbírkách řady institucí, muzeí a galerií.

Helena Fejkusová – za přínos 
v oblasti Záchrana lidských životů 
(sociální oblast) 
Ředitelka organizace Podané ruce He-
lena Fejkusová je zakládajícím členem 
tohoto sdružení a ředitelkou projektu 

osobní asistence. Kromě řízení celé 
organizace, určování směru a vizí se 
aktivně věnuje canisterapii, kterou si 
zamilovala. Školí nové canisterapeu-
ty, reprezentuje sdružení na akcích 
a přednáší o canisterapii pro odbornou 
i laickou veřejnost. V doprovodu svých 
čtyřnohých terapeutických pomocníků 
pracuje s velkou mírou empatie a vždy 
zohledňuje individuální možnosti 
a dovednosti svých klientů. Za více než 
20 let pomohly Podané ruce mnoha 
tisícům potřebných napříč všemi věko-
vými kategoriemi.

SLAVNOSTNÍ ATMOSFÉRA V RYTÍŘSKÉM SÁLE 
FRÝDECKÉHO ZÁMKU. FOTO: RENÉ STEJSKAL

 ANNĚ NOVÁKOVÉ BLAHOPŘEJE A KYTICI PŘEDÁVÁ IGOR 
JURIČEK. 



VLADIMÍR DUŽÍK PŘEBÍRÁ OCENĚNÍ Z RUKOU RADOVANA 
HOŘÍNKA.

 HELENA FEJKUSOVÁ ODPOVÍDÁ NA DOTAZY TELEVIZNÍHO 
ŠTÁBU.



JAKUB MÍČEK BLAHOPŘEJE LUDMILE DEUTSCHEROVÉ. 

MILAN OBODA PŘIJÍMÁ BLAHOPŘÁNI Z RUKOU JIŘÍHO 
KAJZARA. 
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O
Pomoc lidem v dluhové pasti
Začíná „Milostivé léto“, které může 
pomoci až desetitisícům dlužníků 
z dluhových pastí. Jen pro představu – 
v našem kraji bylo v roce 2019 celkem 
103 330 lidí v exekuci, z toho přes 
8 tisíc seniorů starších 65 let. Ve Frýd-
ku-Místku se jedná o 5 055 osob, které 
spadly do exekuce, z toho starších 65+ 
je více než 300. V celé republice se 
bavíme o bezmála 750 tisících oso-
bách. Mnohým z nich, díky autorovi 
tohoto návrhu, poslanci za KDU-ČSL 
Marku Výbornému, se může zcela 
zlepšit život. Pokud v době od 28. října 
do 28. ledna 2022 zaplatí celou jistinu 
dluhu, tedy původní dluh a 908,- Kč 
exekutorovi za zastavení exekuce, 
čeká ho nový životní restart. Týkat se 
to bude těch, co mají dluh u veřejno-
právních institucí, třeba u zdravotních 
pojišťoven, nemocnic nebo u obcí.
Osobně jsem se tomuto tématu jako 
náměstek pro sociální oblast věnoval 
a stejně tak i mí lidovečtí předchůdci. 
Podíl exekuovaných osob ve Frýdku-
-Místku totiž od roku 2016 klesá, 
nicméně stále přesahujeme krajský 
průměr a je tedy nadále prostor pro 
zlepšování situace. Město dlouhodobě 
fi nančně podporuje dluhové poraden-
ství. Významným subjektem je Cent-
rum nové naděje, rovněž je to Poradna 
pro ženy a dívky. Jediným subjektem, 
který je zde v současné době opráv-
něn k podávání insolvenčních návrhů, 
je Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje, pobočka 
Frýdek-Místek.
Marcel Sikora, KDU-ČSL

Absence pokory
Nová probruselská pětikoalice před 
volbami proklamovala šetření fi nancí. 
Bez jakékoliv pokory činí pravý opak. 
V parlamentu tyto strany nově nastu-
pující vlády zamítly Babišův a Okamu-
rův návrh na snížení platů zákonodár-
ců. Místo dosavadních 15 ministerstev 
bude nově 18 ministerstev. Nejmenší 
strana se 4 poslanci bude mít 3 minist-
ry a bude určovat směr české diploma-
cie... Předseda Senátu Vystrčil, kterého 
volilo do Senátu jen 8100 občanů, 
chce omezit a odvolat prezidenta 
Zemana, kterého v přímé prezidentské 
volbě 2013 volilo 2,8 miliónu a 2018 
téměř 2,6 miliónu svobodných občanů 
této země. Co říci... Ve Frýdku-Míst-
ku tuto pokoru nepostrádáme a 11. 11. 
jsme položili věnec s kyticí k pomní-
ku našich Československých legio-
nářů, válečných veteránů a padlých 
hrdinů z první i druhé světové války. 
Věříme ve skromné počínání a rozum 
našich svobodných občanů. Vzpomí-
náme s úctou na veterány. 
Tomáš Krpel, SPD

Restaurace a kavárna Radhošť
Městská secesní restaurace a kavárna 
Radhošť sloužila od roku 2009 dopole-
dne jako kavárna, aby se přes poledne 
změnila na restauraci s obědovým 
menu nejen pro zaměstnance magis-
trátu, ale i pro širokou veřejnost. No 
a k večeru zde zavládl tradiční restau-
rační provoz. Bylo to místo k pořádání 
rodinných oslav, svateb, podnikových 

večírků a dalších společenských akcí. 
Zejména kuchyň si získala velmi dobré 
jméno. Prostě ideální využití. Takhle to 
fungovalo do roku 2017, kdy původ-
ní nájemce ukončil provoz. Po další 
rekonstrukci, na základě smlouvy 
o výpůjčce, užívá prostory bezplatně 
Střední škola gastronomie, oděvnictví 
a služeb, a to od 23. 10. 2019. Nejprve 
začal provoz kavárny s vlastní výrobou 
sladkostí. Zahájení provozu restau-
race bylo naplánováno na I. čtvrtletí 
2020. Jenže přišel covid-19. Po covidu 
následovaly zkoušky učňů, pak prázd-
niny, pak krátké otevření cukrárny, 
zase covid, zase zkoušky učňů a zase 
prázdniny. A tak byla kavárna otevřena 
až od 6. 9. 2021. 
Původně zamýšlený účel zajistit 
stravování pro zaměstnance magis-
trátu a další strávníky nebyl splněn. 
Slíbená hostinská činnost spočívající 
v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů 
k bezprostřední spotřebě v provozov-
ně, v níž jsou prodávány, se vlastně ani 
nerozběhla. Stěží se někdy podařilo 
zaplnit 26 míst kavárny. Zbylých 72 
restauračních míst bylo nevyužito. 
Magistrát ve Frýdku má celkem 246 
zaměstnanců a od 1. 2. 2022 přibude 
dalších 34 úředníků odboru Životního 
prostřední a zemědělství přesunutých 
z místeckého magistrátu do nově 
rekonstruovaných prostor bývalé 
banky Haná. K tomu je třeba připočítat 
i občany z blízkého okolí. To už stojí za 
to hledat nového provozovatele.
Ivan Vrba, KSČM

NÁZORY OPOZICE

Dotační program „Reklama F-M — podpora zřízení či 
obnovy označení provozoven“ na rok 2022 je určen na 
podporu zřízení nebo obnovy označení provozovny v sou-
ladu s materiálem „Manuál reklamy statutárního města 
Frýdek-Místek“ pro provozovny nacházející se na území 
města Frýdku-Místku.

Žádosti o dotaci lze podávat od 01.10.2021 do 15.04.2022. 
Oprávněnými žadateli o dotaci jsou vlastníci a provo-
zovatelé provozoven nacházejících se na území města 
Frýdku-Místku. Maximální výše dotace na jeden projekt 

činí 50 % z uznatelných nákladů, nejvýše však 30 000 Kč. 
Náklady na přípravu projektu mohou tvořit max. 20 % 
z uznatelných nákladů.

Podmínky dotačního programu a formulář žádosti včetně 
příloh naleznete na htt ps://www.frydekmistek.cz/cz/
magistrat/odbory-magistratu/odbor-uzemniho-rozvoje-a-
-stavebniho-radu/dotace/reklama-f-m-podpora-zrizeni-ci-
-obnovy-oznaceni-provozoven/podpora-zrizeni-ci-obnovy-
-oznaceni-provozoven-na-rok-2022/.

Dotační program Podpora zřízení 
či obnovy označení provozoven na rok 2022
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Dobrovolníci Adry pomáhají dětem 
v dětských domovech, osamělým seni-
orům, dlouhodobě nemocným anebo 
lidem se zdravotním a mentálním 
postižením. Mít si s kým popovídat, 
zasmát se, podělit se o to, co nás tíží, 
je pro někoho samozřejmost, pro jiné 
vzácnost. Dobrovolníci dělají společ-
nost osamělým lidem v domácnostech 
nebo domovech pro seniory, dlouho-

době nemocným lidem, hendikepova-
ným ulehčují kontakt se světem, chodí 
s nimi na procházky a také se s nimi 
učí nebo si hrají s dětmi z dětských 
domovů či sociálně znevýhodněnými. 
Kdo chce pomoci a je mu více než 
15 let, může přijít domluvit do Adry 
v Radniční ulici, na tel. 558 436 261 
nebo e-mailem dobrovolnik@adra.cz. 
(rs)

Centrum ADRA 
hledá dobrovolníky

Sociálně slabým a lidem bez domova lze pomoci darováním teplé-
ho a neponičeného oblečení – bund, kalhot, svetrů, bot, spodního 
prádla, ponožek nebo čepic. Můžete je darovat do sociálního 
šatníku místeckého Českého červeného kříže, jehož činnost měs-
to Frýdek-Místek spolufi nancuje. Lidé v nelehké životní situaci si 
chodí pro oblečení a hygienické potřeby každý týden. Oblečení 
přijímá Oblastní spolek ČČK v ulici 1. máje 2318 v Místku, a to po 
domluvě na tel. 777 332 520. (jmj)

Veřejná sbírka 
Vánoční strom
Veřejná sbírka Vánoční strom se 
uskuteční od 3. do 31. prosince na 
náměstí Svobody v Místku. Vybrané 
prostředky získá Oblastní spolek 
Českého červeného kříže Frýdek-
-Místek na zakoupení defi brilátoru 
se simulátorem pro nepřímou srdeč-
ní masáž a umělé dýchání. (rs)

Odhalili sochu 
Dona Pedra
Do projektu Evropské hlavní město 
kultury 2026 se s Žilinou zapojil 
Frýdek-Místek a polská Bielsko-Bia-
la. Polské město nabízí mimo jiných 
atrakcí výjezd lanovkou na vrchol 
Szyndzielnia, výstup na vyhlídkovou 
věž nebo trasu Pohádková Bielsko-
-Biala. Partnerské město navštívili 
zástupci Frýdku-Místku a se svými 
kolegy společně odhalili sochu Dona 
Pedra, která se stala součástí pohád-
kové trasy. Byla spolufi nancována z 
Evropského projektu fondu proregi-
onální rozvoj. (rs)
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Pomoc lidem bez domova. 
Sociální šatník přijme oblečení

DISTEP a.s. vyhlašuje výběrové řízení na 
veřejné zakázky:
1.  Nákup vodoměrů – dodávka do 8 týdnů od podpisu smlouvy.
2.  Úřední ověření souprav měřičů tepla a vodoměrů na teplou 

a studenou vodu – plnění dle schváleného harmonogramu 
v průběhu roku 2022.

Obsah a pokyny pro podání nabídek: htt ps://smart.ezak.cz/
profi le_display_274.html

Výběrové řízení na vedoucího
majetkoprávního oddělení
Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení 
na pozici vedoucí majetkoprávního oddělení odboru správy 
obecního majetku magistrátu města Frýdku-Místku. Více 
informací na webu www.frydekmistek.cz a na Facebooku 
města. (pm)
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Advent znamená očistu
Vánoce již dva tisíce let připomínají 
prostou a stále nepostradatelnou 
hodnotu, kterou je láska. Příběh o na-
rození Ježíše v Betlémě je nádherným 
vyjádřením myšlenky, že jedině láska 
k bližnímu člověku a hlubší duchovní 
smysl lidské existence nás mohou 
spolehlivě vést složitým labyrintem 
dnešního světa.
Přípravným obdobím, které předchází 
vánočním svátkům, je advent. První 
adventní nedělí začíná také nový cír-
kevní rok. V období adventu se máme 
vnitřně očistit a připravit se tak na 
radostné prožití vánočního času.

Proč se Vánoce jmenují Vánoce
Vánoce (česky), svjatki (rusky), hody 
(hornolužicky), gody (dolnolužicky), 
koleda (bulharsky), koljada (bělo-
rusky), Weihnachten (německy), 
juhla (fi nsky), jut (islandsky), God Jul 
(norsky), Wesołych Świąt (polsky), 
Christmas Greetings, Merry Christmas 
(anglicky), Prett ige Kerstdagen (ho-
landsky) – ve všech těchto jazycích má 
toto slovo stejný význam – označuje 
dobu nejvýznamnějších křesťanských 
svátků. Dnešní české pojmenování 
Vánoce pravděpodobně vzniklo ve 
středověku převzetím německého 
„zu den weihen nachten“ (v posvát-
ných nocích) – Weihnachten. 

Kdy začínají a kdy končí Vánoce
Prostý lid považoval den svatého 
Martina (11. listopadu) za začátek zimy. 
V lidovém kalendáři v tomto zimním 
období měly významné postavení 
především svátky svatého Ondřeje 
(30. listopadu) – kromě Štědrého dne 
nejvýznamnější věštební den v roce, 
sv. Barbory (4. prosince), sv. Mikuláše 
(6. prosince), sv. Lucie (13. prosince), 
sv. Apoštola Tomáše (21. prosince). 
Ústředními dny Vánoc byly a jsou 
Štědrý den (24. prosince), Narození 
Páně – Boží hod vánoční (25. prosin-
ce), sv. Štěpána (26. prosince), sv. Jana 
Evangelisty (27. prosince), Mláďátek 
betlémských (28. prosince) a Svátek 
sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa (29. 
prosince). 
Oproti nám naši předkové neslavili 
okázale poslední den ve starém roce, 
neslavili také začátek nového roku. 
Vánoční období se uzavírá svátkem 
Zjevení Páně – Tří králů (6. ledna) 
a Svátkem Křtu Páně (13. ledna). S 
Vánocemi je pevně spojen i čtyřicátý 
den po Narození Páně, nazývaný Svát-
kem Uvedení Páně do chrámu – lidově 

Zvyky spojené s vánočními svátky 
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Hromnice (2. února), který předcházel 
rozpustilému masopustu a předzna-
menával příchod jara.

Mikulášské pečivo
Na předvánočních trzích, které se 
konaly již od konce listopadu, se pro-
dávalo běžné jarmareční zboží, čerstvé 
a sušené ovoce, různé likéry a pamlsky. 
V období sv. Mikuláše bylo na trhu tzv. 
mikulášské pečivo, perníky a rovněž 
fi gurky ze sušeného ovoce. Mikulášské 
pečivo bylo k dostání u trhovců nebo 

u pekařů, ale často se zhotovovalo 
také doma. Zpravidla bylo vyrobeno 
ze sladkého kynutého těsta ozdobe-
ného hrozinkami, kořením, sušenými 
trnkami nebo dřínkami, oříšky nebo 
jalovcem. Typickými tvary byli Miku-
láš, čert, anděl, husa, kůň, had, panna, 
panák, liška, zajíc, mořská panna, 
brýle, ptáček, růžička nebo mořský 
koník. V chudých rodinách se miku-
lášské pečivo dělalo z neslazeného 
rohlíkového těsta. Mikulášské pečivo, 
tzv. banduři, panduři, páni, se dodnes 
běžně prodává.
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Nejprve nadělovala Matička
Do rodin, které již byly ovlivněny 
městským způsobem života, přicházel 
sv. Mikuláš. Ovšem po beskydských 
dědinkách dětem nadělovala Matička. 
Většinou chodila 8. prosince, někde už 
v předvečer sv. Mikuláše, 5. prosince. 
V Hodoňovicích, Kunčičkách, Skali-
ci i jinde se říkalo, když se navečer 
objevily červánky, že Matička peče. Pak 
důvěřivým dětem dodávali, že se Ma-
tička v noci spouští po zlatém provazu 
z nebeských výšin a chodí nadělovat 
hodným dětem. Většinou děti dříve 
usnuly, než k nim Matička zavítala. 
Ráno, když se dotazovaly na Matičku, 
rodiče jim s úsměvem říkali: „Podívej, 
Matička tu v noci byla, udělala ti bílou 
šmouhu na čele, když tě budila, a ty jsi 
spal jako špalíček!“ Bývalo hodně slav-
nostní, když některá žena znázorňovala 
Boží matku a roznášela po rodinách 
nadílku, kterou nachystali rodiče.

Staročeské Vánoce
Čeněk Zíbrt popisuje ve své knize Ve-
selé chvíle v životě lidu českého známá 
lidová přísloví: „Na Boží narození – 
o kuří pokročení, o bleší poskočení, či 
o huby otevření, na Nový rok – o zaječí 
skok, o slepičí skok, na Tři krále – o tři 
kroky dále,“ která vyjadřovala touhu 
lidí po brzkém skončení nevlídné zimní 
doby. Staročeské vánoční zábavy, mi-
mochodem velmi rozpustilé, jako první 
zmiňuje řád arcibiskupa Arnošta z Par-
dubic z roku 1357, ve kterém se běduje 
o bezbožných hráčích v kostky, kteří 
tak tráví večer před hodem Narození 
Páně. Autor dodává, že kromě věřících 
oddávajících se bohulibé zdrženlivosti 
se najdou jedinci, kteří se v tento den 
přejídají, opíjejí, celou noc hrají v kost-
ky a zkoušejí, zda budou mít při hře 
štěstí po celý rok. Následující sváteční 
den pak prospí.
Učený benediktýnský mnich Jan z Hole-
šova, který žil v době Václava IV., uvádí 
v traktátu Largum sero první podrobný 
popis obyčejů Štědrého večera v čes-
kých zemích a také informuje o úpravě 
stolu a o konzumaci pokrmů: 
„První zvyk, velmi počestný, je ten, že 
se věrní křesťané v předvečer Naro-
zení Pána našeho Ježíše Krista postí 
až do hvězdy. Žádný hospodář není 
tak chudý, aby nevystrojil své rodině 
štědrý večer neboli štědrou potěchu, 
nemůže-li více, udělá toho večera větší 
světlo ve své světnici. Poctiví staří 
lidé v tento večer otvírali své domy 
až po střechu, aby každý potřebný 
svobodně vstoupil a dostal občerstve-
ní. V předvečer Narození Páně věřící 
požívají velkého bílého chleba, to je 
velkých vánoček neb koláčů. Požívají 
více ovoce než jindy, poněvadž je 
předvečer onoho svátku, aby se nám 
narodilo ovoce vybrané a užitečné, 

totiž Pán Ježíš Kristus. Staří poctiví 
lidé v dobré víře kladli o tomto svátku 
ovoce na stoly s ubrusy a noži je krájeli 
čeledi a chudým. Rovněž s dobrým 
úmyslem ovíjeli staří ovocné stromy 
bílou slámou. V předvečer Narození 
Páně kněží a žáci koledují, chodíce 
po domech svých věřících. A kněží 
nesou s sebou obraz narozeného syna 
králova, ubírajíce se od něho mezi lid 
jeho říše. V předvečer Narození Páně 
kladou a stelou slámu do jizeb a koste-
lů, protože je předvečer onoho svátku, 
kdy Paní celého světa, královna nebes-
ká a Matka boží porodila na tento svět 
Pána našeho Ježíše Krista“.

Než se pustíme do příprav
Než vypukne vánoční hodování, mu-
síme si kromě surovin připravit také 
recepty našich babiček a maminek. 
Sáhneme také po osvědčené kuchař-
ské knize nebo vyzkoušíme nějakou 
novinku. Atmosféru štědrovečerní ve-
čeře můžeme vykouzlit vedle podávání 
tradičních jídel také slavnostním pro-
stíráním, drobnými stylovými vánoční-
mi předměty, purpurou, vůní františků, 
prskavkami, stylovými svícny, nejrůz-
nějším ovocem, jablky, hroznovým 
vínem, sušenými jablky a švestkami, 
pomeranči, mandarinkami, banány 
a různými druhy ořechů. Nejen dospělí, 
ale především děti velice citově vnímají 
tuto slavnostní vánoční chvíli, kterou si 
ve svých dětských dušičkách odnášejí 
do svého dalšího života a tím ji potom 
napodobují a znovu objevují ve svých 
budoucích rodinách. 

Než vypukne hodování
Štědrý den si dobře zasloužil svoje po-
jmenování – byl štědrým na práci a na 
postění po celý den. Za to na štědrý 
večer se mnozí těšili, že se alespoň 

jednou v roce dosyta najedí. Jen ráno 
si dospělí dopřáli nějaký „tyn kelišek na 
zahřoti žaludku“. Muži se postili také 
od tabáku – nesměli po celý den kouřit. 
Postil se i dobytek. Odrostlejší děti se 
učily postit, aby spatřily zlaté tele nebo 
zlaté prasátko.
Říkalo se dříve: „Jak na Štědrý den, tak 
po celý rok.“ Proto hned zrána natřela 
hospodyně kliky u dveří medem, aby 
byla žádaná, hledaná a u sousedek 
vzácná. Ze stejného důvodu rozděloval 
hospodář domácím i čeledi kousky me-
dem natřeného chleba. Místo chleba 
také dávali kousek oplatku s trochou 
medu a někde i se stroužkem česneku. 
Ve Frýdku bylo zvykem ráno chodit 
na „vařunku“. Trochu odrostlejším 
dětem zase matka dávala po krajíci 
chleba namazaného medem a cukrem 
posypaného. O Štědrém dni se zakazo-
valo zametat, aby se duše zemřelých 
nevymetly. Nesmělo se také příst, tkát, 
plést, vázat, šít a mlátit obilí. Hospody-
ně nesměla prát prádlo a ani vyprané 
prádlo nesmělo přes svátky viset na 
půdě. V domě se nesmělo kýchat, 
někdo by totiž mohl zemřít. Na Štědrý 
den většinou platil zákaz cokoli naku-
povat, prodávat či půjčovat z domu, 
aby se nepřivolalo neštěstí. 
V našem kraji se kupci snažili přilákat 
zákazníky a na Štědrý den rozdávali 
„ščedroka“ všem, kteří u nich po celý 
rok nakupovali. „Ščedrok“ obvykle 
obnášel 20 až 40 vlašských ořechů, 
trochu medu, menší voskovou svíci 
a krapet alkoholu v lahvičce. Zámožněj-
ší občané dávali ščedroka chudobněj-
ším sousedům. Prokazovali tak alespoň 
jednou v roce své služby bídnějším 
a plnili tak přikázání křesťanské lásky 
k bližnímu. Byla to obyčejně troška 
hrachu na polévku, malý pytlík čočky, 
hlávka zelí, uzlík jablek nebo sušeného 
ovoce.
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Přinášíme několik tipů na vánoční 
cukroví a štědrovečerní pokrmy, 
které se připravovaly ve Frýdku-
-Místku. Manželé Poláškovi je 
zaznamenali a zapsali od rodinných 
příslušníků a pamětníků. Můžete si 
tak zpestřit štědrovečerní tabuli. 

Mikulášské preclíky
Prstencové pečivo čili preclíky se pekly 
při různých příležitostech. Preclíky se 
staly oblíbeným jarmarečním artik-
lem a nechyběly ani na mikulášských 
trzích. Oblíbené byly fi gurální preclíky 
z Horního a Dolního Sklenova nedale-
ko Hukvald. Mezi nejoblíbenější tvary 
patřila matka s dítětem a různá zví-
řátka. Jinde se zase prodávaly preclíky 
ve tvaru různě velkých kroužků anebo 
brýlí. Zpravidla se navlékaly na tyčky 
nebo svazovaly proutkem.
Prozradíme vám recept na pravé 
sklenovské preclíky. Ušlehejte 2 po-
lévkové lžíce moučkového cukru se 
2 žloutky, přidejte sůl, 10 g kvasnic 
vykynutých v 1/8 l sladké smetany, 
120 g másla, 50 g loupaných mletých 
mandlí a 350 g mouky. Ze všech přísad 
dobře vypracujte těsto. Ukrajujte 
stejnoměrné kousky, které vyválíte 
v tenké válečky a z nich formujte prec-
líky. Můžete je posypat mákem, solí či 
kmínem. Na suchém plechu je nechejte 
jednu hodinu vykynout a pak je rychle 
upečte. Upečené a vychladlé je můžete 
namočit do rumové polevy. Z preclíků 
můžeme zhotovit i preclíkový závěs na 
vánoční stromeček. Recept z kuchař-
ky naší babičky Jenovéfy Liberdové, 
rozené Dziedza.

Vařené preclíky
Smícháme 300 g hladké mouky, 1/8 l 
mléka, 40 g másla, 1 žloutek, 20 g 
droždí, sůl, zázvor a trošku citrónové 
kůry. Ze všech ingrediencí připravíme 
velmi tuhé těsto. Z něj po vykynutí 
formujeme preclíky, postavičky či zví-
řátka, a to oplétáním rukojeti vařečky. 
Na rukojeti je necháme vykynout a pak 
je ponoříme do kastrolu s vařící vodou. 
Těsto ve vodě z rukojeti sklouzne. 
Když preclíky vyplavou, vyjmeme je, 
položíme na plech vymazaný máslem, 
posypeme mákem nebo kmínem, troš-
kou soli a zprudka upečeme. 

Mandlové hříbečky
Připravíme si 10 dkg mandlí, 20 dkg 
práškového cukru, 1-2 bílky, lžičku 
kakaa. Spařené a oloupané mandle 
jemně umeleme a na vále smícháme 
opatrně s cukrem a bílky, aby vznikla 

tvárná hmota, ale ne lepivá. Polovinu 
hmoty oddělíme a smícháme s kaka-
em. Rukou tvarujeme kloboučky, do 
nich koncem vařečky naděláme důlky, 
z bílé hmoty vytvarujeme nožičky, 
konec namočíme do bílku a vzájemně 
slepíme. Sušíme na vzduchu při po-
kojové teplotě. Recept naší maminky 
Zdenky Poláškové.

Kokosový nugát
Nejprve si připravíme základní těsto. 
Dohromady zpracujeme do podoby 
tužšího těsta 30 dkg pomletých máslo-
vých keksů, 10 dkg práškového cukru, 
přidáme krapet rumu, 3-4 dkg kakaa 
a trošku mléka. Pak utřeme do pěny 

7 dkg másla a 7 dkg práškového cukru, 
přidáme 6 dkg mletého kokosu. Tmavé 
těsto rozválíme na dva větší obdélníky, 
ty pomažeme světlejší náplní a sroluje-
me. Vzniklou roládu obalíme v kokosu 
a dáme vychladit. Ztuhlý nugát opatr-
ně krájíme na plátky. Recept od paní 
Kolářové ze Staříče.

Vánoční koule
Těsto si připravíme z 25 dkg ceresu, 
2 vajec, 15 dkg mletých piškotů, 5 dkg 
kakaa, 25 dkg moučkového cukru, po-
dle chuti přidáme rum a vanilku a po-
krájené rozinky. Vypracujeme rukou 
a na válu vyválíme malé kuličky, které 
obalíme v kakau a strouhaném kokosu, 
pak je uložíme do chladna. Recept mů-
žeme obměnit. Nachystáme si 15 dkg 

moučkového cukru, 20 dkg mletých 
ořechů, 15 dkg strouhané čokolády, 
5 dkg mletých piškotů, 32,5 dkg mle-
tých mandlí, 2 vejce, nakrájené rozinky, 
trošku rumu a vanilku. Je-li těsto příliš 
husté, přidáme více rumu a rozinek. 
Recept Pavla Slavíka. 

Prasátka pro štěstí
Smícháme 150 g moučkového cukru, 
90 g mandlí, které dvakrát za sebou 
umeleme, 1 lžíci medu, trošku rumu, 
vanilkový cukr, polovinu vejce a troš-
ku kakaa. Těsto dobře propracujeme 
a modelujeme z něj fi gurky prasátek 
pro štěstí. Ouška prasátek zhotoví-
me z tenkých lístků mandlí, nožičky 
z kousku špejlí. Pokud nám nevadí 
troška kýče, do tlamičky dáme prasát-
ku čtyřlístek vystřižený ze zeleného 
papíru. Recept od naší prababičky 
Terezie Kolaczek.

Slepované linecké pečivo
Těsto zpracujeme z 50 dkg hladké 
mouky, 25 dkg tuku a 16 dkg práškové-
ho cukru, přidáme 2 žloutky a citrono-
vou kůru. Rozválíme na desce válkem 
a pomocí formiček vykrajujeme. Dáme 
péci do mírně vyhřáté trouby a sledu-
jeme, aby se nám nepřipálilo. Abychom 
mohli udělat slepované linecké pečivo, 
připravíme si pojivo ze sladkého krému 
nebo dobrou marmeládu. Recept 
pochází od naší babičky Elisabeth 
Poláškové, roz. Kolaczek.

Sultánský ovocný chlebíček
Dvě celá vejce se ušlehají s 18 dkg 
cukru, pak se přidá 18 dkg mouky po-
lohrubé, 7 dkg hrozinek, 7 dkg naseka-
ných vlašských ořechů a 1 kandované 
ovoce. Můžeme také přidat nasekané 
fíky. Z těsta vyválíme dlouhé tyčky 
a dáme je péci do trouby. Po vychlad-
nutí nakrájíme na plátky. Konce dáme 
sníst nedočkavým dětem.  Recept od 
Elisabeth Poláškové, roz. Kolaczek.

Marokánky
Umeleme 12 dkg ořechů a z 2 bílků 
ušleháme tuhý sníh, do kterého při-
dáme 12 dkg cukru. Část bílého sněhu 
odložíme. Zbytek smícháme s ořechy, 
troškou kakaa nebo nastrouháme 
2 řady kostiček hořké čokolády na va-
ření. Lékárnické nebo vánoční oplatky 
nůžkami nastříháme na malé čtverečky 
a na ně lžičkou děláme malé úhled-
né hromádky tmavého těsta. Konec 
vařečky namočíme do rumu a děláme 
s ním mělké důlky, do kterých nastříká-
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Vánoční recepty manželů Poláškových
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me stříkačkou trošku bílého sladkého 
sněhu. Po upečení přebytečný oplatek 
odlámeme. Recept od naší babičky 
Elisabeth Poláškové, roz. Kolaczek.

Čokoládové fi gurky
Smícháme 10 dkg kakaa, 20 dkg suše-
ného mléka, 30 dkg ztuženého tuku, 
40 dkg práškového cukru a případně 
můžeme přidat 1 puding na vaření. 
Směs opatrně rozpouštíme na mírném 
plameni a malou nerezovou nabě-
račkou naléváme do formiček. Dobře 
vychlazená čokoláda se dá opatrným 
úderem na formičku vyklopit. Recept 
naší maminky Zdenky Poláškové, roz. 
Liberdové.

Fíkový salám
Umeleme 25 dkg fíků, nožem pose-
káme 14 dkg ořechů, přidáme 8 dkg 
moučkového cukru, utřeme 1 žloutek. 
Směs vypracujeme, vyválíme tenké 
šišky a po ztuhnutí nakrájíme nožem 
na plátky. Recept od Eriky Žvatorové.

Vánočka
Připravíme si 1 kg výběrové polohrubé 
mouky, 3/8 l mléka, 3 žloutky, 3 dkg 
kvasnic, malou lžičku soli, 15 dkg 
moučkového cukru, 14 dkg más-
la, strouhanou citronovou kůru z 1 
citrónu. Vánočku pleteme z dílů – váha 
jednotlivých dílů: 4 díly dospodu po 
25 dkg, 3 díly doprostřed po 20 dkg 
a ze zbytku 2 díly nahoru. Pečeme ve 
vyhřáté troubě. Recept od kamarádky 
naší maminky Jarky Talčíkové.

Laskonky
Potřebujeme 35 dkg bílků, 70 dkg práš-
kového cukru, 30 dkg cukru krupice 
a 50 dkg mletých mandlí. Mletý cukr 
se ušlehá s bílky, krupičkový cukr se 
svaří s troškou vody na nit a zvolna se 
přikapává do sněhu za stálého míchá-
ní. Nakonec se přidají mleté mandle. 
Roztírá se přes šablonu na plech. 
V troubě pozvolna upečeme. Na krém 
uvaříme mléko s máslem a cukrem 
(na kostku másla cca 10 dkg cukru), 
solamylem a žloutky, přidáme ještě cca 
30 dkg cukru, 25 dkg margarínu (ne-
musí být) a 15 dkg mletých lískových 
oříšků. Předpis je asi na 100 malých 
laskonek. Recept od naší tety Heleny 
Bujákové, roz. Kolaczek.

Chrousty
2 bílky utřeme s 12 dkg práškového 
cukru, přidáme 12 dkg mletých lísko-
vých oříšků, trošku kakaa nebo na-
strouhané čokolády na vaření a šťávu 
z půlky citrónu. Promícháme a děláme 
malé hromádky na dobře namaštěný 
plech. Postačí dát méně bílků, jinak se 

nám těsto bude hodně roztékat – na 
1,5 dávky postačí 2 bílky. Zásadně se 
musí dělat z lískových oříšků a s citro-
novou šťávou, jinak chrousty budou 
rozteklé a nehezké. Pomalu pečeme 
v mírně vyhřáté troubě. Recept od naší 
tety Adelaide Kolaczek.

Vánoční štola 
Budeme potřebovat 50 dkg hladké 
mouky, 1 prášek do pečiva, 1 vanilko-
vý cukr, 20 dkg krupicového cukru, 
2 vejce, 18 dkg másla, 25 dkg tvarohu, 
3 lžíce rumu, 10 dkg rozinek, 10 dkg 
sekaných ořechů, 10 dkg kandovaného 
ovoce, 5 dkg másla na potření, 10 dkg 
moučkového cukru a 1 vanilkový cukr 
na obalení štoly. Ze surovin na vále 
vypracujeme tužší těsto, ze kterého 
vyválíme dva silnější válečky, vložíme 
je na plech vyložený pečicím papí-
rem a pečeme ve vyhřáté troubě při 
180 °C asi 40 minut. Ihned po upečení 
potřeme štolu rozpuštěným máslem 
a obalíme v moučkovém cukru smícha-
ném s vanilkovým cukrem. Vychladlé 
štoly zabalíme natěsno do alobalu 
a necháme 2−4 týdny uležet. Recept 
naší sestřenice Pavly Heinzové, roz. 
Urbánkové.

Těšínský štědrovečerní kapr
Nachystáme si kapra, 2 velké cibule, 
1 mrkev, 1 petržel, 50 g rozinek, 50 g 
mandlí, cukr, pepř, sůl, moučkový 
cukr. Kapra vykucháme a očistíme. 
Porce kapra krájíme na podkovy. Maso 
osolíme, opepříme a lehce poprášíme 
moučkovým cukrem. Kořenovou ze-
leninu nakrájíme na tenká kolečka, zali-
jeme trochou vody, přidáme mandle 
a hrozinky, necháme zavařit. Přidáme 
porce kapra a pozvolna vaříme, až je 
ryba měkká. Porce kapra podáváme 
přelité vzniklou šťávou. Recept Karla 
Drápala. 

Plněný vánoční kapr
Připravíme si 1 velkého kapra, sůl, 
česnek, kmín a různé koření dle chuti, 
2 vajíčka, máslo nebo olej, žampióny, 
hrášek, lískové nebo burské oříšky, 
salám nebo klobásu, 1 cibuli, popř. dle 
chuti další zeleninu a 2 rohlíky.
Nejprve nachystáme náplň do kapra. 
Dva žloutky vyšleháme s trochou más-
la, solí, česnekem a kořením. Přidáme 
ořechy, houby, hrášek, nakrájený sa-
lám, cibuli, popř. další ingredience a na 
kostičky nakrájené rohlíky. Ze dvou 
bílků vyšleháme sníh a vše smícháme 
dohromady.
Neporcovaného vykuchaného a umy-
tého kapra naložíme na jednu noc do 
soli, česneku a kmínu. Potom ho znovu 
trochu opláchneme, naplníme náplní, 
zašijeme, posypeme trochu koře-
ním, pokapeme olejem nebo máslem 
a dáme na hodinu a půl péci do trouby. 
Křupavého kapra celého vyjmeme na 
mísu a nazdobíme banánem, pomeran-
čem nebo kousky citrónu. Podle po-
třeby nakrájíme a servírujeme. Recept 
Pavla Slavíka. 

Vánoční bramborový salát
Brambory uvaříme ve slupce. Ještě 
teplé brambory oloupeme, nakrájíme 
na kostičky pomocí drátěné mřížky 
a promícháme s tučným jogurtem 
(komu nevadí, může namísto jogurtu 
dát jednu tatarku a jednu majoné-
zu). Společně uvaříme mrkev, petržel 
a celer, drobně nakrájíme, přidáme 
k bramborům. Dále přidáme velmi 
jemně pokrájenou cibuli, kterou jsme 
na sítku spařili horkou vodou. Lehce 
přisolíme, přidáme několik lžic hořčice, 
dobře promícháme a dbáme na to, 
aby salát byl přiměřeně hustý. Je-li 
třeba, tak ještě dochutíme a dáme na 
chladné místo dobře odležet. Recept 
manželů Poláškových.
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dent Antonín Novotný. Stalo se tak 
29. 1. 1964 a prezidentův podpis je 
v kronice města. V závěru 80. let 
minulého století Frýdkem-Místkem 
pravidelně projížděl v zimním období 
pozdější prezident Václav Klaus, který 
jezdil lyžovat na Visalaje a Bílý kříž. 

Havel v lednu 1990
Frýdek-Místek byl prvním městem 
Československa, které Václav Havel 
navštívil 4. 1. 1990 po svém zvolení pre-
zidentem. 14. června 1993 přijel Václav 
Havel na dvoudenní pracovní návště-
vu našeho okresu a opět zavítal i do 
Frýdku-Místku, kde mu byl jako vůbec 

první osobnosti předán symbolický 
klíč od bran města. V úterý 21. 9. 2015 
Frýdek-Místek navštívil prezident Miloš 
Zeman, setkání s občany města se 
konalo na náměstí Svobody v Místku.

ZPRAVODAJ F≈M ◆ HISTORIE

Beneš ocenil hrdiny
Hrdinský boj místeckých vojáků proti 
okupantům dne 14. 3. 1939 vzpomenul 
při své návštěvě Frýdku-Místku 18. 7. 
1946 prezident Edvard Beneš, který 
prohlásil: „Byli jste statečni, to vám ne-
bude zapomenuto nikdy. Mohu vám říci 
jenom tolik, že tak jako u vás, mělo se 
stát ve všech posádkách. Pak by se naše 
tehdejší situace vytvořila snad docela 
jinak. Váš statečný odpor byl vlastně 
jediným pevným bodem, o který jsme se 
my v zahraničí mohli opřít a na kterém 
jsme později začali budovat. Jsem dnes 
opravdu šťasten a spokojen, neboť jsem 
se konečně přesvědčil, že to, o čem jsem 
mluvil v zahraničí, se skutečně zakládá 
na pravdě.“ Prezidenta doprovázel mi-
nistr národní obrany armádní generál 
Ludvík Svoboda, pozdější prezident 
ČSSR. 

Ministři a kosmonautka
V prvních třech letech po osvobození 
Frýdek-Místek postupně navštívilo 12 
ministrů tehdejší vlády. 20. srpna 1963 
do města přijela první kosmonautka 
Valentina Těreškovová. Tisíce občanů ji 
nadšeně vítaly. Zavítala do n. p. Slezan, 
kde jí kytici karafi átů předala Emílie 
Sikorová (básnířka Ema Trpěná), pak 
kolona vozidel projížděla Radniční ulicí 
ve Frýdku a zastavila na frýdeckém 
náměstí. 
Prezident Antonín Zápotocký navští-
vil ve dnech 23.–24. 6. 1956 Lískovec, 
Ostravu a Hradec nad Moravicí. 
Nejprve zavítal do Železáren Stalingrad 
v Lískovci, kde si připomněl 25. výročí 
stávky v někdejší Karlově huti. 
Do Frýdku-Místku zavítal i prezi-

Návštěvy prezidentů 
a významných osob v našem městě
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Zavzpomínejme, které osobnosti navštívily 
Frýdek-Místek po roce 1945.






NÁVŠTĚVA EDVARDA BENEŠE 
V ČERVENCI 1946. 

VALENTINA TĚREŠKOVOVÁ PROJÍŽDÍ 
KOLEM BUDOVY RADNICE NA 
FRÝDECKÉ NÁMĚSTÍ. 

DRUHÁ NÁVŠTĚVA VÁCLAVA HAVLA 
VE FRÝDKU-MÍSTKU V ROCE 1993.
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  2. 12., 8. 12. 15.00–18.00
VÁNOČNÍ SUŠENKY – výroba směsi 
na sušenky s umístěním do krásné 
sklenice, aby mohla sloužit jako dárek. 
Věk: 6 – 90 let, budova A, Pionýrů 767, 
cena: 60 Kč. 
Nemusíte se hlásit předem. 

4. 12. 9.00–12.00
SNĚŽÍ – výtvarná dílna s výrobou 
zimní krajiny v podobě sněžítka. 
Věk: 9 – 15 let, budova A, Pionýrů 767, 
cena: 150 Kč
Na akci se přihlaste do 2. 12. 

4. 12. 9.00–12.00
ZVÍDÁLEK, VESMÍRNÁ VÝPRAVA – 
povídání o vesmíru, sportovní aktivity, 
výtvarná dílna nebo názorné ukázky 
toho, jak to ve vesmíru funguje. 
Věk: 3 – 6 let, budova A, Pionýrů 767, 
cena: 70 Kč
Na akci se přihlaste do 2. 12. 

5. 12. 9.30–15.00
TURNAJ DRUŽSTEV: OSADNÍCI 
Z KATANU – přijďte si zahrát známou 
deskovou hru Osadníci z Katanu ve 
čtyřčlenném družstvu.
Věk: 8 – 99 let, budova B, Pionýrů 764, 
cena: 50 Kč
Na akci se přihlaste do 4. 12. 

8. 12. 17.00–19.30 
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ PRO RODIČE 
S DĚTMI – vyrobíte si jednoduché 
kouzelné ozdoby ze samotvrdící hmo-
ty a dárkovou taštičku.
Věk: od 5 let, budova B, Pionýrů 764, 
cena: 140 Kč 
Na akci se přihlaste do 7. 12.

11. 12. 9.00–12.00
ARDUINO – programovatelné elektro-
nické obvody. Ukážeme si, co všechno 
lze pomocí jedné sady vyrobit. Podí-
váme se, jak výrobek správně zapojit 
a naprogramovat, aby fungoval.   
Věk: 10 – 15 let, budova B, Pionýrů 764, 
cena: 200 Kč 
Na akci se přihlaste do 8. 12. 

11. 12. 9.00–12.00
VÁNOČNÍ OZDOBY Z KORÁLKŮ – 
tvorba originální vánoční ozdoby. 
Věk: 8 – 12 let, budova A, Pionýrů 767, 
cena: 100 Kč
Na akci se přihlaste do 9. 12. 

11. 12. 13.30–18.00 
ODPOLEDNE S PLAYSTATIONEM – 
přijďte si zahrát na Playstationu hry 
jako FIFA, NHL či jiné. Budeme hrát ve 
dvojicích, které náhodně vylosujeme.
Věk: 7 – 60 let, budova B, Pionýrů 764, 
Místek, cena: 50 Kč 
Na akci se přihlaste do 10. 12. 

11. 12. 13.00–17.00
NERFLIGA DVOJIC – další ze série tur-
najů dvoučlenných týmů, které se mezi 
sebou utkají v soubojích se zbraněmi 
Nerf. Hrát bude každý s každým. Za 
výhry a účast získáte body do celoroč-
ní tabulky nebo si můžete přijít zahrát 
jen tak pro radost. 
Věk: 9 – 15 let, budova A, Pionýrů 767, 
cena: 80 Kč
Na akci se přihlaste do 9. 12. 

13. 12. 15.00–18.00
VÁNOČNÍ SUŠENKY – výroba směsi 
na sušenky s umístěním do krásné 

sklenice, aby mohla sloužit jako dárek. 
Věk: 15 – 90 let, budova A, Pionýrů 767, 
cena: 60 Kč. 
Nemusíte se hlásit předem. 

15. 12. 16.30–19.30
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ PRO RODIČE 
S DĚTMI – štědrovečerní večeře se 
blíží, společně vyrobíme stromeček na 
příbory, který si ozdobíme sněhovými 
vločkami a krajkou, dále jmenovky na 
skleničky. 
Věk: od 5 let, budova B, Pionýrů 764, 
cena: 140 Kč 
Na akci se přihlaste do 14. 12. 

16. 12. 17.00–20.00
ZIMNÍ PODVEČER PRO DOSPĚLÉ: 
VÝROBA KOSMETIKY – vyrobíme 
několik přírodních produktů, které 
naše tělo opět povzbudí a příjemně 
naladí. Mini parfémy, obličejová maska, 
výrobek pro citlivou pleť, mýdlové 
srdce s vanilkou a růží.  
Věk: 18 – 90 let, budova B, Pionýrů 
764, cena: 300 Kč 
Na akci se přihlaste do 14. 12. 

18. 12. 9.00–12.00
SOBOTNÍ PEČENÍ VÁNOČKY – upe-
čeme a nazdobíme vánočku. Dozvíme 
se zajímavosti o vánočních tradicích 
nejen u nás, ale i v jiných zemích. 
Vyzkoušíme si různé zvyky a přenese-
me se do vánoční atmosféry. Nebudou 
chybět zajímavé a pohybové hry. 
Věk: 7 – 13 let, budova B, Pionýrů 764, 
cena: 150 Kč 
Na akci se přihlaste do 16. 12.

Nabídka akcí SVČ Klíč na prosinec

Nahlášení na jednotlivé akce, tel.: 558 111 777, e-mail: recepce@klicfm.cz

Snímky Břetislava Žídka v barevném i černobílém 
provedení si mohou zájemci prohlédnout ve ves-
tibulu Centra aktivních seniorů. Autor se zaměřil 
na krajinu, portréty, detaily květin nebo hmyzu. 
„V roce 1958 jsem dostal za vysvědčení svůj první 
fotoaparát – fl exaret. Od té doby jsem vystřídal 
mnoho přístrojů různých značek. Fotografování mne 
nepřetržitě doprovází až do dneška,“ uvedl Břetislav 
Žídek a zmínil, že jeho učiteli byli Jan Krasl a Jan 
Byrtus. Výstava trvá do konce listopadu. (rs)

Výstava fotografi í 
Břetislava Žídka 
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KULTURA FM

KINO VLAST

BIO SENIOR

24. 11. 10.00 Karel
8. 12. 10.00 Karel
15. 12. 10.00 Zpráva
22. 12. 10.00 Přání Ježíškovi

BIJÁSEK
5. 12. 17.00 Myši patří do nebe
19. 12. 17.00 Encanto 

SPECIÁLNÍ PROJEKCE
23. 11. 19.00  Svědectví: Pravda, která 

měla zůstat skryta
6. 12. 19.00  Malířka a zloděj (po projekci 

debata s B. Kysilkovou)

SILVESTR

31. 12. 15.00 Zpívej 2
31. 12. 17.00 The Matrix Resurrections
31. 12. 19.30  Šťastný nový rok 2: Dobro 

došli

Kompletní fi lmový program na www.
kulturafm.cz

DIVADLO

27. 11. 19.00  Jak sbalit ženu 2.0 (Divadlo 
pod Palmovkou)

1. 12. 19.00 Mandragora (KS Aréna)
4. 12. 19.00  Ajťáci (Divadlo R. Brzoboha-

tého)
11. 12. 19.00  Poslední aristokratka 

(Kom. div. Arté)
18. 12. 19.00  Oscar pro Emily (Studio 

Dva)

DIVADLO PRO DĚTI

28. 11. 15.00 Čas zázraků

DALŠÍ AKCE

27. 11. 19.00  The Backwards 
(kino P. Bezruče)

29. 11. 19.00  Ladislav Zibura: Prázdniny 
v Česku (cestovatelská 
přednáška, kino P. Bezruče)

30. 11. 19.00  Jiří Suchý/Kainar blues 
(pásmo hudebních koláží 
R. Šatánkové a L. Kokeše, 
Národní dům)  

8. 12. 19.00  Benda Quartet (ZUŠ FM)
9. 12. 19.00  Olympic (kino P. Bezruče)
17. 12. 18.00  Předvánoční soaré u křídla 

– Ladislav  Kokesch a Karel 
Jirgl (Nár. dům)

21. 12. 18.00  J. J. Ryba: Česká mše vánoční 
(kostel sv. Jana a Pavla)

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM

25. 11. 15.30  Záhada Jurášova pokladu 
(přijďte s dětmi hledat po-
klad, sraz TIC Frýdek)

14. 12. 15.30  Zažij příběh Vánoc (vánoční 
zvyky a tradice, sraz TIC 
Místek)

Na obě akce je nutná rezervace.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

6. 12. 9.00–10.30  Dětský klub pro rodiče 
s malými dětmi (pob. 
Frýdek)

7. 12. 18.00  Libanon – země hor, 
cedrů a uprchlíků (ces-
tovatelská přednáška 
M. Štěpánka, Modrý 
salonek, pob. Místek)

17. 12. 9.00–10.30  Dětský klub pro rodiče 
s malými dětmi (pob. 
Místek)

22. 12.   Výstava Myšlenky z knih 
(pob. Frýdek)   

HUDEBNÍ KLUB STOUN

(Začátky akcí ve 20.00 a koncertů v 21.00)

26. 11.  No!se w/Friction (UK)
27. 11.  Viktor Sheen (koncert)
29. 11. Mirai (koncert k nové desce)
3. 12. Bass Invasion
4. 12. Mňága a Žďorp
10. 12. Mowdies & Rockotéka
11. 12.  Fecal Matt ere – Nirvana & Soad 

Cover
17. 12. No!se w/Black Sun Empire
18. 12. Bandjeez & KMT

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

Pro děti

5. 12. 15.00   Čert vem anděla

Pro mládež a dospělé

18. 12. 19.00  ING vrací Imperium (to nej-
lepší z INGu včetně obnove-
né premiéry Imperium vrací 
uhlo)

DIVADELNÍ KLUB D.N.A.

25. 11. 19.00  Čechovův večer (Námluvy, 
Medvěd)

MUZEUM BESKYD

Výstavy
Stálé expozice: Beskydy – příroda a lidé, 
Frýdek a Místek, Frýdek – Mariánské 
poutní místo. Smrk, do 23. 1. 
Objektivem Oty Landsbergera, vernisáž 
25. 11. 17.00
Purpura na plotně voní, vernisáž s rozsví-
cením vánočního stromečku na nádvoří 
2. 12. 17.00 

Akce muzea Beskyd
Poutní mše svatá v kapli sv. Barbory, 4. 12. 
16.00
Vánoční jarmark, 5. 12. 9.00–15.00

Přednášky v Zeleném domě
2. 12. 16.30  Černá hodinka v Zeleném 

domě – frýdecko-místecké 
záhady

9. 12. 16.30  Betlémy (tradice, historické, 
soukromé a živé betlémy)

16.12 16.30  Vánoční a novoroční po-
zdravy, přednáška s výsta-
vou ukázek přání preziden-
tů, primátorů, rektorů a 
dalších osobností

KD FRÝDEK

24. 11. 19.00 Petra Janů (koncert)
2. 12. 19.00  David Koller Acousic (kon-

cert, pův. termín 9. 12.)
4. 12. 19.00 Twenty 4 Seven (koncert)
10. 12. 19.00  Shirley Valentine (divadlo – 

S. Stašová)
11. 12. 19.30  AC/CZ Tribute show (kon-

cert)
16. 12. 19.00 Fantastická žena (divadlo)
18. 12. 19.00 Chvála bláznovství (divadlo)

KATOLICKÝ LIDOVÝ DŮM
25. 11. 16.00 Pletení adventních věnců 
1. 12. 9.00  18. ročník Festivalu dětských 

pěveckých sborů 
4. 12. 18.00  Vánoční koncert skupiny 

Goodwork 
9. 12. 17.30  Přednáška Pavla Mečkov-

ského: Sebevědomí dětí 
10. 12. 17.00  Koncert pěveckého sboru 

Smetana: Vánoce za humny 
12. 12. 13.00 Vánoční dílny

FAUNAPARK
4. 12. 10.00  Okolo Frýdku cestička pro 

nožky, tlapky, kolečka (trasy 
5, 12 a 21 km)

19. 12. 15.00  Adventní prohlídka Fauna-
parku a vánoční dobrotrh

24. 12. 10.00 Vánoční svařák

Kulturní tipy
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Lucie Klasek vystupovala v řadě 
zemí, podíl na její kariéře sehrál 
i pobyt v New Yorku. Po návratu do 
Čech se popová houslistka s ostrav-
skými kořeny profi luje s akustickým 
triem The Stringz. Poslední video-
klip na Vivaldiho Storm se natáčel 
uprostřed beskydské přírody.  

The Stringz rádi experimentují 
a propojují žánry. Jaký žánr je nej-
bližší vám? 
Klasiku miluji, vystudovala jsem ji a cí-
tím k ní hlubokou pokoru. Stejně tak 
ale k jazzu, swingu, rocku…  Nemám 
vyhraněný styl, hudba je jedna. Zá-
sadní jsou pro mě emoce. Propojení 
různých stylů je přesně to, čemu se 
věnuji a čím se profi lují mé projekty.  

Jaké hudební podněty vás formo-
valy?
Vyrůstala jsem na Beatles, Queen, 
Floydech - tohle  u nás denně hrálo 
z gramofonu. Babička byla vynikající 
klavíristka a vyučovala hudbu, dědeček 
hrál v kapele na trumpetu, prostě 
taková normální hudební „rodina”. Pak 
konzervatoř a mé toulky po světě, kde 
zejména pobyt v New Yourku ve mně 
zanechal nesmazatelnou stopu.

Mohou elektronické housle, které 
používáte, nahradit ty akustické? 
Elektrické housle ke mně, k mé image 
a show neodmyslitelně patří. Nabízejí 
nekonečné zvukové možnosti. Nicmé-
ně akustický nastroj a jeho témbr je 
nezaměnitelný. 

Pro uskupení The Stringz je také 
důležitá vizuální složka hudebního 
provedení. Jak vzniká?

Zásadní inspirace přichází s prosto-
rem. Podle něj se vše dotváří. Každý 
koncert je originál. Je potřeba nav-
nímat prostředí, energii, posluchače, 
pro které budeme hrát. Pak se dotváří 
světla nebo videomaping. 

Na úvod příštího roku 6. ledna vy-
stoupíte na tradičním Novoročním 
koncertu ve Frýdku-Místku. Zvolíte 
klasiku nebo spíše modernu?  
Na koncert do Frýdku-Místku se moc 
těšíme. Jsme přece ze dvou třetin Mo-
raváci! Novoroční koncerty navíc míva-
jí velmi specifi ckou, sváteční atmosfé-
ru, a jak jsme slyšeli, ve Frýdku-Místku 
i velkou tradici. Prý máte posluchače 
s velmi vytříbeným vkusem, takže je to 
zároveň i výzva. Připravujeme speciální 
program, který bude zaměřen více 
klasicky. Ale i přesto se budeme spo-
lečně bavit a užívat si radost z hudby. 
Zahrajeme aranže z děl Sntonína Dvo-
řáka, autorské skladby našeho pianisty 
Alexe Christianova, aranže soudobého 

autora Karla  Jenkinsna nebo Vival-
diho Stormu. Velmi se také těšíme 
na Tomáše Savku, se kterým máme 
nastudované písně Caruso věnovanou 
Enricu Carusovi, My Way proslavenou 
Frankem Sinatrou, slavného Mac the 
Knife a jiné kousky. (lv,jb)

Houslistka Lucie Klasek zahraje 
na novoročním koncertu

Lucie Klasek
• Popová houslistka, absolventka Janáč-

kovy konzervatoře v Ostravě a praž-
ské Akademie múzických umění. Po 
studiích získala několik zahraničních 
zkušeností – pracovala ve Vídni, Lon-
dýně a v New Yorku. 

• Po návratu do Čech v roce 2006 
založila houslové duo Femme2fata-
le. V roce 2020 zakládá společnost 
Creative Music Lab, která exkluzivně 
zastupuje nejen houslové duo, ale 
také akustické trio The Stringz a další 
instrumentální projekty.

• Vystupuje také jako sólistka se svou 
houslovou show (DJ, tanečníci).

Soutěž Správným směrem zná své vítě-
ze. Autoři nejlepších návrhů plakátů vy-
stavili svá díla na magistrátu a převzali 
ocenění z rukou primátora Petra Korče 
(Naše Město F-M), náměstků primáto-
ra Leonarda Vargy a Igora Jurička (oba 
Piráti) a ředitele Národní protidrogové 
centrály gen. Jakuba Frydrycha. Grafi c-
kou soutěž pořádá Národní protidro-
gová centrála Policie České republiky 
spolu s přihlášenými městy. Hlavní myš-
lenkou soutěže je vyjádření životního 
postoje k drogové problematice.

Do projektu se zapojily 8. ZŠ, 11. ZŠ, 
5. ZŠ, 4. ZŠ a ZŠ v Lískovci, do výroby 
plakátů se pustila celkem třicítka dětí. 
Střední školy reprezentovala Střední 
škola informačních technologií. 

Ocenění autoři – ZŠ: 1. Aneta Krumpo-
chová (8. ZŠ), 2. Miroslava Poledníková 
(5. ZŠ), 3. Nela Bebková, ZŠ Lískovec. 
SŠ: 1. Radek Dvořák, 2. Tereza Zední-
ková, 3. Daniela Jurečková. Pamětní list 
a zvláštní ocenění: Pavla Sabelová. (jmj)

Ocenili autory protidrogových plakátů
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ÚSPĚCH BASEBALLISTŮ. ZLEVA TRENÉR JAN MAŠTALÍŘ, ADAM MÜCK, JAN KOZEL 
A PREZIDENT KLUBU ONDŘEJ GONGOL. FOTO: RENÉ STEJSKAL    



ZPRAVODAJ F≈M ◆ SPORT

Sportovní tipy

HÁZENÁ – extraliga mužů
28. 11. 17.00  SKP FM – Lovosice

10. 12. 17.00 SKP FM – Kopřivnice

VOLEJBAL – extraliga mužů
20. 11. 19.30 Beskydy – Příbram

  4. 12. 17.00 Beskydy – Lvi Praha

12. 12. 17.00 Beskydy – Zlín

18. 12. 17.00  Beskydy – České 
Budějovice

VOLEJBAL – extraliga žen
20. 11. 17.00 FM – Liberec

  9. 12. 17.00 FM – Prostějov

HOKEJ – Chance liga
20. 11. 17.00 FM – Prostějov

27. 11. 17.00 FM – Havířov

20. 12. 17.00 FM – Kadaň

28

Mistry Evropy v baseballu kategorie 
U15 Jana Kozla a Adriana Mücka při-
jali na magistrátu primátor Petr Korč 
(Naše Město F-M) a náměstci Rado-
van Hořínek a Jakub Míček (oba ANO 
2011). Pro nemoc se setkání nemohl 
zúčastnit třetí mistr Evropy z Frýdku-
-Místku Matyáš Novotný. Sportovci se 
rovněž pochlubili pohárem týmu BK 
Klasik Frýdek-Místek, který na mist-
rovství České republiky kategorie U15 
získal druhé místo.
„Jsme jediný český tým, který nemá 

zastoupení v mužské nejvyšší soutěži, 
přesto se nám podařilo vychovat tři 
mladé hráče, kteří jsou v reprezentaci 
a kteří dokázali vybojovat titul mistrů 
Evropy. Navíc Jan Kozel byl oceněn jako 
nejlepší nadhazovač evropského šam-
pionátu,“ řekl prezident klubu Ondřej 
Gongol. V klubu jsou další hráči, kteří 
mají šanci obléci reprezentační dres. 
V mládežnických kategoriích trénuje 
v klubu 80 dětí. 
Primátor a náměstci ocenili velký 
úspěch hráčů a poblahopřáli jim. (rs) 

Baseballisté ukázali 
medaile a pohár

Rada města Frýdku-Místku schválila podmínky výše uve-
dených dotačních programů. Cílem programu „Podpora 
a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“ je 
systematická podpora pravidelné sportovní a tělovýchovné 
celoroční činnosti (nikoliv náhodné aktivity) sportovních 
subjektů k vytvoření zázemí a podmínek pro sportování 
dětí, mládeže a zdravotně postižených občanů ve Frýdku-
-Místku vedoucí ke zlepšení fyzické kondice občanů města. 

Program „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve 
městě Frýdek-Místek na rok 2022“ je zaměřen na systematic-
kou podporu volnočasových, zájmových a výchovně vzdělá-
vacích aktivit dětí a mládeže města Frýdek-Místek na území 
města za účelem zlepšení všestranného rozvoje dětí a mláde-
že a zároveň jako prevence sociálně-patologických jevů. 

Lhůta pro podání žádostí je od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2021. 
Lhůta je zachována, pokud byla zásilka s žádostí podána 
nejpozději poslední den lhůty k přepravě u poskytovatele 
poštovních služeb.

Veškeré informace související s těmito dotačními programy 
včetně formulářů
a podmínek jsou k dispozici na internetové adrese htt ps://
www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/od-
bor-skolstvi-kultury-mladeze-a-telovychovy/dotace

Kontaktní osoba pro tyto dotační programy: Jana Čechová, 
odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, tel. 558 609 
214, e-mail: cechova.jana@frydekmistek.cz.

Dotační programy „Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2022“ a „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit 
ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“

Šampion MMA
Z listopadového mistrovství Evropy 
MMA v Ukrajině se vrátil Vojtěch 
Garba jako jediný ze všech bojovníků 
s dvěma zlatými medailemi. První 
titul získal v kategorii do 93 kg, druhý 
v kategorii striking (prostorový boj 
s malými rukavicemi). (jmj)
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Medailová úroda 
u šachistů
Mládežnické Mistrovství Moravy 
a Slezska v šachu se konalo 26. až 
31. října tradičně v Koutech nad 
Desnou. Šampionát byl rozdělen na 
čtyři menší turnaje: do 10, 12, 14 a 16 
let, přičemž vyhodnoceni byli nako-
nec zvlášť chlapci a zvlášť dívky.  
Beskydská šachová škola vyslala na 
jednotlivé turnaje početnou výpravu 
24 hráčů. Ti zápolili srdnatě, takže 
konečná sklizeň šesti medailí roz-
hodně stojí za připomenutí. Bronzo-
vou medaili vybojovala v kategorii 
děvčat do 14 let Denisa Bartečková, 
stříbrné medaile si do Frýdku-Míst-
ku přivezli v kategorii dívek do 12 let 
Veronika Vančáková a v kategorii 
chlapců do 14 let Bartoloměj Buchta. 
Zlatými medailemi se právem mo-
hou chlubit hned tři naši reprezen-
tanti: Amálie Martikánová (D10), 
Valérie Bartečková (D12) a Martin 
Vašínek (H16). 

29

Gymnastický oddíl při 11. základní škole 
se zúčastnil v polovině října Poháru 
města Příbrami. Družstvo v kategorii 
Junior ve složení Tereza Chudíková, 
Sára Nell Peřinová, Timea Tobolová, 
Eliška Musilová, Aneta Pospíšilová, 
Izabela Delongová, Daria Mikitová 
a Viktorie Krulišová vybojovalo stříbro 
s nejlepší akrobacií mezi sedmi týmy. 
Na zlato jim scházely pouhé dvě dese-
tinky.
Kristina a Vanda Gřesovy, Karolína Buž-
ková, Eva Petrušková, Alžběta Geblová, 
Barbora Hylská, Nela Lukáčová, Nikol 
Budačová, Nela Eliášová a Ela Pohlud-
ková tvořily tým v kategorii Senior B 
a probojovaly se na první příčku.  

Chlapci ve složení Jan Provazník, 
Mário Murín, Damián Peřina, Jakub 
Brett schneider, Adam Moskva, Václav 
Svoboda a Petr Roman soutěžili v kate-
gorii Junior A a s nejlepší známkou za 
akrobacii si odvezli zlaté medaile. 
Na následném Mistrovství ČR Team-
Gym 2021 v Olomouci soutěžily tři naše 
týmy. Dívky v nejmladší kategorii Junior 
I vybojovaly titul vicemistryň republiky. 
V kategorii Senior B předvedly gym-
nastky ve všech třech disciplínách 
nejvyšší obtížnost a s přehledem 
získaly zlato. Jan Provazník, Jakub 
Brett schneider a Petr Roman vybojovali 
ve své kategorii rovněž zlaté medaile 
a mistrovské tituly. (vn)

Gymnastky 
vybojovaly medaile  
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Ženské družstvo TTC Frýdek-Místek 
usiluje v 1. lize žen stolního tenisu 
o postup do extraligy. „Před sezónou 
se nám podařilo získat velkou posi-
lu v podobě Renáty Štrbíkové, jedné 
z nejúspěšnějších hráček české historie, 
která se vrací po vážném zranění kole-
ne. Nyní je i reprezentační trenérkou žen 
do 21 let a také dvakrát týdně trénuje 
děti v naší akademii ve Frýdku-Míst-
ku,“ uvedl vedoucí družstva David 
Palkovský. Druhou hráčkou je Ivana 
Palkovská, dlouholetá reprezentantka 
a rovněž trenérka dětí. Třetí hráčkou je 
14letá Eliška Stramová, která střídavě 

hraje také za TJ Ostrava. Dva roky se 
připravuje ve stolnotenisové akademii 
ve Frýdku-Místku a patří mezi nejlepší 
hráčky ČR ve své kategorii. Družstvo 
doplňuje patnáctiletá Anna Svobodo-
vá. 
„Postupně chceme do družstva zapo-
jovat naše mladé talentované hráčky, 
jako jsou Aneta Daková, Viktoria Búlik 
a Elizabeth Fabiánová. Letos jsme si 
dali za cíl bojovat o horní příčky tabulky 
a pokud se bude vše dařit, tak zabo-
jovat o postup do extraligy. Po šestém 
kole vedeme tabulku 1. ligy,“ naznačil 
sportovní cíl David Palkovský.  (da)

Stolní tenistky 
bojují o extraligu

FRÝDECKO-MÍSTECKÉ STOLNÍ TENISTKY. 
VEPŘEDU ZLEVA: VIKTORIA BÚLIK A NEJMLADŠÍ 
HRÁČKA NATALIA PALKOVSKÁ, KTERÉ BUDOU 
V PROSINCI ČTYŘI ROKY. ZA NIMI ZLEVA: IVANA 
PALKOVSKÁ, ANETA DAKOV, ELIŠKA STRAMOVÁ 
A RENÁTA ŠTRBÍKOVÁ. 



Mistrovství Moravy a Slezska je 
předstupněm republikového šam-
pionátu. Právo startovat na tomto 
velkém mistrovství si vybojovali 
všichni hráči, kteří skončili na 
v Koutech nad Desnou do osmého 
místa. Takových úspěšných hráčů je 
z Frýdku-Místku deset. (ta)
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Křížovka

Sudoku

7 6 5 9
4 3

1 7 8 6
3 6

6 2 9 8 7 1
4 6

8 6 5 4
1 6

3 4 8 7

3 2
5 3 8
1 9 4 3

5 3 2 6
2 8 4

9 6 2 5
6 9 4 8

7 3 1
5 1

Miloš Kopecký: Blbé není stáří, ale …
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HLEDÁ

Projektanty a další profese
Více informací na:

www.hpfm.cz /KARIÉRA

INZERCE

 

Cenově dostupná a kvalitní 

dovozová drogerie z Německa, 

Itálie a Velké Británie. 

Radniční 2, Frýdek 
Po–Pá: 9.00–17.00
Tel.: 731 113 203

Čištění sedacích souprav, koberců, 

kompletní a pravidelné úklidy 

bytových a nebytových prostor.

Již 17 let vám děláme radost...
Dalibor Rada, tel.: 774 907 588

VÍNO POD ZÁMECKÝM
Radniční 1245, Frýdek-Místek

vino.podzameckym@seznam.cz

Tel.: 603 841 400

• Moravská vína od Richarda Tichého, 

Košutů, mladého Bílíka. 

• Svatomartinská vína. 

• Velké odběry na svatby, rozvody, 

jiné veselé i neveselé příležitosti. 

• Vánoční, silvestrovská, novoroční 

nabídka zralých vín.

PRODEJ VÁNOČNÍCH 

STROMKŮ
NA PLANTÁŽI 

VE SKALICI 329

P

Tel.: 602 933 403

Dotační program „Podpora a rozvoj kulturních 
aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“
Vyplněné žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Mís-
tek na rok 2022“ je možno podat do 31. 12. 2021. O žádostech rozhodne Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 
zasedání nejpozději do 31. 3. 2022 na základě návrhu Kulturní komise Rady města Frýdku-Místku a doporučení Rady 
města Frýdku-Místku.

Veškeré informace související s dotačním programem „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na 
rok 2022“ včetně nových formulářů a podmínek jsou k dispozici na internetové stránce statutárního města Frýdek-Mís-
tek (magistrát/ odbory magistrátu/ odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy/ dotace).

Kontaktní osoba pro tento dotační program: Jitka Kališová, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, 
tel. 558 609 202, mob. tel. 777 921 830, e-mail: kalisova.jitka@frydekmistek.cz.

Uzávěrka prosincového čísla je  7. prosince 2021.

Bolí vás 
záda?

Pomohu vám 

od bolesti zad, 

vyhřezu ploténky, 

blokád hrudníku 

a skoliózy.

Tel.:  776 630 088  
www.robertkaleta.cz
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Funk ní pytlíky 
na chleba

Zna ková prodejna Wrap Up: 
Zámecká 56 ve Frýdku 

(napro  vstupu do zámeckých zahrad)
100 m z Frýdeckého 
nám s

Pe ivo  
je déle 
erstvé

m
em

br
án

a

wrapup.cz

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

ZPRAVODAJ F≈M ◆ INZERCE




