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2 ZPRAVODAJ F≈M ◆ INZERCE

V náročné koronavirové době naše společ-
nost poskytovala nepřerušenou zdravotní 
péči. Ordinace praktického lékaře fungova-
la, odborné ambulance poskytovaly neod-
kladná vyšetření a  telefonické konzultace. 
Zasílali jsme elektronické recepty, v  řadě 
případů i pacientům, kteří se jinam nemoh-
li dovolat. Tímto přístupem jsme se snažili 
dostát naší snaze o  nadstandardní přístup 
ke klientům.

Z historie Sageny

V červnu 2011 bylo v Místku otevřeno pěti-
poschoďové centrum, v němž se se nachá-
zelo 17 ambulancí, kompletní rehabilitační 
péče včetně vodoléčby a  magnetické re-
zonance. V létě 2014 už ale ani pětipatro-
vý dům nestačil, proto se Sagena rozšířila 
o  další prostory ve vedlejší budově Rosa 
a  v  následujících letech o  gynekologickou 
ambulanci, lymfodrenáže a  pracovní lé-
kařství. V téže budově se nachází ordinace 
praktických lékařů a cévní ambulance.

Odborné ambulance

Pacienti oceňují vysokou odbornost léka-
řů, vstřícný přístup zdravotního personálu 
i  to, že většinu vyšetření mohou absolvo-
vat z  veřejného zdravotního pojištění pod 
jednou střechou. To je pro mnohé pacienty 
velké ulehčení, protože nemusí nikam do-
cházet a  s výsledky se zase vracet. Sage-
na je ojedinělé zdravotnické zařízení také 
pracovní dobou od 6.30 do 19.00 hodin. 
Zavedla rovněž objednávkový systém, díky 
němuž nemusejí klienti čekat v  přeplně-
ných čekárnách a  zbytečně plýtvat svým 
časem. Všechny ambulance jsou vybaveny 

špičkovou zdravotní technikou. Velkou vý-
hodou je také vyšetření klienta v ambulan-
ci odborným lékařem, který jej v  případě 
potřeby odoperuje ve spřízněné nemocni-
ci a  následně doléčí. Tato praxe znamená 
úsporu i  pro zdravotní pojišťovny, protože 

pacient neabsolvuje duplicitní vyšetření 
u několika lékařů.

Rehabilitační péče

Rehabilitační pracoviště je moderně vyba-
vené, kde plně kvalifi kovaní fyzioterapeuti 
poskytují péči především v  oblasti one-
mocnění pohybového aparátu, poúrazo-
vých a  pooperačních stavech, mozkových 
příhodách a  také péči chronickým pacien-
tům. Sagena nabízí svým klientům i speci-
alizovaná rehabilitační pracoviště. Jsou to 
poradna a fyzioterapie novorozenců a dětí 
(s omezenou kapacitou), poradna pro léč-
bu dysfunkcí pánevního dna zaměřená na 
problémy s otěhotněním a na inkontinenci, 
poradna pro fyzioterapii polohových závra-
tí, dechové rehabilitace a sportovní a trau-
matologické fyzioterapie (pro profesionální 
i  rekreační sportovce). Poskytujeme i  de-
chovou rehabilitaci po nemoci Covid-19. 
Pro větší komfort při terapii vysokový-
konným laserem MLS jsme nyní zakoupili 
nový, vícediodový aplikátor CHARLIE, kte-
rý umožní léčit velkou plochu svalů nebo 
kloubů při zachování krátké doby ošetření.

Magnetická rezonance

Stěžejní součástí Sageny je pracoviště mag-
netické rezonance. Provádíme vyšetření 
mozku, páteře a  míchy, hlavy, krku, cév, 
kloubů, břicha a pánve. Jako specialitu lze 
označit parametrické vyšetření prostaty 
– ve spolupráci s urology a onkology v ná-
vaznosti na cílenou biopsii, která je k paci-

entovi šetrnější. Ve vyšetření magnetickou 
rezonancí se řadí dnes Sagena mezi špičko-
vá pracoviště v ČR. Pořízením přístrojového 
vybavení začátkem tohoto roku se výrazně 
zlepšila kvalita zobrazení. Pacient má vždy 
právo svobodné volby, proto pracoviště 
magnetické rezonance přijímá pacienty ze 
všech zařízení i  regionů. Bližší informace 
a objednání je možné na recepci MR na tel. 
čísle 55 30 30 801.

Závěrem touto cestou děkujeme především 
našim zaměstnancům a  spolupracujícím 
partnerům. Rádi do našeho kolektivu přijme-
me kvalifi kovaný zdravotnický personál. 

Všem klientům nejen 
z  Moravskoslezského 
kraje děkujeme za přízeň, 
ale především přejeme 
šťastné prožití vánočních 
svátků a  mnoho pev-

ného zdraví a  životní pohody a  vše nejlepší 
v novém roce 2022.

Sagena vám přeje šťastné prožití vánočních svátků 

a hodně zdraví i v této nelehké době
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Vážení a milí spoluobčané, 

blížíme se k závěru roku, a to je vždy příležitost 
k malému bilancování. Je tomu devět měsíců, co 
jsem byl zvolen do funkce primátora, a některé 
výsledky práce nové koalice jsou již vidět. 

Podařilo se nám vyřešit situaci kolem hotelu Cen-
trum. Dominantu města nemusíme bourat, našli 
jsme pro ni totiž nové využití. Opraví a využije ji 
městská společnost Distep, která počítá s tím, 
že v budově vybuduje své sídlo, a přitom využije 
a rozšíří technologie pro distribuci tepla. Část 
bývalého hotelu bude po rekonstrukci sloužit pro 
ubytování našich občanů. Základní podmínka 
je splněna – prostory nebudou sloužit obchodu 
s chudobou. 

Rozpočet pro rok 2022 je schválen a je proin-
vestiční. Považuji za důležité, že se nám podařilo 
zachovat podporu pro sociální oblast, kulturu 
a sport ve stejné výši jako loni, dokonce jsme 
částky na mládežnický sport navýšili.      

Komunikujeme s konstruktivní opozicí, hledáme 
vždy to nejlepší řešení pro město a naše občany. 
Důležité projekty proto získávají široku podporu, 
a to je důležité pro rozvoj Frýdku-Místku. 

Ve společném projektu s Žilinou a Bielsko-Białou 
jsme se ucházeli o titul Evropské hlavní město 
kultury. Volba výběrové komise sice padla nako-
nec na Trenčín, přesto jsme velmi rádi za získané 
zkušenosti a pokračujeme dál. Rekonstrukci a vý-
stavbu nového kulturního centra, se kterým jsme 
spolukandidovali, dotáhneme do konce. V kul-
tuře totiž nejde o soupeření, naopak je smyslem 
přinést obyvatelům něco navíc, nové vyžití a nové 
možnosti. 

Rád bych Vám popřál krásné Vánoce strávené 
v příjemné atmosféře v kruhu Vašich nejbližších 
a do nového roku 2022 ať všichni vkročíme s pev-
ným zdravím a nezdolným optimismem. S díky 
za krásné momenty a s pokorou ke zkušenostem 
získaným v roce letošním ať je pro nás všechny 
příští rok v mnoha ohledech přívětivější. 

Váš

Petr Korč (Naše Město F-M), primátor 
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Na místeckém náměstí Svobody se 
po setmění u rozsvíceného stromu 
setkávají rodiny s dětmi. „Mysleli jsme 
hlavně na děti a chtěli jsme zachovat 
sváteční atmosféru. Na náměstí jsou 
živá zvířata, které se dají krmit připrave-
nými granulemi, děti se mohly dokonce 
projet na živém velbloudovi, funguje 
Ježíškova pošta, na náměstí máme 
dřevěného oslíka se saněmi, kam si 
mohou naši nejmenší sednout, fotokou-
tek, sbírku Vánoční strom a u kostela 
svatého Jakuba krásný dřevěný osvět-
lený betlém. A každý si může zazvonit 
na zvoničku,“ uvedl primátor Petr Korč 
(Naše Město F-M).

„Přestože jsme to tak původně nepláno-
vali, vrátili jsme se k podstatě a koře-
nům adventu. Má to být přece doba roz-
jímání a dobročinnosti. Jsem překvapen, 
kolik lidí chodí na náměstí. Hodně obča-
nů mi napsalo, že se jim letošní advent 
líbí. Obdivují krásný vánoční strom, děti 
se zajímají o zvířátka a všichni si užívají 
klidnou a krásnou adventní atmosféru,“ 
potvrdil Petr Korč.   

Letošní sbírka Vánoční strom pomůže 

Oblastnímu spolku Českého červeného 
kříže, který potřebuje pořídit defi bri-
látor. 

Vánoční atmosféru na náměstí podtrh-
ne i prodej vánočních stromků, který 
potrvá až do 23. prosince. (rs)

Lidé si užívají vánoční atmosféru 
na místeckém náměstí 

A
D

V
EN

TN
Í A

TM
O

SF
ÉR

A
 N

A
 O

ZD
O

B
EN

ÉM
 N

Á
M

ĚS
TÍ

 S
V

O
B

O
D

Y.
 

FO
TO

: R
EN

É 
ST

EJ
SK

A
L

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



5

Odbor správy obecního majetku se 
stará o údržbu a opravy městského 
nemovitého majetku, investuje do 
obnovy majetku a zajišťuje prodej ne-
potřebného majetku. Rovněž vypořá-
dává majetek tak, aby skutečný stav 
odpovídal zápisu v katastru.  

Které opravy považujete v letošním 
roce za nejvýznamnější? 
Určitě je to oprava věžového domu 
v Anenské ulici, kde byl hraniční až 
havarijní stav stoupaček a plynové-
ho vedení. Společně s investičním 
odborem jsme koordinovali práce 
v domě s nájemníky, aby byli pracemi 
co nejméně zatěžováni. Snažili jsme se 
zkrátit dobu oprav na minimum, aby 
se vše stihlo do Vánoc a lidé si mohli 
vánoční svátky užít v klidu a pohodě 
ve svých domovech. Děkujeme všem 
nájemníkům za trpělivost, bez jejich 
součinnosti se takové rozsáhlé opravy 
nedají provést. Vzhledem k diskomfor-
tu během prací rozhodla Rada města 
o poskytnutí slevy z nájmu.    
U rekonstrukcí nájemních bytů a bytů 
v domech s pečovatelskou službou se 
snažíme zvýšit kvalitu bydlení. Proto 
byty vybavujeme modernějším zaří-
zením, kuchyňskými linkami, měníme 
podlahy, obklady a umakartová jádra, 
rekonstruujeme koupelny, část bytů 
dostane novou elektroinstalaci. Kaž-
dým rokem jde o několik desítek bytů.
Letos jsme také opravili smuteční síň 
na městském hřbitově, chlebovické 
Muzeum včelařů anebo vlhké interiéry 
v nebytových prostorech v Radniční 
ulici. 

Disponuje město volnými byty? 
Často slýchávám, že město má desítky 
neobsazených bytů. To není  pravda, 
máme tři pohotovostní byty pro 
případy havárií a dalších mimořádných 
situací, které v takových případech 
slouží všem obyvatelům města. Pokud 
někdo opustí městský nájemní byt, 
provedeme rekonstrukci a prakticky 
okamžitě se do něj pak nastěhuje nový 
nájemník. V pořadníku evidujeme na 
500 zájemců, ročně se uvolní 30 až 40 
bytů. 

Chci zdůraznit, že o přidělování bytů 
nerozhodují politikové. Ti nastavili 
pravidla a byty jsou obsazovány ve 
spolupráci odborů správy obecního 
majetku a sociálních služeb. Nájem-
né v našich bytech je nižší než tržní.  

Prosazujeme tak udržitelné bydlení, 
protože ne každý je schopen platit 
tržní nájemné.   

Jaká je situace s nebytovými prosto-
rami? 
Samozřejmě investujeme do obno-
vy nebytových prostorů. Vybrané 
nájemné u bytů i nebytových prostorů 
vracíme zpět do oprav a rekonstrukcí, 
což se v minulosti nedělo. Proto byla 
velká zanedbanost. 
V době omezení kvůli covidu jsme 
zvolili vstřícný přístup vůči nájemcům 
nebytových prostorů a pozemků a po-
skytli jsme jim slevy z nájmu ve výši 30 
%, o další slevu ve výši 50 % mohli ve 
vymezených případech požádat stát. 
Jsme si vědomi, jak současná situace 
dopadá na podnikatele i obyvatele. 
Proto u nájemních bytů, nebytových 
prostorů a pozemků nebudeme uplat-
ňovat infl ační doložku. To znamená, že 
nájemné v příštím roce nezdražujeme.  

Můžete přiblížit důvody prodeje 
nemovitostí? 
Jedná se o jednotlivé případy. Pro-
dáváme nepotřebný majetek, který 
nevyužije město, jeho společnosti, 
magistrátní odbory nebo příspěvkové 

organizace. Další investice do tako-
vého majetku by byly nehospodárné, 
proto přistupujeme k prodeji, což 
byl případ fi tness centra v Místku. 
Zřídili jsme „fond“, do něhož poplynou 
příjmy z těchto prodejů a prostředky 
pak použijeme na fi nancování větších 
investic. 
Dále jsme po několika letech odblo-
kovali podej městských pozemků 
vhodných pro individuální výstavbu. 
Občané se na nás tak mohou obracet 
s návrhy na odkoupení stavebních 
pozemků. Pokud si pozemek vytipují, 
my s nimi věc prokonzultujeme a po-
radíme. Pokud se objeví více zájemců, 
prodej proběhne formou licitace. 

Můžete prozradit, jak dopadla jed-
nání o hotelu Centrum?
Jedním z hlavních volebních bodů 
hnutí ANO 2011 bylo, aby se z hotelu 
Centrum nestala ruina nebo místo 
obchodu s chudobou. Tento bod jsme 
nyní naplnili. Před několika dny jsme 
obdrželi velmi zajímavou nabídku od 
městské společnosti Distep, která 
zvažuje rekonstrukci na byty a v části 
prostor zřízení svého sídla. Považuji za 
důležité, že vše bude pod kontrolou 
města, protože Distep je naší měst-
skou společností. (rs)

ROZHOVOR

Nebudeme zvyšovat nájmy, vyřešili
jsme budoucnost hotelu Centrum

Náměstek primátora Radovan Hořínek 
(ANO 2011) má ve své gesci majetkosprávní vztahy 
a majetkové účasti města.  
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V parku u baziliky Navštívení Panny 
Marie byly dřeviny ve špatném stavu. 
Některé měly kvůli stáří, suchu, vlivům 
ovzduší nebo chorobám proschlou 
korunu a zcela dutý kmen. Pohyb pod 
nimi byl už natolik nebezpečný, že 
farnost musela nainstalovat cedulky 
se zákazem vstupu. Během kácení 17 
poškozených stromů pracovníci fi rmy 
zvolili šetrný postup, aby neohrozili 
ptáky a netopýry sídlící v dutinách. 
V listopadu arboristé vysadili 38 
nových stromů. Jedná se o lípy, jírovce, 
duby, buky, habry a javory, o které 
v průběhu následujících dvou let bude 
pečovat speciální fi rma. 
Obnova parku vyšla na 1,1 milionu 
korun, z toho 700 tisíc korun uhra-
dí evropská dotace. 200 tisíc korun 
poskytne město Frýdek-Místek, zbytek 
doplatí frýdecká farnost.
Město podporuje výsadbu nové 
zeleně. Nové stromy sadí na svých 
pozemcích, avšak podporuje výsadbu 
stromů i na soukromých pozemcích. 
„Dokončili jsme výsadbu téměř stovky 
nových stromů a keřů. Jedná se o třešně 
a sakury, které už na jaře rozkvetou 

V parku u baziliky již roste 
37 nově vysazených stromů 
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Na komunikacích v majetku města 
zajišťují zimní údržbu technické služby. 
Technika vyjíždí podle plánu údržby, 
který stanovuje důležitost komunikací. 
Jako první jsou pluženy a posypem 
ošetřeny silnice s veřejnou hromad-
nou dopravou a příjezdové silnice ke 
zdravotnickým zařízením. 

Při zjištění zhoršené sjízdnosti 
a schůdnosti způsobené povětrnostní 
situací se věnuje zvýšená pozornost 
vozovkám a chodníkům v místech 
nebezpečných stoupání, klesání, kři-
žovatek, autobusových zastávek nebo 
zatáček.

V centru města a na sídlištích se 
používá především sůl a až při výrazně 
nízkých teplotách, které snižují účinek 
soli, je využita struska. V okrajových 
částech se silnice ošetřuje především 
struskou a kamenivem. Podle důleži-
tosti jsou ošetřovány také chodníky.

Technické služby zajišťují zimní údržbu 

Technické služby 
jsou připraveny na zimu

v ulicích Revoluční, Tolstého, Nad 
Lipinou, Dr. Tyrše a Novodvorská, sedm 
dubů za úřadem práce a dub červený 
v Janáčkově. V arboretu potěší návštěv-
níky olše, topol, mohutné douglasky 
a modříny. Keřové patro se rozroste 

o nové druhy okrasných hortenzií, vilínů, 
kalin, ořechoplodců a také o šípky, bezy, 
černé jeřáby, mišpule či muchovníky,“ 
informoval primátor Petr Korč (Naše 
Město F-M). (jmj)
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. 350 kilometrů místních komunikací 
včetně chodníků. O krajské silnice se 
stará Správa silnic Moravskoslezského 
kraje a společnost vybraná státem 
udržuje silnice ve vlastnictví státu. 

Jedná se o tyto ulice, které z tohoto 
důvodu neudržují technické služby: 

Hlavní třída, Janáčkova, Beskydská, 
Příborská, Palkovická, Podpuklí, 17. 
listopadu, Ostravská, J. Opletala, Revo-
luční, Bruzovská, Obchodní, Slezská, 
Staroměstská a Lískovecká. (rs)

„Rada města aktualizovala Plán zimní údržby. Technika je připra-
vena k výjezdům, ve skladech máme 1200 tun posypové soli a přes 
200 tun strusky a kameniva. Dispečer bude 24 hodin denně na 
telefonu 558 443 213.“ Náměstek primátora pro dopravu Leonard 
Varga (Piráti). 
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Rozpočet na rok 
2022 zachovává 
všechny fi nance na 
dotační programy
Zastupitelé schválili na svém zase-
dání 15. prosince rozpočet města 
na rok 2022 ve výši 2,3 miliardy 
Kč na příjmové i výdajové stránce. 
„Dotační programy mají stejný objem 
fi nancí jako v roce 2021. Na mládež-
nický sport jsme dokonce vyčlenili 
vyšší částku, než tomu bylo v letošním 
roce. Myslíme na sociální oblast i na 
obnovu fasád. Všechny tyto programy 
byly úspěšné a poběží i nadále,“ řekl 
primátor Petr Korč (Naše Město 
F-M).
Značnou část výdajů tvoří investice. 
Podrobnější informace o rozpočtu 
na rok 2022 přineseme v lednovém 
vydání Zpravodaje. (rs)  

Sdílená kola: 
74 tisíc výpůjček 
za rok
Provoz sdílených kol ve městě skon-
čil k 30. listopadu. Statistika uvádí, 
že se uskutečnilo 74 tisíc výpůjček, 
tj. 268 denně. Jedná se o výrazný 
nárůst oproti předchozím sezónám. 
Svědčí to o vzrůstající oblibě sdíle-
ných kol ve Frýdku-Místku. (rs)

7

Město Frýdek-Místek koupilo v roce 
2018 zchátralý hotel Centrum. Původní 
plán na přestavbu na ubytování pro se-
niory byl kvůli technickým parametrům 
nereálný, stejně jako fi nančně neefek-
tivní jeho zbourání a výstavba domů 
pro seniory a matky s dětmi, přičemž 
by tato investice vyšla na půl miliardy 
korun. Proto město hledalo cestu, jak 
objekt zachránit. Objevil se zájemce, 
který nabídl směnu za bytové domy. 
Vznikla pracovní skupina, která tuto 
nabídku posuzovala. Se směnou za 
nemovitý majetek přišel další zájemce.  
„Jednání týkající se hotelu Centrum 
nabrala dynamiku od března letošního 
roku. Jednali jsme nakonec s několika 
zájemci, vždy jsme ale stanovili podmín-
ku na zachování budovy tohoto hotelu. 

Nechtěli jsme také, aby se hotel stal 
místem obchodu s chudobou,“ připome-
nul náměstek primátora pro majetek 
města a majetkové účasti Radovan 
Hořínek (ANO 2011).
Město obdrželo v prosinci také nabíd-
ku společnosti Distep, která byla pro 
vedení města i zastupitele nejzajíma-
vější. „Má zájem zřídit v budově své sídlo 
a provést rekonstrukci bytů. Vzhledem 
ke kapacitě výměníku, který je součástí 
hotelu, je možné napojit na sítě budou-
cí klienty a zajistit tak rozvoj tohoto 
území. Zde je důležité dodat, že Distep 
je městskou společností, takže vše bude 
pod kontrolou města,“ uvedl náměstek 
Radovan Hořínek. Výsledkem bude za-
chování budovy hotelu Centrum, která 
se nepromění v ubytovnu. (rs)      
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Rekonstrukci hotelu 
Centrum zajistí Distep

V 16patrovém městském domě 
v Anenské ulici utichl po více než dvou 
měsících stavební ruch. Rekonstrukce 
páteřních rozvodů vody a kanalizace, 
výměna svislého rozvodu plynu, mon-
táž vzduchotechniky v instalačních 
šachtách a úprava elektroinstalace 
spojená s odvětráním sociálních zaří-
zení bytů je u konce. 
„Rekonstrukce dopadla výborně. Měli 
jsme štěstí, že se přihlásil opět kvalitní 
zhotovitel, který již prováděl rekonstruk-
ci v Komenského ulici, a ta dopadla také 
velmi dobře. Rekonstrukce byla nutná 
kvůli havarijnímu stavu. Velmi oceňuje-
me vstřícnost a pochopení nájemníků. 
Jde o jednu z nejvýznamnějších oprav 
v letošním roce a město se snažilo práce 
provést v co nejkratším termínu, aby se 
rekonstrukce dotkla nájemníků co nej-

Oprava věžáku v Anenské skončila
méně. Také děkuji za práci a zdárný prů-
běh akce Boženě Luskové z investičního 
odboru a Veronice Michnové z odboru 
správy obecního majetku,“ zdůraznil 
náměstek primátora Jiří Kajzar (Naše 
Město F-M). 
Práce vyšly na 6,4 milionu korun 
a město je hradilo ze svého rozpočtu. 
„Koordinovali jsme práce v domě tak, 
aby se sladily s nájemníky. Maximálně 
se podařilo zkrátit dobu oprav, aby se 
vše stihlo do vánočních svátků,“ uvedl 

náměstek pro majetek města Radovan 
Hořínek (ANO 2011).
„Opravy byly velmi dobře naplánované, 
vše šlo podle rozpisu. Firma nám vždy 
odpoledne pustila vodu a šel odpad. 
Přesto jsme měli k dispozici dva volné 
byty, kde se daly požívat toalety. Oceňuji 
odvětrávání WC a koupelny. Na chodbě 
jsem viděla polorozpadlé trubky v hroz-
ném stavu, takže je mi jasné, že rekon-
strukce byla nutná,“ řekla nájemnice 
Marie Kecová. 

„V příštím roce město nechá v domě opravit balkony a celou budo-
vu zateplit, což lidem přinese nemalé úspory při platbách za teplo." 
Náměstek primátora pro investice,fi nance a rozpočet Jiří Kajzar 
(Naše Město F-M)
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Pěší i cyklisté se dostanou z Místku 
až na Olešnou. Frýdek-Místek nechal 
z města do hojně využívané rekreační 
oblasti vybudovat novou cyklostezku. 
Lidé v oblasti cyklostezku využívali 
už dříve. Avšak výstavba obchvatu 
nabídla vybudování nové, náročnější 
trasy. Vede z Kvapilovy ulice na levém 
břehu vodního toku Olešná, pod hrází 
přehrady. Nový úsek mohou pěší, 
cyklisté a bruslaři využívat už nyní. 
Na jaře ale bude ještě opravena části 
původní trasy, na kterou nová cyklo-
stezka navázala a která byla narušena 
stavbou obchvatu.
„Cyklostezka je další pojítkem s rekreač-
ní zónou Olešná, proto jsme ji zrekon-
struovali. Lidé ji mohou využívat už nyní 
například k zimním vycházkám k pře-
hradě. Během stavby nového úseku však 
byl poškozen původní zbytek stezky, na 
kterou se nová napojuje. Zhotovitel po-
škození opraví a na jaře bude veřejnost 
využívat kompletní cyklostezku,“ potvr-
dil náměstek primátora pro investice 
a fi nance Jiří Kajzar (Naše Město F-M).
Městu se podařilo získat na cyklostez-

Nová cyklostezka vede pod obchvatem 
a spojuje Místek s Olešnou
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ku výraznou dotaci. „Opravy vyšly na 
zhruba 6,3 milionu korun, z toho 85 %, 
tedy přibližně 4,8 milionu korun uhradí 
dotace ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury,“ upřesnil náměstek pri-
mátora pro územní plánování, rozvoj 
a dotace Jakub Míček (ANO 2011).

Rekonstrukce zahrnovala úpravu 
úseku v délce 130 metrů, přeložení ve-
řejného osvětlení a vybudování opěrné 
zdi. Opěrná zeď drží násyp cyklostezky 
v upravené trase a její vybudování bylo 
fi nančně nejnáročnější. (jmj)

Mimořádná akce státu nazvaná 
Milostivé léto nabízí lidem v exekuci 
možnost zbavit se jednoduše dluhů, 
které mají u veřejných institucí a fi rem 
s účastí města. Jedná se o nezapla-
cené poplatky za komunální odpad, 
psy, pokuty MHD, dluhy za nájemné, 
u zdravotních pojišťoven, nemocnic, 
ČEZ, nezaplacené daně apod. Výhodou 
pro dlužníka je, že namísto vysokých 
poplatků exekutorovi zaplatí kromě 
dluhu jen částku 908 Kč na zastavení 
exekuce. Zbytek dluhu, tj. úroky a pe-
nále, jim bude odpuštěn.    
„Ohledně Milostivého léta jsme za-
znamenali desítky telefonátů. Za první 
dva týdny jsme pomohli 15 klientům, 
do konce listopadu se jednalo o čtyři 
desítky osob, které se díky Milostivému 
létu zbavily dluhů a exekucí,“ připome-
nul náměstek primátora pro sociální 
oblast Igor Juriček (Piráti). Akce trvá 
do 28. ledna příštího roku. 

Lidé v exekuci se stále mohou 
jednoduše zbavit svých dluhů

„Úspěšně jsme pomohli vyřešit případ, kdy samoživitelka nezaplati-
la za porod 300 korun. Kvůli stěhování jí nedošly upomínky, dlužná 
částka se proto vyšplhala na několik tisíc. V občanské poradně 
Centra nové naděje si ověřila, že se na ni Milostivé léto vztahuje. 
Vyhotovili jí žádost a žena zaplatila třísetkorunový dluh a poplatek 
908 Kč. Ještě ten den navštívila exekutora a má tak vše vyřízeno.“ 
Náměstek primátora pro sociální oblast Igor Juriček (Piráti).

Milostivé léto se nevztahuje na osoby, 
které mají daňovou nebo správní 
exekuci, osoby, které ještě nemají dluh 
v exekuci a osoby v insolvenci.
Bližší informace získáte na magistrát-
ním odboru sociální péče v Místku, ul. 
Politických obětí 2478, kanceláře 239, 
240, 242 nebo na telefonních číslech 
558 609 690, 558 609 694, 558 609 
671 v úředních hodinách vždy v pon-
dělí a ve středu (8:00–11:30, 12:15–
17:00) a ve čtvrtek od 13 do 15 hodin. 
Dlužníci mohou rovněž anonymně 
a bezplatně kontaktovat poradnu Cen-

tra nové naděje v Palackého ulici 129, 
doporučuje se telefonická objednávka 
na čísle 773 173 604 nebo e-mailem 
cnnfm.@cnnfm.cz. 
„V rámci Milostivého léta jde o to, že 
každý klient, který má pocit, že by se ho 
to mohlo dotýkat, nebo si není s dluhem 
jistý, může přijít k nám do poradny. 
Zmapujeme s ním, kde má dluhy, a udě-
láme přehled, co spadá do Milostivého 
léta. Poučíme jej, jak dál postupovat,“ 
potvrdila vedoucí Centra nové naděje 
ve Frýdku-Místku Martina Damková. 
(rs)

ZPRAVODAJ F≈M ◆ AKTUÁLNĚ
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Nové autobusové jízdní řády začaly ve 
Frýdku-Místku platit od 12. prosince. 
„Dopravce ve spolupráci s městem 
zapracoval do jízdních řádů na základě 
připomínek 23 občanů celkem 59 změn. 
Jednalo se především o návaznosti na 
vlakové spoje a na přestupy na další 
autobusové linky. Dalších 135 změn 
iniciovaných městem reaguje rovněž 
na návaznost na vlakové spoje, které 
vyplynuly ze změn vlakových jízdních 
řádů,“ potvrdil náměstek primátora 

pro dopravu Leonard Varga (Piráti).  
Systém jízdních řádků MHD ve Frýd-
ku-Místku byl navázán na desítky let 
neměnné vlakové spoje. Jenže letos u 
vlaků nastaly změny. 
Protože MHD zajišťuje i dopravní 
obslužnost okolních obcí, bylo složité 
sladit dopravu do zaměstnání, škol, 
a k lékaři s odjezdy a příjezdy vlako-
vých spojů. Z tohoto důvodu se muse-
ly provést změny prakticky na všech 
linkách MHD. (rs)

Do nových jízdních řádů byly 
zapracovány připomínky cestujících
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Výzva k ořezu dřevin
Na základě upozornění občanů, městské policie a Policie ČR magistrátní odbor dopravy a silničního hospodářství žádá vlastníky 
stromů a keřů o ořez těchto dřevin, které zasahují na veřejná prostranství a komunikace, čímž zužují či snižují průchozí nebo 
průjezdní profi l komunikací. Stav v některých ulicích je takový, že přerůstající větve narušují běžné užívání komunikací a zakrývají 
dopravní značení, znemožňují zaparkování, zhoršují rozhledové poměry, a tím ohrožují bezpečnost a plynulost provozu, často 
brání chodcům v bezpečné chůzi a chodci jsou pak nuceni z důvodů přerostlé zeleně vstupovat do vozovky.

Vlastníci pozemků, ze kterých takové stromy a keře rostou jsou povinni provádět jejich ořezy tak, aby nedocházelo k ohrožení 
bezpečnosti silničního provozu.

V případě, že vlastníci neprovedou ořezy tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, bude toto provedeno na 
jejich náklady. Děkujeme za spolupráci.

Obyvatelé Frýdku-Místku nesáhnou 
kvůli poplatku za odpad v novém roce 
hlouběji do peněženky. Výše poplatku 
za svoz a likvidaci odpadu zůstane 
ve stejné výši jako v roce 2021. Obě 
vyhlášky schválili zastupitelé.   
Poplatek za odpad za osobu zůstane 
ve výši 696 Kč, přičemž zákon dovoluje 
samosprávám požadovat až 1200 Kč. 
Děti do šesti let zůstávají od placení 
poplatku i nadále osvobozeny, lidé 
nad 70 let zaplatí jen 348 Kč. Poplatek 
za psa v rodinném domě na katastru 

Frýdku a Místku bude činit 500 Kč 
namísto dosavadních 700 Kč (cena za 
druhého psa se sníží z 1050 na 500 
Kč, poplatek za pejska v rodinných 
domech v Lískovci, Panských Nových 
Dvorech, Lysůvkách, Chlebovicích 
a Skalici se sníží o stokorunu na 200 
Kč a platba za druhého psa bude 
rovněž 200 Kč namísto 450 Kč. Osoby 
starší 65 let zaplatí za psa stejně jako 
dosud 200 Kč a za druhého psa namís-
to tří set jen 200 korun.  (jmj, rs)

 Poplatek za odpad se nemění 
a pejskaři ušetří

„V současné nelehké době se snažíme občany nezatěžovat vyššími 
poplatky. Platba za odpad zůstane stejná, poplatek za psy jsme 
snížili o 600 korun na 900 korun. Uvědomujeme si, že zvláště v co-
vidové době jsou zejména lidé často osamělí a psi se stávají jejich 
společníky. Mít vlastního pejska přináší lidem radost. A to byl 
hlavní důvod, proč jsme se rozhodli poplatek tak výrazně snížit.“ 
Náměstek primátora pro životní prostředí Leonard Varga (Piráti)
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Frýdek-Místek se během října zapo-
jil do výzvy Deset tisíc kroků, která 
motivuje co nejvíce lidí k pravidelnému 
pohybu. Naši účastníci ušli 12 765,81 
km a Frýdek-Místek se tak umístil 
mezi městy na 30. místě, téměř přesně 
v polovině startovního pole. Nejlepší 
jednotlivec zvládl skvělých 982 km 
(na celostátní úrovni to bylo 1600 km). 
Nejlepší účastníky ocenil náměstek pri-
mátora Jakub Míček (ANO 2011). Bylo 
to jednotlivci v tomto pořadí: Veronika 
Osičková, Lucie Kremeňová a Eduard 
Foldyna. Nejlepší kolektiv soutěžil pod 
názvem Tým MaKá ve složení Marie 
Genčurová, Kateřina Čerňáková, Marti-
na Nowáková a Karel Sehoř. 
Smyslem výzvy je navrátit chůzi zpět 
do všedních dnů, motivovat k pravi-
delnému pohybu a pomoci městům 
vytvářet příjemná místa pro život. 
Výzva se speciálně zaměřuje na ty, kdo 
potřebují motivaci nejvíce – na seniory 
a lidi s vyšším BMI. Nejde o to denně 
ujít 10 000 kroků, ale chodit více než 
dosud a hlavně pravidelně. Každý si 
určuje, jaké jsou jeho možnosti a kde 
má své hranice.

Ušli téměř 13 tisíc kilometrů
Nápad vznikl během lockdownu, kdy 
jsme všichni byli vystaveni náročným 
zkouškám. Lidé se zdravým životním 
stylem a pravidelným pohybem v této 
situaci měli větší šanci zůstat zdraví 
a obstát. Aby byl organismus odolněj-
ší, není nutné ujít celých 7,5 km, které 
odpovídají 10 000 kroků v hlavním 
sloganu výzvy. Důležitější než objem 
je spíše pravidelnost, svižné tempo 
a příjemné prostředí.
Pořadatelem je spolek Partnerství pro 
městskou mobilitu, jehož je město 
Frýdek-Místek členem. Více informací 
o výzvě i zajímavostech o chůzi najde-
te na www.desett isickroku.cz. „Další 
obdobnou výzvu chystáme na duben 
2022,“ slíbil náměstek primátora Jakub 
Míček. (po)

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje 

prodej níže uvedených nemovitých věcí formou nabídkového licitačního řízení:
pozemek p.č. 1392 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 143 m2, 

kdy součástí je stavba občanské vybavenosti č.p. 587,

pozemek p.č. 1393/1 zahrada o výměře 577 m2,

pozemek p.č. 1393/2 zahrada o výměře 446 m2, 

pozemek p.č. 1393/3 zahrada o výměře 661 m2,  

vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Národních mučedníků).

Výše uvedené pozemky jsou nabízeny k prodeji jako celek, nikoliv jednotlivě. 

Nabídkové licitační řízení se uskuteční dne 19. ledna 2022 v 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti 
Magistrátu města Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek. 
Zápis k účasti je stanoven na 13.30 hodin v místě konání nabídkového licitačního řízení.  

Nejnižší nabídková cena je stanovena na 2.690.000 Kč, minimální výše příhozu 10.000 Kč. Pokud tento pře-
vod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně z přidané 
hodnoty. 

Termíny prohlídek (sraz zájemců před stavbou č. p. 587): 
1) středa 22. 12. 2021 ve 12.00 hod. 

2) středa 12. 1. 2022 v 10.00 hod. 

Podrobné podmínky konání nabídkového licitačního řízení včetně úhrady jistoty naleznete na úřední desce Magistrátu města 
Frýdku-Místku nebo u Ing. Radky Pětrošové, kanc. č. 209, Odbor správy obecního majetku, Radniční 10, Frýdek, 73801 Frýdek-
-Místek, tel. 558 609 282, petrosova.radka@frydekmistek.cz. 

„Věřím, že si účastníci výzvu užili, a že se zapojí i příště. Takže se 
můžeme pokusit o ještě lepší výkony a lepší umístění, obzvláště 
budou-li šířit své dobré zkušenosti dalším a bude nás příště ještě 
více.“  Náměstek primátora pro územní plánování a ekonomický 
rozvoj Jakub Míček (ANO 2011) 
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Přehled svozu odpadu 
a provoz sběrných dvorů o svátcích

Město zajišťuje svoz bioodpadů a ob-
čané toho aktivně využívají. „Děkujeme 
všem, kteří aktivně třídí. Prosíme ale 
o dodržování pravidel, protože v opač-
ném případě máme při svozu problémy,“ 
zmínil náměstek primátora pro životní 
prostředí a dopravu Leonard Varga 
(Piráti).

Co je třeba dodržovat? Nádoby by 
neměly být přetěžovány. Udusaný 
obsah nádob nelze vysypat. Při svozu 
je nutné je opakovaně zvedat a klepat 
s nimi, což prodlužuje a komplikuje 
vyprazdňování a svoz. Bio nádoby 
jsou z plastu, proto při manipulaci 
s nimi buďte opatrní, ať mohou dlouho 
sloužit.

Víte, co přesně máte ukládat do těcho 
speciálních nádob na bio odpad? Jak 
už název napovídá, patří do nich biolo-
gicky rozložitelný odpady rostlinného 
původu, který se ve formě kompostu 

může navracet zpět do půdy. Konkrét-
ně je to tráva, listí, drobné větvičky, 
nahnilé ovoce nebo zelenia odpady 
z domácnosti – slupky, zbytky ovoce 
a zeleniny, vychladlý popel ze dřeva.

Naopak do nich nepatří živočišné zbyt-
ky (maso, kůže, kosti), uhynulá zvířata, 
papír, plast, sklo, textil. (red) 

Jak správně třídit bioodpad

Svoz odpadu ve městě, provozní doba sběrných dvorů,  
provozu Separace, skládky odpadů a kompostárny  

o vánočních svátcích a na Nový rok 
 

  
svoz odpadu  

ve městě 

sběrný dvůr 
Collo louky, Místek; 

Slezská, Frýdek; 
Pod estakádou,  

Frýdek 

sběrný dvůr 
Panské Nové Dvory 

provoz 
Separace 

Lískovec 

skládka 
odpadů 

Panské Nové Dvory 

kompostárna 
a sběrný dvůr 

Bruzovice 

úterý 21.12. dle harmonogramu 9:00 – 17:00 6:00 – 14:00 6:00 – 14:00 6:30 – 15:00 7:00 – 16:00 

středa 22.12. dle harmonogramu 9:00 – 17:00 6:00 – 14:00 6:00 – 14:00 6:30 – 15:00 7:00 – 14:00 

čtvrtek 23.12. dle harmonogramu 9:00 – 17:00 6:00 – 14:00 6:00 – 14:00 6:30 – 15:00 ZAVŘENO 

pátek 24.12. dle harmonogramu ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO 6:30 – 12:00 ZAVŘENO 

sobota 25.12. svoz neprobíhá ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO 

neděle 26.12. svoz neprobíhá ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO 

pondělí 27.12. dle harmonogramu 9:00 – 17:00 6:00 – 14:00 6:00 – 14:00 6:30 – 15:00 7:00 – 14:00 

úterý 28.12. dle harmonogramu 9:00 – 17:00 6:00 – 14:00 6:00 – 14:00 6:30 – 15:00 7:00 – 16:00 

středa 29.12. dle harmonogramu 9:00 – 17:00 6:00 – 14:00 6:00 – 14:00 6:30 – 15:00 7:00 – 14:00 

čtvrtek 30.12. dle harmonogramu 9:00 – 17:00 6:00 – 14:00 6:00 – 14:00 6:30 – 15:00 ZAVŘENO 

pátek 31.12. dle harmonogramu ZAVŘENO ZAVŘENO 6:00 – 12:00 6:30 – 12:00 ZAVŘENO 

sobota 1.1. svoz neprobíhá ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO 

neděle 2.1. svoz neprobíhá ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO 

pondělí 3.1. dle harmonogramu 9:00 – 17:00 6:00 – 14:00 6:00 – 14:00 6:30 – 15:00 7:00 – 14:00 
 
Mimořádné svozy papíru a plastu budou probíhat ve vybraných lokalitách města, zejména na sídlištích, a to dne 26. 12. 2021. 
BIO odpady lze v době uzavření kompostárny v pracovní dny odevzdávat na skládce odpadů na Panských Nových Dvorech. 

Pomoc lidem 
na ulici
Poradí: Magistrát Frýdku-Místku, Radniční 
1149, Odbor sociálních služeb (kancelář č. 116) 
Lenka Morisová, sociální pracovnice
pondělí a středa: 8:00-17.00 hod. 
čtvrtek: 13.00-15.00 hod.
Místo pro přečkání studené noci 
Středisko BETHEL – pro muže, 
Bahno Příkopy 1309, Frýdek-Místek
Noclehárna: 19.00-7.00 hod. 
Denní centrum: 9.00-16.00 hod. nebo 9.00-17.00 
hod. v mrazivém počasí. Při -5 st. C, možnost využi-
tí „teplé židle“: 20.00-6.00 hod. 
Středisko SÁRA – pro ženy a matky s dětmi, Bru-
zovská 328, Frýdek-Místek
Noclehárna: 19.00-6.45 hod., od listopadu do břez-
na možnost využití „teplé židle“: 21.00-6.45 h. 
Potřebné ošacení Dobrovolnické centrum 
ADRA, Radniční 1242, Frýdek-Místek, 
Středa: 9.00-12.00 hod. 
Český červený kříž ČČK, 
ul. 1 máje 2318, Frýdek-Místek
Pátek: 8.00-11.00 hod. 
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Místecké i frýdecké náměstí zdobí dva statné jehličnany. Oba 
by musely být pokáceny, jeden kvůli plánované rekonstrukci 
teplovodu, druhý proto, že rostl v ochranném pásmu kana-
lizace. Stromy tak našly nové využití a o Vánocích přinášejí 
obyvatelům Frýdku-Místku radost a potěšení. 
Kácení a instalace se na výbornou zhostily technické služby, 
které si na pomoc přizvaly jeřáb a kamion s návěsem.  
Smrk pichlavý, který je umístěn na náměstí Svobody v Míst-
ku, rostl v ochranném pásmu teplovodu v Lískovecké ulici. 
Vzhledem k tomu, že se v příštím roce v tomto úseku usku-
teční rekonstrukce teplovodu, rozhodlo město využít tento 
strom jako vánoční. 

Dva vánoční stromy zdobí 
náměstí v Místku a ve Frýdku







UPEVNĚNÝ STROM JEŘÁBNÍK UKLÁDÁ NA TAHAČ. 

SMRK Z LÍSKOVECKÉ ULICE BYL URČEN PRO MÍSTECKÉ 
NÁMĚSTÍ. 

VÁNOČNÍ STROM SE VZNÁŠÍ NAD KAŠNOU A MÍŘÍ 
NA SVÉ MÍSTO. 
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Douglaska tisolistá stojí na Zámeckém náměstí ve Frýdku. 
Rostla v těsné blízkosti bytového domu také v Lískovecké 
ulici. V daném místě neměla prostor pro další růst, navíc se 
nacházela v ochranném pásmu kanalizace. Z tohoto důvodu 
byla také využita jako vánoční strom.  (rs) 








ROZZÁŘENÝ VÁNOČNÍ SMRK NA MÍSTECKÉM NÁMĚSTÍ 
SVOBODY. 

ZAČÍNÁ INSTALACE DOUGLASKY TISOLISTÉ 
NA FRÝDECKÉM ZÁMECKÉM NÁMĚSTÍ. 

PRACOVNÍCI TECHNICKÝCH SLUŽEB USAZUJÍ FRÝDECKÝ 
VÁNOČNÍ STROM. 

STROM JE NA SVÉM MÍSTĚ PŘED FRÝDECKÝM ZÁMKEM.

VÁNOČNÍ ATMOSFÉRA VE FRÝDKU. 

FOTA: LIBOR SOLAŘ A RENÉ STEJSKAL
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Po 107 letech se dostaly na světlo 
schránky uložené v makovici kostela 
sv. Jana a Pavla v Místku. Předci všem 
přihlížejícím připravili velké překvapení. 
V kovových tubusech se našlo nebý-
valé množství dobových materiálů ve 
výborném stavu. Ukrývaly také ostatky 
svatých.
Věž kostela sv. Jana a Pavla v Místku 
se stala 7. prosince centrem pozornos-
ti. Před největším místeckým chrámem 
se sešli místní, zástupci města, farnosti 
a médií. Všichni s napětím očekávali, 
zda a jaké tajemství věž vydá. Pra-
covníci odborné fi rmy snesli makovici 
věže, ve které se ukrývaly dva tubusy 
s odkazy předků.
Primátor města Frýdku-Místku Petr 
Korč (Naše Město F-M) a děkan Řím-
skokatolické farnosti Místek Daniel 
Vícha v bílých rukavicích opatrně vyta-
hovali a prohlíželi materiály z rozpeče-
těných tubusů.
„Dokumenty a další cennosti se zacho-
valy ve výborném stavu a nález předčil 
veškerá očekávání. Jedná se o dobové 
textové materiály včetně části kroniky 
Místku, bankovky, mince, pohlednice 
a fotografi e. Ve zvláštním pouzdře byl 
uložen úlomek kosti svatého Valentýna, 
ostatky několika dalších svatých ležely 
v jiném pouzdře, které musí být otevřeno 
odborníky,“ uvedl primátor Petr Korč. 
Ten také přítomným část zápisů české-
ho stavitele provádějícího opravu věže 
v roce 1914.  
Materiály, kterými předci chtěli svým 
následovníkům dát co nejvíce informa-
cí o jejich době, byly pečlivě vybrané 
a připravené. Některé materiály vyvolá-
valy v přihlížejících konkrétní vzpomín-
ky. Jedna z místních žen si vzpomněla, 
že osobně znala tehdejšího klempíře, 
o němž se v tubusu nacházely podrob-
nější informace z další opravy z roku 
1952, včetně fotografi e, starší muž si 
zase uvědomil, že na kopci z dobové 
fotografi e kdysi sáňkoval.  
Snášení tubusů z věže a následné 
prohlížení cenných materiálů sledova-
ly i děti z některých základních škol. 
Třídy se již pustily do vyrábění vzkazů 
pro budoucí generace. V rámci soutěže 
Magistrátu města Frýdku-Místku „Co 
vzkážeme budoucím generacím?“ poro-
ta vybere nejpůsobivější vzkaz, který 
spolu s dalšími dokumenty spočine 
v opravené kostelní věži.
Nalezené materiály farnost s památ-
káři podrobně prozkoumá, následně 
budou k dispozici všem, ať už v digita-
lizované podobě nebo na výstavě. 

Věž kostela sv. Jana a Pavla odhalila 
cenné vzkazy předků i ostatky svatých 

„Naše generace stojí před nelehkým, ale krásným úkolem zanechat 
otisk naší současnosti pro budoucí obyvatele našeho města. A kdo 
jiný by se měl na tomto mimořádném poslání podílet než mladá 
generace, tedy žáci ze všech základních škol ve Frýdku-Místku.“ 
Primátor Petr Korč (Naše Město F-M)

Během rekonstrukce řemeslníci 
částečně vymění bednění krovu věže 
a položí novou krytinu z měděného 
plechu. Provedou chemickou a kon-
strukční sanaci dřevěných částí věže 
a instalují nový hromosvod. Makovice 
bude nově pozlacena a obnovy se 
dočká i vrcholový kříž.
„Věřící mohou docházet do kostela, 
jak jsou zvyklí. Opravy se nedotknou 
běžného provozu. Bohoslužby, včetně 

vánočních, se budou konat v obvyklých 
časech. Jsem rád, že se do projektu za-
pojí i naši nejmladší, a těším se na jejich 
výtvory,“ řekl děkan místecké farnosti 
Daniel Vícha. 
Obnova kostela vyjde na 4,7 milionu 
korun vč. DPH. Většinu uhradí mís-
tecká farnost, město Frýdek-Místek 
přispěje milionem korun, stejnou část-
ku poskytne Moravskoslezský kraj. 
Oprava skončí v květnu 2022. (jmj)





PRIMÁTOR PETR KORČ A DĚKAN DANIEL VÍCHA SE SCHRÁNKAMI, KTERÉ 
BYLY ULOŽENY V MAKOVICI VE VĚŽI KOSTELA. 

KOSTEL SV. JANA A PAVLA, KTERÝ PROCHÁZÍ REKONSTRUKCÍ.

FOTO: IVANA BUŽKOVÁ A RENÉ STEJSKAL
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OSTATKY SV. VALENTÝNA, DOBOVÉ MINCE A POHLEDNICE.

FOTOGRAFIE MÍSTKU. FOTOGRAFIE NAŠICH PŘEDKŮ. 

VYHLÁŠKA O MOBILIZACI V ROCE 1914. PLÁNY OPRAVY VĚŽE Z ROKU 1914. 
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Vánoční fotografi e 
od čtenářů zpravodaje

Na výzvu primátora Petra Korče (Naše 
Město F-M) k zaslání fotografi í s vá-
nočním stromem, zareagovali občané, 
kteří v minulých letech zachytili vánoční 
atmosféru na místeckém náměstí 
Svobody. Vánoční strom fotili z různých 
pohledů a podařilo se jim zachytit 
atmosféru, jak ji sami cítili. Vznikla tak 
série krásných a působivých snímků.  
Nejlépe hodnocený snímek od Libora 
Solaře jsme zveřejnili na titulní straně 
listopadového čísla a uvnitř jste si mohli 
prohlédnout další čtyři nejlepší fotogra-
fi e. Primátor Petr Korč přijal jejich auto-
ry, za snímky jim poděkoval a věn-oval 
jim drobné dárky. 
Nyní zveřejňujeme další fotografi e, které 
jejich autoři poslali k nám do redakce. 
„Všem velice děkuji, fotografi e jsou nád-
herné, kvalitní a s hezkou atmosférou,“ 
poděkoval primátor Petr Korč. (rs) 

FOTOGRAFOVÉ OCENĚNÝCH FOTOGRAFIÍ PETRA KRAMÁROVÁ, LIBOR SOLAŘ, 
STENLY PRIESOL A PETR ADÁMEK SE SETKALI S PRIMÁTOREM PETREM 
KORČEM. FOTO: RENÉ STEJSKAL



BOHUNKA BYSTŘIČANOVÁ DAVID NEBEL

DAVID REČEK

STENLY PRIESOL JAN ADAMEC
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JEŽOVI

LIBOR SOLAŘ

POLÁCHOVÁ

STENLY PRIESOL

SVATOPLUK SATINSKÝ

VLADIMÍR STŘÍTECKÝ

JITKA ŠPULÁKOVÁ

PEKTOROVÁ

LUKÁŠ SYNEK

PETR ADÁMEK

PETR ADÁMEK

KRAMÁROVÁ PETRA

MARTA KOLEGOVÁ
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O
ZPRAVODAJ F≈M ◆ NÁZORY, AKTUALITY

Milí občané Frýdku-Místku,
chtěl bych vám v tomto posledním příspěvku v letošním roce popřát 
krásné Vánoce, abyste je strávili v kruhu svých nejbližších, rodiny, 
přátel. Společně si přejme, ať v příštím roce slyšíme co nejméně zpráv 
o covidu, aby se život nejen ve městě vrátil do normálních kolejí. 
V roce 2022 nám všem přeji pevné zdraví, mnoho štěstí a lásky. Velmi 
bych si přál, aby mezi lidmi zavládla vzájemná tolerance, aby se spo-
lečnost, která je nyní tolik rozdělená, dokázala opět spojit a táhnout 
za jeden provaz. Krásné Vánoce a šťastný nový rok přeje KDU-ČSL 
pro Frýdek-Místek. 
Marcel Sikora, KDU-ČSL

Vánoce a Silvestr
Konec roku je neodmyslitelně spojen s Vánocemi, aby byly šťastné 
a veselé, a Silvestrem, abychom se důstojně rozloučili se starým ro-
kem a přivítali nový rok. Tak to bylo dřív a nikoho nenapadlo, že by to 
někdy mělo být jinak. Poslední roky se objevil koronavir, jako nezvaný 
host, který nehodlá odejít. Všichni si tak společně přejeme, aby už 
jednou provždy zmizel. Aby se nenaplnily černé scénáře, že po třetím 
očkování bude následovat čtvrté a pak páté a šesté, zkrátka, že tady 
s námi bude navždy, a my si budeme muset zvyknout, že na očkování 
budeme chodit až do konce života. Tak už aby se našel lék, a vše bylo 
jako dřív bez koronaviru. 
Zdá se, že se objevuje světlo na konci tunelu. Banální potravina Tuze-
mák (dříve Rum) se díky britské studii zařadila mezi látky, které mají 
potenciál bojovat proti koronaviru. Výjimečný český výrobek by mohl 
snížit úmrtnost hospitalizovaných pacientů až o 80 procent, uvedl 
virolog Andrew Hill z univerzity v Liverpoolu. Jen u nás vyráběná a ci-
zinou zatracovaná pochutina by mohla pomoci v boji s koronavirem. 
Hill k tomuto závěru došel na základě analýzy jedenácti různých stu-
dií. Výsledky ukázaly, že podání tuzemáku dokázalo u pacientů snížit 
smrtnost o osmdesát procent, a navíc se s jeho pomocí dokázalo tělo 
koronaviru zbavit rychleji (zhruba do pěti dnů oproti obvyklým dese-
ti). Tuzemák je schopen za 48 hodin dosáhnout významné redukce 
virové RNA. Výjimečná česká lihovina je navíc schválena evropským 
Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Konečné závěry studií by měly 
být k dispozici už v následujících měsících. Američtí vědci, kteří nyní 
tuzemák studují, věří, že je schopný „ochromit nervový systém“ koro-
naviru a zabránit jeho replikaci. (Převzato z agentury CCN). Bude se 
jednat o koupi patentu na výrobu tuzemáku a pralinek? 
Dovětek – „Tuzemák, podávaný v malých dávkách, neškodí v jakém-
koliv množství“ (HOGO FOGO). 
Členové Klubu KSČM Vám všem přejí pokud možno šťastné a veselé 
Vánoce a splnění nadějí v roce 2022. 
Ivan Vrba, KSČM

Vážení spoluobčané,
je advent, období klidu a smíření, kdy bychom se pomalu měli 
připravovat a naladit pozitivní náladu na nejkrásnější svátky v roce. 
Bohužel nám k této pozitivní náladě nepřispívá dění ve světě, ve státě 
a ani v našem městě. Přesto mi dovolte i v tomto období poukázat na 
některé nešvary současného vedení města a informovat Vás o nich. 
Na 15. 12. je připravováno jednání zastupitelstva města. Na tomto 
jednání by se dle materiálů mělo mimo jiné jednat o dotacích pro 
sportovce, směně či prodeji hotelu Centrum a prodeji fotbalového 
stadionu v Lískovci. Nová koalice po převratu slibovala a proklamo-
vala svěží vítr a nové přístupy. Nyní to spíše vypadá, že vítr proletí 
městským majetkem, o který nenávratně přijdeme. Hotel Centrum 
město pod vedením ČSSD kupovalo za účelem zabránění jeho využití 
k obchodu s bídou a za účelem vybudování míst k bydlení pro seniory 
a mladé rodiny. Nyní to vypadá tak, že město o hotel Centrum přijde, 
a ztratí tak přes případné záruky ve smlouvách přímý vliv nad jeho 
osudem. O pozadí celé směny či prodeje zde nemíním polemizovat, 
každý si může udělat svůj obrázek.  Dalším objektem k prodeji by 
se měl stát fotbalový stadion v Lískovci. Co na to občané Lískovce 

a osadní výbor v Lískovci, ptal se jich někdo? Město by se nemělo 
zbavovat strategického majetku a už vůbec by nemělo prodávat 
sportovní infrastrukturu, která byla vybudována pro nás všechny. Po-
kud k prodeji tohoto stadionu dojde, důvodně se obávám o jeho další 
osud. Snad zastupitelé budou na svém jednání dostatečně prozřetelní 
a k výše uvedenému výprodeji městského majetku nedojde. 
Všem spoluobčanům pak přeji za celý klub ČSSD příjemné prožití 
vánočních svátků v kruhu nejbližších a úspěšný rok 2022 prožitý ve 
zdraví a pokud možno s úsměvem na tváři.
Pavel Machala, ČSSD

Vážení občané, 
letošní rok byl na opravy a rekonstrukce ve městě velmi bohatý. Je 
dobře, že už je sjezd u haly Polárka hotov a ŘSD stihlo slibovaný 
termín. Výstavba obchvatu pokročila, a pokud to zima dovolí, tak 
se po části obchvatu ve dvou pruzích projedeme již letos. Rovněž 
Moravskoslezský kraj se snažil a opravoval svůj majetek ve městě. 
Vzpomeňme si na opravy na Koloredovském mostu. Město tolik 
oprav neprovádělo, aspoň ne tolik, jak jsme byli zvyklí v minulých 
letech. A pokud nové vedení města k opravám přikročilo, tak jsme 
se to dozvídali se značným zpožděním. Popřípadě se nedařilo městu 
dodržet avizované termíny. Stačí si vzpomenout na křižovatku Dob-
rovského na Slezské, kde bylo slibováno, že semafory budou vypnuty 
na 3 týdny, ale nové semafory se rozfungovaly až 25. 10., tedy o dva 
měsíce později.
Také nové vedení města hodilo některé realizace přes palubu. Napří-
klad je připravena realizace SMART parkování na ul. 8. pěšího pluku, 
měly se zde objevit informační displeje, kde jsou volná parkovací 
místa, a nové parkovací automaty s možností platby platební kartou. 
Byla připravena s ŘSD a Policií ČR úprava parkování pod estakádou 
v blízkosti železničního přejezdu. Měly zde být nakresleny chodecké 
trasy a celkově zpřehledněno parkování vozidel tak, aby chodci měli 
zajištěny rozhledy a byli dobře vidět. To vše v návaznosti na nově 
budovaný železniční přejezd. Ale zdá se že nové vedení si práci šetří. 
Tak bych chtěl všem spoluobčanům popřát hezké Vánoce, i když ve 
městě neproběhnou podle jejich představ, a do nového roku pracovi-
tější vedení města. 
Karel Deutscher, ČSSD

Vážení občané, milí čtenáři,
blíží se Vánoce a rok 2021 se chýlí ke svému konci. Můžeme bilanco-
vat a hodnotit. Myslím, že útokům Santa Clause a dalším symbolům 
americké kultury jsme zdárně odolali. Santa s pytlem přes rameno 
už neleze na komíny českých domácností. V době minulé jsme 40 let 
zase odolávali útokům ruského Dědy Mráze.
Když ale dnes vkročím do obchodů, sleduje mne řada prapodivných 
skřetů bez očí s dlouhými vousy.  Našeho Ježíška ohrožují severští 
sobi a skandinávští Trollové. Jako bychom neměli dost svých čertů, 
andělů, Mikulášů a Ježíška, ne kterém je nejkrásnější to, že si ho může 
každý představit jinak. A to je velmi přínosné pro rozvoj fantazie. 
Ježíšek se nedá ušít z plyše, vypálit z hlíny ani jinak vyrobit. Nedá se 
tedy prodávat. Je to v Evropě unikát. Musíme si jej chránit jako by byl 
zapsán mezi památky Unesca. Pokud bude v ohrožení, vezmeme si na 
pomoc něco z naší slovanské kultury. Stačí vzpomenout významný 
slovanský svátek zimního slunovratu. Od 21. prosince se den opět 
prodlužuje a noc se krátí. Naši předci věděli, jak je to významné. Ve 
své kultuře Slované uznávají mnoho bohů Svantovíta, Radegasta, 
Peruna a další postavy přibližující adventní zvyky. Například Lucky, 
Barborky, Hromnice.
Jsem optimista a věřím, že se Ježíšek nedá. Že budeme silní, zdraví 
a rozumní.
Tomáš Krpel, SPD 

Zaslané příspěvky jsou zveřejněny bez redakčních úprav.

NÁZORY OPOZICE
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Podnikatelé, obchodníci nebo zájem-
ci o podnikání z Frýdku-Místku se 
mohou i nadále zapojit do semináře 
pod hlavičkou Podnikej F-M. 6. ledna 
je čeká on-line seminář Facebooková 
reklama. Lektor Jiří Pernica popíše 
nastavení reklamy v rámci Facebook 
Business Manager krok za krokem 
a praktické tipy z praxe. Reklama na 
Facebooku, především její obsah a za-
cílení je především pro drobné podni-
katele velmi důležitá.  V úterý 11. ledna, 
pokud to epidemiologická opatření 
dovolí, se uskuteční živé setkání účast-
níků akademie s organizátory, kde si 
předají získané zkušenosti.  
V sobotu 20. listopadu se v Národním 
domě uskutečnil živý workshop v rám-
ci akademie pro obchodníky z Frýdku-
-Místku. Tématem, které se probíralo 
byly výlohy obchodů. „Účastnice z řad 
frýdecko-místeckých podnikatelek zís-
kaly teoretické základy a také zpětnou 
vazbu a tipy k vlastním výlohám. Násle-
doval krátký písmomalířský workshop 
s lektorkou Renátou Gebauerovou. Ta se 
věnuje písmomalířství a účastnicím dala 
praktické tipy, jak napsat vizuálně pěk-
nou ceduli,“ zmínil náměstek primátora 
pro ekonomický rozvoj a podnikání 
Jakub Míček (ANO 2011). 

Na workshop navázala úprava ukáz-
kové výlohy, kterou získala bezplatně 
v rámci akademie Zámecká cukrárna 
na Frýdeckém náměstí. „Změnou výlohy 
jsme chtěli poukázat na to, že někdy 
i poměrně malé a jednoduché změny 
ve výloze můžou změnit celý charakter 
obchodu. A mít třeba vliv na to, jestli 
zákazníci do obchodu vstoupí. Zámec-
ká cukrárna je tradiční podnik, který 

se v nedávné době přeorientoval na 
moderní dezerty a chtěly jsme, aby ten 
moderní, svěží vítr byl vidět i navenek,“ 
uvedla koordinátorka akademie Kamila 
Smutná.
Výlohu upravily písmomalířka Renáta 
Gebauerová, aranžérka Denisa Bajga-
rová a organizátorka akademie Kamila 
Smutná. (rs)

Akademie pro obchodníky 
pokračuje i v lednu

U
PR

AV
EN

Á
 V

Ý
LO

H
A

 Z
Á

M
EC

K
É 

CU
K

RÁ
RN

Y.
 

FO
TO

: K
A

M
IL

A
 S

M
U

TN
Á

Obyvatelé Frýdku-Místku rozhodnou, 
které místo ve městě zvelebit. Radnice 
přichází s novým projektem partici-
pativního rozpočtu, který zapojuje 
veřejnost do rozvoje města. Do parti-
cipativního rozpočtu v rámci projektu 
Zapoj FM na rok 2022 bude na úpravu 
vybrané lokality vyčleněna částka 
jednoho milionu korun.
Lidé budou hlasovat pro jednu z devíti 
lokalit ve Frýdku-Místku, které v rámci 
pilotního ročníku vybrali členové komi-
se územního plánování a architektury. 
Hlasování proběhne v aplikaci Mobilní 
Rozhlas.  
„Následně se budou moci podílet na 
přípravě zadání, účastnit se plánovacích 
aktivit a ve spolupráci s architekty svými 

Lidé vyberou lokalitu, město ji zvelebí

 „První ročník pojmeme zjednodušeně, abychom občanům uká-
zali, o co jde a provedli je celým procesem. Na lokalitě vybrané ve 
veřejném hlasování se pak občané zapojí do spolupráce s hlavním 
architektem města a dostanou možnost říct, jakým způsobem 
ke kultivaci daného místa dojde. Občané se tak na rozhodování 
budou podílet hned třikrát: výběrem lokality, spoluprací na přípravě 
zadání a průběžnou zpětnou vazbou k projektu, který tam vznikne.“ 
Náměstek primátora pro sociální záležitosti, informační technologie, 
participaci a digitalizaci Igor Juriček (Piráti)   

Kauzy bývalého vedení pokračují
Krajský soud vrátil Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku k doplnění kauzu údajně předraženého čistění příkopů. Kauzu prodeje 
pozemků v Horní ulici bude krajský soud projednávat až do února. Město zadalo vnitřní audit týkající se smlouvy prodeje 
pozemků potápěčskému centru Scuba FM, který potvrdil nevýhodnost smlouvy pro město. Audit doporučuje zvážit podání 
trestního oznámení v této věci. (rs)

připomínkami projekt dále rozvíjet. Bu-
dou tak mít možnost ovlivnit výslednou 
podobu vybraného místa od začátku do 
konce,“ upřesnil hlavní městský archi-
tekt Ondřej Zdvomka.
Participativní rozpočty běžně fungují 
ve spoustě měst, od okolních měst na 

severu Moravy až po světové metro-
pole. Ve Frýdku-Místku půjde o první 
projekt tohoto druhu. 
S vybranými lokalitami a podrobným 
představením participativního rozpoč-
tu se lidé budou moct seznámit v led-
novém čísle Zpravodaje F-M. (jmj)



20

Změny na úseku občanských průkazů
Nový zákon o občanských průkazech ze srpna letošního roku přinesl 
několik změn. Jak se v posledních měsících ukázalo, změna spočívají-
cí ve skončení platnosti občanského průkazu uplynutím 45. dne ode 
dne ohlášení změny adresy trvalého pobytu, změny rodinného stavu 
(pokud je v dosavadní občance uveden), změny jména, příjmení, 
rodného čísla atd. může mnohým z nás způsobit nemalé problémy, 
pokud si včas nevyřídíme nový občanský průkaz.
V souvislosti s uvedeným skončením platnosti občanek se stávají 
nepříjemné situace, kdy např. paní Nováková přišla na poštu k vy-
zvednutí svého důchodu a zaměstnanec pošty jí důchod nevydal, 
neboť předložený občanský průkaz už nebyl platný. Paní Nováková 
v září ovdověla a od úmrtí manžela si ještě nevyřídila nový občanský 
průkaz. Platnost jejího dokladu byla totiž ukončena automaticky po 
45 dnech ode dne úmrtí manžela. Tímto způsobem skončí platnost 
občanky také po rozvodu manželství nebo z důvodu jiné změny 
údaje uvedeného v dosavadní občance. S neplatným občanským prů-
kazem pak může nastat problém nejen na poště či v bance, ale třeba 
také na letišti při cestování do zahraničí.   
Nově se vydávají strojově čitelné občanské průkazy s biometrický-
mi údaji, kterými jsou zobrazení obličeje a u občanů starších 12 let 
otisky prstů, uložené v nosiči dat. Bylo zrušeno vydávání „zelených“ 

potvrzení k občanským průkazům v případě sňatku, rozvodu či jiné 
změně. Potvrzení se nevydává ani při ohlášení ztráty, odcizení nebo 
poškození dosavadní občanky. Dále bylo zrušeno zapisování akade-
mických titulů. 
K podání žádosti o vydání nového občanského průkazu nelze zmoc-
nit jinou osobu, a to z důvodu pořizování biometrických údajů. Na-
opak k převzetí vyhotovené občanky je zmocnění možné. Je k ní ale 
potřebná zvláštní plná moc s úředně ověřeným podpisem žadatele. 
Také se změnila výše některých správních poplatků na úseku ob-
čanských průkazů. Např. při vydání nového dokladu z důvodu ztráty 
uhradí žadatel namísto původních 100 Kč částku 200 Kč, poplatek za 
vydání občanky pro dítě ve věku do 15 let je navýšen na 100 Kč. 
Dosavadní občanské průkazy zůstávají nadále v platnosti, a to po 
dobu v nich uvedenou. Výjimkou jsou občanské průkazy vydané do 
30. června 2000 (většinou se jedná o občanské průkazy typu „kníž-
ka“), které pozbydou platnosti 2. srpna 2026. 
V případě dotazů k novinkám na úseku občanských průkazů jsou 
našim občanům k dispozici zaměstnanci oddělení evidence obyvatel, 
občanských průkazů a cestovních dokladů na pracovišti magistrá-
tu v Místku, ul. Politických obětí 2478 osobně nebo na tel. číslech 
558 609 455, 558 609 456 nebo 558 609 458. (red)

Přes veškerou snahu stavbařů se ter-
mín otevření 1. etapy obchvatu Frýdku-
-Místku vedoucí od Ostravy a Příbora 
po výpadovku na Frýdlant nad Ostra-
vicí nepovede urychlit natolik, aby byl 
v provozu ještě letos. „Stavba 1. etapy 
obchvatu Frýdku-Místku je úspěšná 
a urychlená. Nicméně upřednostňujeme 
kvalitu před rychlostí. Termín dokončení 
máme stanoven do 1. poloviny roku 
2022, konkrétně ho zatím vzhledem ke 
klimatickým podmínkám nebudeme sta-
novovat,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic 
a dálnic Jan Rýdl. 
„Práce zpomaluje prosincové mrazivé 

počasí a sněžení. Obalovny zavřely, 
protože do sněhu není možné pokládat 
asfalt. Město na dřívější zprovoznění 
úseku vliv nemá. Situace nás mrzí, přáli 
jsme si, aby byl obchvat otevřen ještě 

před Vánoci, ale věříme, že na jaře už 
nic nebude bránit tomu, aby došlo ke 
zprovoznění prvního úseku,“ konstato-
val náměstek primátora Jakub Míček 
(ANO 2011). (jmj)

 První část obchvatu se otevře příští rok, 
dokončení posouvá počasí 
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Tři králové se vydají na pochod měs-
tem ze Zámeckého v sobotu 8. ledna 
v 10 hodin. „Tentokrát bude pochod 
delší, protože nepořádáme program 
na místeckém náměstí. Chodilo na něj 
několik tisíc lidí, a to by mohl za sou-
časné situace problém,“ vysvětlil děkan 
místecké farnosti Daniel Vícha. 
Tříkrálový průvod začne proto na 
náměstí ve Frýdku, půjde městem přes 
Koloredovský most do Místku se kos-
telu sv. Jana a Pavla, kde bude zakon-
čení bez mše, účastníci si jen zazpívají 
koledy.  (rs)

Tříkrálový průvod začne 
na Zámeckém náměstí
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Vánoční 
bohoslužby
Na Štědrý den se uskuteční ve 
Frýdku v bazilice minor v 16 hodin 
dětská mše svatá a tzv. půlnoční 
mše začne ve 22 hodin. V Lískovci 
mše začne v 21 hodin. 
V Místeckém kostele sv. Jakuba za-
čne půlnoční mše přesně o půlnoci, 
tj. ve 24 hodin. (rs)

Akce Faunaparku
Na Štědrý den od 10 do 14 hodin 
jsou všichni zváni do Faunaparku 
na nekomentované prohlídky. Lidé 
mohou přinést slunečnice a ptačí 
zob pro ptáčky, oříšky pro veverčí 
kolonii, mrkev a jablka pro králíky 
a zajíce, případně konzervy nebo 
kapsičky pro kočky. Bude přichystá-
no občerstvení – káva, čaj a svařák. 
Vstupné je dobrovolné.
1. ledna v 15 hodin se uskuteční 
tradiční novoroční komentova-
ná prohlídka s krmením zvířátek, 
přineste si proto krmení (viz. výše). 
Občerstvení bude zajištěno. Vstup-
né činí 70 Kč, děti do tří let mají 
vstup zdarma. Výtěžek půjde na 
další rozvoj Faunaparku. (rs) 

Ohňostroj nebude
Novoroční ohňostroj se letos neu-
skuteční. Prostředky, které město za 
ohňostroj ušetří, zůstanou součástí 
rozpočtu. Díky tomu mohly být 
např. sníženy poplatky za psy. (rs)

Vyzkoušejte si udělat ke vánočnímu 
kaprovi nebo řízku sváteční brambo-
rový salát. Recepty poskytli primátor 
Petr Korč (Naše Město F-M) a ná-
městci primátora Jakub Míček (ANO 
2011) a Jiří Kajzar (Naše Město F-M), 
kteří jsou svými známými a přáteli 
považováni za výborné kuchaře.   

Rodinný bramborový salát 
Petra Korče
Nadrobno nakrájet okurky. Poté uvařit 
brambory ve slupce, oloupat, nakrájet 
na kostičky a přidat k okurkám. Očiš-
těnou mrkev, petržel a celer povařit 
15 až 20 minut, následně nakrájet na 
kostičky (vývar použít na polévku) 
a přidat k bramborům a okurkám. 
Dle chuti přidat trochu sterilovaného 
hrášku, čtyři až pět natvrdo uvaře-
ných a nakrájených vajec a jedno 
sladké jablíčko. Na chladném místě 
nechat proležet do následujícího 
dne. V den spotřeby přidat tatarskou 
omáčku a případně dosolit.  

 Čtyři porce salátu 
podle receptu Jakuba Míčka
Potřebné suroviny: uvařené bram-
bory vcelku se slupkou typ A – 600 
g, uvařená mrkev, uvařený celer ve 
stejném množství jako mrkev, 4 ks 
nakládaných okurek střední velikosti, 
4 lžíce sterilovaného hrášku, malá 

cibule nebo šalotka, sůl a pepř, 4 lžíce 
majonézy, 1 lžíce plnotučné hořčice, 1 
lžička cukru, 1 lžíce octu.
Uvařené brambory necháme vy-
chladnout tak, aby byly na dotek 
stále teplé. Oloupeme slupku, poté je 
nakrájíme na větší kostky nebo pro-
tlačíme kráječem na brambory. Mrkev 
a celer uvaříme ve vodě s trochou 
tymiánu, poté je nakrájíme na menší 
kostky, okurku na malé kostičky a ci-
buli najemno (cibuli můžeme pro lepší 
trávení spařit). Vše smícháme v míse 
s hráškem a ochutíme majonézou, 
hořčicí, octem, cukrem, solí a pepřem. 

Vánoční bramborový salát 
Jiřího Kajzara
Připravte si objemově následující 
suroviny: 40% brambor, 20 % celeru, 
10% mrkve, 10 % petržele, 10 % 
nakládaných okurek a 10 % hrášku, 
dále majonézu, sůl, pepř a dijonskou 
hořčici. 
Uvařte kořenovou zeleninu s brambo-
ry do poloměkka ve slané vodě, na-
krájejte vše včetně okurky na kostky 
a promíchejte s nakládaným hráškem. 
Přidejte majonézu, lžíci dijonské 
hořčice a dochuťte lehce zálivkou 
(zálivka: nechejte 10 minut povařit 
mrkev, cibuli, česnek, kopr, cukr, sůl 
podle chuti), solí a pepřem. Nechejte 
nejméně jeden den odstát. (red)

Recepty na vánoční bramborové 
saláty od představitelů města
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Vánoční stromek se stal nejvýraz-
nějším symbolem Vánoc až v průbě-
hu 20. století. 

Herec a vánoční strom
Vánoční stromek se v českých zemích 
poprvé objevil v roce 1812. K nazdo-
benému stromku na zámečku na 
Ztracené vartě v Libni pozval své 
přátele herec Nosticova divadla Jan 
Karel Liebich. 
Široké vrstvy městského obyvatel-
stva se s vánočním stromkem začaly 
seznamovat v průběhu 19. století 
prostřednictvím dobročinných měst-
ských vánočních slavností. Ve venkov-
ském prostředí se vánoční stromek 
šířil teprve od 60. let 19. století. Jako 
první mívali vánoční stromek na faře 
a ve škole. Mnohem déle trvalo, nežli 
tato novota pronikla mezi obyvatele 
podhorských a horských osad. Naši 
evangeličtí předkové na Valašsku 
nezdobili vánoční stromek ještě v 50. 
letech minulého století. 
Stromky se zpočátku krášlily skromně 
ozdobami z pečeného těsta, malovaný-
mi perníky, podomácku zhotovenými 
ozdobami z papíru, sušeného ovoce, 
přidávaly se mandle, rozinky a ořechy 
přírodní nebo pozlacené, šátky a svíč-
ky. Na vrchní větvičce stromku býval 
umístěn obrázek Jezulátka. K novotám 
patřily prskavky, zpočátku jen s bí-
lým světlem, později se do některých 
dražších přidával červený a zelený tzv. 
„bengálský prášek“.

Špička někdy mířila dolů
Ozdobený stromeček se zavěšoval 
buď ke stropu za špičku, někdy však 
i obráceně špičkou dolů. Nebo stál ve 
světnici na stole přímo mezi vánočními 
jídly. Občas jej umisťovali do okna, aby 
byl pro příchozí a kolemjdoucí dobře 
vidět. S vánočním stromkem je spjato 
obdarovávání, které se stalo pod-
statným rysem vánočních svátků. Za 
vánoční dar lze považovat už výslužku, 
kterou dostávali koledníci v domech, 
které v době vánoční navštívili. Jednalo 
se o ovoce, pečivo, sladkosti a nověji 
i peníze. 

Dárkem byly fi gurky
Ještě naše babička Jenovéfa Liberdová-
-Diežová dostala na konci 1. světové 
války v chaloupce na Dřevjaném kopcu 
v Bašce skromné dárky od Mikuláše. 

Co by to bylo za Vánoce 
bez vánočního stromečku
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Dětem na Starých Hamrech a na Bílé 
přinášela dárky Boží matka – Matička. 
Hračky pro děti se tradičně kupovaly 
na mikulášských a vánočních trzích. 
Vesměs šlo o různé fi gurky kolední-
ků a zvířátek, které se zhotovovaly 
ze dřeva, hlíny a dalších materiálů, 
jako byl barevný papír, bavlna a vata. 
Zvláštním druhem dárku pro děti byla 
„mikulášská zahrádka“ nebo jiná její 
varianta zvaná „svět“. Štědrovečerní 
dárky v dnešním slova smyslu nebyly 
v lidovém prostředí dlouho známé.

Baňky ze Vsetína
Dalšímu šíření zvyku stavění vánočního 
stromku napomohla 1. světová válka. 
Stejně jako v prusko-francouzské válce 
v poslední čtvrtině 19. století, i nyní 
se stal vánoční stromeček symbolem 

německého šovinismu. Obdobný cha-
rakter měly i vojenské Vánoce v prů-
běhu 2. světové války. Léta 1. světové 
války povýšila na ceněný vánoční dárek 
například pecen chleba a trochu pravé 
zrnkové kávy. Jak zhotovit snadno 
a lacině vyrobit pěkné vánoční dárky, 
radily hospodyňkám různé časopisy 
a praktické knihy. Do začátku 20. let 
20. století se skleněné vánoční ozdoby 
na naše území dovážely jen z Němec-
ka. První zmínka o výrobě foukaných 
skleněných vánočních ozdob na našem 
území je z roku 1920 ze Vsetína, kde 
se o jejich výrobu snažil Ludvík Ondra. 
Novinka slavila úspěch. Kromě fou-
kaných koulí, zvonků a špic se začaly 
zhotovovat i lisované fi gurky. Stromeč-
ky se zdobily i tzv. andělskými vlasy – 
tence vyfoukanými nitěmi z bílého skla 

OZDOBENÝ VÁNOČNÍ STROM NA POHLEDNICI Z PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ. 

NĚMECKÁ VÁNOČNÍ POHLEDNICE. 
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a „lametami“ – staniolem, nařezaným 
na úzké plátky.
V letech 1925 až 1928 se výroba skle-
něných vánočních ozdob rozšířila po 
celé republice. Zájem o ně byl velký 
až do počátku hospodářské krize 
v roce 1930, pak poněkud opadl. Vedle 
tradičních foukaných ozdob z bílého 
skla byly populární i tzv. korálkové 
ozdoby s často vysloveně nevánočními 
motivy (jízdní kolo, dětská koloběžka, 
automobil, letadlo, košík, zvířátka, 
ptáček v kleci aj.). V Československu 
fungovalo tehdy na 140 skláren, které 
zaměstnávaly kromě malířů a rytců 
také domácké pracovníky, a to pře-
devším v Čechách. V té době se staly 
velmi populárními perličky z barevného 
skla, které se navlékaly na nitě a nosily 
na krku jako korálky. Vánoční ozdoby 
vznikly mimo jiné také díky tomu, že 
se zpracovával odpad z těchto korálků. 
Práci sklářům hodně usnadnily formy 
napojené na foukací strojek na stole. 

Čokoláda vytlačila cukroví
Se zlepšováním sociální situace 
a vlivem propagace obchodníků rostla 
především ve městech okázalost 
vánočního stromku. V této době už 
existovalo i domácí elektrické osvětlení 
stromečku. V bohatých rodinách se 
dávaly velmi luxusní dárky jako lyže, 
gramofony, hodinky, jízdní kola a elek-
trické vláčky. Skleněné ozdoby nebyly 
dostupné všem. Domácí výroba ozdob 
na vánoční stromek nebyla považována 
za nijak zvlášť náročnou. Jednodušší 
ozdoby mohly zhotovit i větší děti. Na 
takové ozdoby byl používán stále papír, 

vlna, zbytky látek, vyfouklá vajíčka, 
cukroví i různobarevné korálky, které se 
navlékaly na drátky. 
V době 2. světové války byla touha po 
rodinné pospolitosti ještě více umoc-
něna. Stromečky se strojily stejným 
způsobem jako v době první republiky. 
Období všeobecného nedostatku se 
projevilo zesílenou šetrností. V 50. 
letech se vánoční stromky kromě 
foukaných ozdob začaly zdobit čokolá-
dovými fi gurkami z vánočních kolek-
cí, které postupně vytlačily zdobení 
stromku doma pečeným cukrovím. 
Kvůli poválečnému nedostatku se 
často používaly podomácku vyrobené 
ozdoby. Kromě již známých tradičních 
surovin papíru, vlny a vaty se po válce 
začaly prosazovat nové materiály jako 
umělá hmota, polystyren, kovové fólie 
a žinylka. Klasické skleněné ozdoby se 
s těmito materiály hojně kombinovaly. 
Výzdoba vánočního stromku ze 70. 
a 80. let minulého se vyznačuje pestrou 
duhovou barevností a různorodostí 
dekoru. Oblíbenost skleněných fi gurek 
stále přetrvávala. 
Od 80. let vánočnímu smrčku začala 
konkurovat módní borovice. Novým 
prvkem se stalo jmelí a vánoční hvězda. 
Jižní ovoce (pomeranče, mandarin-
ky, kokosové ořechy, ananas) jako 
nezbytná součást štědrovečerní tabule 
představovalo „socialistický luxus“, 
stále ještě spojený pouze s vánočními 
svátky.

Sladění barev
Po mnoha desetiletích pestrobarevně 
a různorodě zdobených stromečků do-

šlo po roce 1989 k zásadnímu zlomu. 
Vánoční stromek jako nejvýznamnější 
symbol dnešních vánočních svátků za-
čal podléhat módním trendům a stal se 
jakýmsi sezónním bytovým doplňkem. 
Začaly se u nás vytvářet dva základní 
trendy zdobení: jednak návrat k pří-
rodním materiálům, který je prezento-
ván rustikálním stromkem, strojeným 
ozdobami ze slámy často v kombinaci 
s červenými stužkami, doplňky z lýka, 
drobnými malovanými dřevěnými 
fi gurkami a různým pečivem – hlavně 
perníčky, dále sušeným ovocem (nově 
sušenými plátky pomeranče), ořechy 
a jablky. Druhý trend zdobení vánoč-
ního stromku představují tradiční 
skleněné baňky v netradičním pojetí. 
Na začátku 90. let se stromky zdobí 
převážně jednobarevně s použitím co 
nejméně tvarově odlišných ozdob, 
navíc mnohdy bez dekoru. Oblíbenou 
barvou se stala zlatá, stříbrná, fi alová, 
modrá a červená, někdy jsou tyto bar-
vy vzájemně kombinovány. Při nákupu 
mnohdy dochází k výběru ozdob jen 
s matným nebo jen s lesklým povr-
chem. Naši designéři, snažící se vyho-
vět především požadavkům a nárokům 
zahraničního zákazníka, vytvářejí kaž-
dým rokem několik originálních návrhů 
v různě sladěných barvách či tónech 
jedné barvy. V sítích hypermarketů 
žel běžní lidé stále dávají přednost 
masově produkovaným akrylátovým 
ozdobám z Dálného východu a umě-
lým stromečkům. Jakoby všudypřítom-
ná komerce a globalizace družně ruku 
v ruce vstoupily i do motivů českých 
Vánoc, vánočních stromečků a vánoč-
ních pozdravů…
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Druhé nejvyšší hoře Moravskoslez-
ských Beskyd Smrku (1277 m n. v.) 
věnovalo Muzeum Beskyd jednu ze 
současných výstav. V masivu hory 
existují přírodní rezervace a kaskádo-
vité Bučací vodopády. Dva hlavní mají 
10 metrů, celkově jejich výška dosahuje 
40 metrů. Ve vrchní části nejsou posta-
veny žádné hotely nebo turistické cha-
ty. Během normalizace lidé na Smrku 
zřídili pomníčky studenta Jana Palacha 
a hudebníka Johna Lennona, v roce 
2004 k nim přibyl památník hokejisty 
a trenéra Ivana Hlinky. V místě, kde 
byl v říjnu 1944 zastřelen parašutista 
výsadkové skupiny Wolfram Josef Bier-
ský, je umístěna jeho pamětní deska. 
Na vrchol Smrku vedou tři značené 
turistické trasy, cesta k vodopádům ale 
značena není. 
Výstava přibližuje faunu a fl óru na 
Smrku, této části expozice vévodí vy-
preparovaný vlk. Podrobně je popsána 
činnost paradesantní skupiny Wolfram, 

která operovala v okolí Smrku. Připo-
menut je také osud rodiny Tkáčových, 
která pomáhala členům paradesantní 
skupiny Wolfram a ukrývala zraněné-
ho partyzánského velitele Murzina. 

Zmíněna je i havárie německého letadla 
Junkers 88, které v roce 1944 narazilo 
do vrcholu hory a jehož šestičlenná 
posádka zahynula. Zájemci si mohou 
výstavu prohlédnout do 23. ledna. (rs)

ZPRAVODAJ F≈M ◆ KULTURA

Muzeum Beskyd připravilo výstavu, 
která přibližuje život a tvorbu fotografa 
Oty Landsbergera (1955–2017). Foto-
grafovat začal již ve svých 12 letech, 
vyučil se fotografem a zaměřoval se na 
technické fotografi e a snímky Beskyd. 
V roce 1988 se stal zřejmě prvním sou-
kromníkem ve Frýdku-Místku. Dostal 
povolení provozovat fotografi cké práce 
jako živnost. 
Zajímavostí je, že jeho předci založili 
ve městě textilní továrnu. V Místku se 
usadili v roce 1860, pod Štandlem zřídili 
malou bělírnu a později vybudovali 
textilní továrnu, kterou řídil strýc jeho 
otce. Děda Oty Landsbergera působil 
v Místku jako lékař. Po sametové revo-
luci se na radu právníka s maminkou 
a sestrou rozhodli, že nebudou usilovat 
o vydání původního majetku, protože 
nechtěli absolvoval mnohaleté soudy. 
Během prvních dnů sametové revoluce 
v listopadu 1989 odjel fotit do Prahy, 
manifestace ve Frýdku-Místku začal 
fotit až 25. listopadu. „Zatímco v Praze 
vládlo neuvěřitelné nadšení, tady se 
scházelo na náměstí jen pár nadšenců 
a lidí přibývalo opravdu velice pomalu.  

Ohlédnutí za dílem 
fotografa Oty Landsbergera
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Po čase jsem si fotky prohlížel a zjistil, 
že v době, kdy už bylo jasné, že se změní 
politické poměry, začali na demonstrace 
na náměstí chodit různí soudruzi. Prostě 
rychle převlékli kabáty,“ vzpomínal 
v jednom z rozhovorů.    
V lednu 1990 zachytil návštěvu prezi-

denta Václava Havla ve Staříči a Frýd-
ku-Místku. 
Návštěvníci výstavy Objektivem Oty 
Landsbergera si mohou prohlédnout 
fotografi e z roku 1989 a také portréty 
známých osobností. Výstava trvá do 
30. ledna. (rs)

Na hoře Smrk působili parašutisté 
i partyzáni, najdete tam pomníček Lennona 
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Faunapark uspořádal prodejní výstavu 
obrazů. Výtěžek půjde na jeho další 
rozvoj. V současné době se upravují 
výběhy zvířat a probíhá rekonstrukce 
stodoly, v níž se konají akce. 
„Na výstavu a následný prodej věnovali 
své obrazy výtvarníci Iveta Bártová, 
Anna Borská, Veronika Dyrčíková, Eva 
Faldynová, Lenka Filipová, Mirka Ježko-
vá, Kamila Mertová, Petra Řěhová, Ma-
rie Tichá, Ivana Václavíková, Alexander 
Mosio, Ivo Pokluda a ze svých sbvírek 
nebo domácností nám darovali obrazy 
Jarmila a Martina Kadlubkovy, paní 
Cikrtová, primátor Petr Korč a náměstek 
primátora Jiří Kajzar. Všem velmi děkuji 
za pomoc našemu Faunaparku,“ podě-
koval předseda Spolku pro Faunapark 
Petr Dvořáček. 
Pokud o obraz měli zájem dva nebo 
více zájemců, došlo na licitaci, kterou 
zajišťoval náměstek primátora Jiří 

Kajzar. „Jsem rád, že se podařila dobrá 
věc a Faunapark, který si mezi veřejností 
získává stále větší oblibu, získal další 
prostředky na další rozvoj. Milovníci 

umění pomohli dobré věci a zároveň si 
donesli zajímavé umělecké dílo,“ doplnil 
náměstek primátora investice a fi nan-
ce Jiří Kajzar (Naše Město F-M). (rs)  

Umělci pomohli Faunaparku
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V místeckém Centru aktivních seniorů 
začala výstava s vánoční a zimní tema-
tikou. „Tyto výstavy mají mnohaletou 
tradici. Před otevřením našeho Centra 
jsme výstavy nejrůznějšího zaměření 
pořádali v prostorách základních škol ve 
městě. Vždy to bylo spojeno s tvorbou 
žáků školy. Toto propojení jsme zacho-
vali i pod naší střechou. Přizvali jsme 
žáky Střední, Základní a Mateřské školy 
z Pionýrské ulice, s nimiž máme mnoha-
letou spolupráci a pořádáme nejrůznější 
tvořivé akce, výlety a další. Již první 

obdivné ohlasy nás ubezpečují o tom, že 
naše námaha nebyla zbytečná a kresby 
dětí, kresby a koláže členek našeho 
malířského ateliéru, historické panen-
ky a hračky potěší oko i duši každého 
návštěvníka, zejména dětí,“ uvedl ředitel 
Centra aktivních seniorů Dalibor Kališ. 

Centrum je otevřeno denně od 9 do 17 
hodin, ale i v době uzavření si zájemci 
mohou výstavu prohlédnout. Je totiž 
koncipována tak, aby byla dobře vidi-
telná zvenku přes výlohy. (as)

Nová výstava v Centru 
aktivních seniorů

Zažehněte 
Betlémské světlo 
ve svých 
domovech
Frýdečtí skauti přinesou Betlémské 
světlo na magistrát ve Frýdku 23. 
prosince v 10 hodin. Lucernička se 
světýlkem bude umístěna ve foyer 
magistrátu a zájemci si mohou přijít 
světlo odpálit mezi 10. a 11. hodinou. 
Ve dnech 23. a 24. prosince bude 
Betlémské světlo k dispozici také 
v místeckém kostele sv. Jakuba. Na 
místeckém náměstí se na Štědrý 
den od 15 hodin koná akce pro 
veřejnost nazvaná Půjdem spolu do 
Betléma. Budou se zpívat koledy, 
místecký děkan Daniel Vícha před-
nese vánoční zamyšlení a požehná 
k svátkům. A zároveň skauti budou 
roznášet Betlémské světlo.   
Světýlko z Betléma dorazí na Štědrý 
den také do baziliky ve Frýdku, a to 
v 16 hodin na dětskou mši. (rs)
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KULTURA FM

KINO VLAST
BIO SENIOR
5. 1. 10.00 Tady hlídáme my
12. 1. 10.00  Milan Kundera: Od žertu 

k Bezvýznamnosti
19. 1. 10.00 Benedett a
26. 1. 10.00 Šťastný nový rok 2

BIJÁSEK
8. 1. 15.00  Vlk a lev: Nečekané přátelství
22. 1. 15.00 Dračí princezna 

Kompletní fi lmový program 
na www.kulturafm.cz

DIVADLO
4. 1. 19.00  Jak jsem vyhrál válku (Div. 

Příbram)
20. 1. 19.00  Utíkejte, slečno Nituš! (St. 

Ypsilon)

DIVADLO PRO DĚTI
16. 1. 15.00 Kašpárek a ježibaba 
23. 1. 15.00 Zima, zima, zimička 
30. 1. 15.00 O nenasytném vodníkovi

DALŠÍ AKCE
6. 1. 19.00  The Stringz a Tomáš Savka 

(Nár. dům)
26. 1. 19.00  Ostrava Brass Quintet (hist. sál 

ZUŠ)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

Výstava Myšlenky z knih (pob. Frýdek), do 
30. 12.  

HUDEBNÍ KLUB STOUN

(začátky akcí ve 20.00 a koncertů v 21.00)
25. 12.  Vánoční hity ze záhrobí 18+
26. 12.  Beats for Love X-MAS

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

Pro děti
15. 1. 15.00 Čert vem anděla
22. 1. 15.00 Povídání o Červené karkulce

MUZEUM BESKYD

Výstavy
Stálé expozice: Beskydy – příroda a lidé, 
Frýdek a Místek, Frýdek – Mariánské poutní 
místo. Smrk, do 23. 1. 

Objektivem Oty Landsbergera, do 30. 1. 

Purpura na plotně voní, do 2. 1. 

Ex libris – knižní značka, 13. 1. – 27. 2. 

Akce muzea Beskyd
Novoroční procházka pro Frýdku s J. Poláš-
kem, 2. 1. 13.00 (sraz u kašny na Zámeckém 
náměstí)

Komentovaná prohlídka J. Poláška Znáte 
místecké ulice? 14. 1. 15.30 (sraz u kašny na 
nám. Svobody)

Komentovaná prohlídka J. Poláška Znáte frý-
decké ulice? 20. 1. 15.30 (sraz před budovou 
magistrátu v Radniční ul.)

Komentovaná prohlídka J. Poláška Naši zmi-
zelí židovští sousedé, 27. 1. 15.30 (sraz před 
Langovým domem v Zámecké ul.)

FAUNAPARK

4. 12. 10.00  Okolo Frýdku cestička pro 
nožky, tlapky, kolečka
(trasy 5, 12 a 21 km)

19. 12. 15.00  Adventní prohlídka Faunaparku 
a vánoční dobrotrh

24. 12. 10.00  Vánoční svařák

MALÍŘSKÝ ATELIÉR

Veřejný malířský ateliér ve Frýdku -Místku 
vyhlašuje novou sezónu  kurzů kreslení 
a malování pro I. pololetí 2022. 
Více na: htt ps://atelierrosenfeld.webnode.cz

SVČ KLÍČ

8. 1.  9.00
SOBOTNÍ PEČENÍ – vlastní šunková pizza 
a šneky se sýrem. 
Věk: 7 –12 let, budova B, 150 Kč
Na akci se přihlaste do 6. 1. 

Kulturní tipy

HLEDÁ

ÚČETNÍ
Více informací na:

www.hpfm.cz /KARIERA

8. 1.  9.00
VYROB SI SVŮJ KALENDÁŘ – výroba 
netradičního závěsného kalendář, více 
výtvarných technik. 
Věk: 8 – 12 let, budova A, 100 Kč
Na akci se přihlaste do 6. 1. 

15. 1.  9.00
DOPOLEDNE S TANCEM,  PUTOVÁNÍ 
SE SOBÍKEM – taneční skupina Dance 
4 Fun, výuka stylu Disco-Dance
Věk: 4 – 7 let, budova A, 60 Kč
Na akci se přihlaste do 13. 1. 

15. 1.  9.00
DOPOLEDNE S ROBOTY – možnosti 
stavebnice Lego Mindstorms, stavba 
robota a jeho programování.   
Věk: 9 – 15 let, budova B, 150 Kč
Na akci se přihlaste do 13. 1.

15. 1.  9.00
VÝROBA BAREVNÝCH MÝDEL A 
SVÍČEK – s nazdobením a výrobou 
dárkové krabičky.
Věk: 7 – 12 let, budova B, 230 Kč
Na akci se přihlaste do 13. 1. 

15. 1.   13.30
ODPOLEDNE S PLAYSTATIONEM – 
sobotní odpoledne s hrami na Playsta-
tionu. 
Věk: 7 – 60 let, budova B, 50 Kč
Na akci se přihlaste do 14. 1.

22. 1.   13.00
NERFLIGA DVOJIC – další ze série tur-
najů dvoučlenných týmů, které se mezi 
sebou utkají v soubojích se zbraněmi 
Nerf.
Věk: 8 – 12 let, budova A, 80 Kč
Na akci se přihlaste do 20. 1.

22. 1.  9.00
UZLÍK ZA UZLÍKEM – zábava s lany 
a provázky, pletení náramku a přívěs-
ku. 
Věk: 9 – 12 let, budova A, 150 Kč
Na akci se přihlaste do 19. 1.

29. 1.  9.00
PEXESOVÝ TURNAJ  O POHÁR 
MĚSTA F-M
Věk: 6 – 99 let, budova B, 50 Kč
Dospělí účastníci se mohou akce 
zúčastnit, pokud splňují O-N (O-očko-
vání, N-nemoc).
Na akci se přihlaste do 28. 1.

Nahlášení na jednotlivé akce: tel. 
558 111 777, e-mail recepce@klicfm.cz.
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Otužilci z Frýdku-Místku se již třetí 
sezonu za každého počasí scházejí 
pravidelně u jezu U Žida, a to vždy 
v pondělí a středu v 16 hodin a v sobo-
tu v 9 hodin. „V naší republice neexistu-
je žádné další místo, kde by účast otu-
žilců na pravidelných trénincích byla tak 
hojná. Je to velká výhoda zejména pro 
začátečníky, protože tento sport je velmi 
náročný na odhodlání. A když s vámi 
plave 50 lidí, je to mnohem snazší, než 
když jste jen dva,“ řekl náčelník skupiny 
Otužilci Frýdek-Místek Otakar Zemek.
Skupina je otevřena všem zájemcům, 
kteří chtějí otužování zimním plaváním 
zkusit. „Poměrně rozšířeným omylem 
je, že plavání ve studené řece musí 
předcházet několik týdnů sprchování, 
dechová cvičení a podobně. Jde jen 
o marketingové triky, jak prodat něco, co 
je zadarmo,“ zdůraznil Otakar Zemek. 
S otužováním se dá začít i uprostřed 
zimy. Jedinou podmínkou je dobrý 
zdravotní stav a věk nad osm let, horní 
hranice není žádná. Plavat chodí otužil-
ci i ve věku kolem 80 let. 

 Kdo se rozhodne začít, může přijít 
v sobotu v 8.45 hodin. Dostane se mu 
krátké teoretické průpravy a těsně po 
9. hodině si již zaplave za doprovodu 
Otakara Zemka.
Po plavání je třeba tělo rychle zahřát. 
„Tuto práci neodvede ani teplý čaj, ani 
oblečení, ale pohyb. Takže poté, co vyle-
zeme z vody, se co nejrychleji oblékneme 
a vybíháme na krátký zahřívací běh, 
zhruba tři kilometry podél řeky,“ vy-
světlil náčelník otužilců. Otužování má 
nesporné benefi ty pro zdraví a imu-
nitu, nicméně je třeba jej provádět 
postupně a pravidelně. A právě na tyto 
aspekty se skupina zaměřuje. 
Kromě plavání se členové v zimě 
scházejí v neděli v 9 hodin u válco-
venských schodů, které vybíhají pro 
zlepšení kondice. Běh trvá 40 minut 
a je vhodný pro všechny, protože kaž-
dý si určí své tempo sám. A na rozdíl 
od jiných běžeckých tréninků nikdo 
nikomu  neuteče. Podrobnější informa-
ce na webu www.otuzilcifm.cz nebo na 
Facebooku. (zk)

Otužilci pravidelně 
plavou v řece Ostravici

Medaile šachistů 
Otevřené mistrovství České repub-
liky v bleskovém šachu žen a mužů 
se konalo 11. prosince v Brně. Junioři 
Beskydské šachové školy vybojovali 
celkem čtyři medaile. Mezi dívkami 
byla stříbrná Kristýna Laurincová, 
chlapci obsadili celé stupně vítězů - 
první byl Marek Miča, druhý Adam 
Frank a třetí Richard Stalmach. (ta)

Hatt rick 
gymnastiky
Gymnastika při 11. ZŠ vybojovala 
hatt rick na závěrečném závodě 
České asociace Sport pro všechny 
v Trutnově. 
Družstvo nejmladších dívek soutěži-
lo v kategorii Junior I. Za provedení 
na trampolíně získalo z pěti družstev 
nejnižší známku, avšak za pódiovou 
skladbu a akrobacii dívky získaly nej-
vyšší známky a celkově se radovaly 
z prvního místa a zlatých medailí. 
Starší dívky a potřetí v řadě vybo-
jovaly nejvyšší stupeň s nejlepšími 
známkami ve všech třech disciplí-
nách.
Chlapci se zúčastnili soutěže trio, na 
trampolíně utrpěl jeden ze cvičících 
úraz, proto musel tým improvizovat. 
Kluci dozávodit bez zaváhání a svým 
výkonem vybojovali 1. místo v kon-
kurenci šesti týmů.
„Krásnější výsledky ze závěrečného 
závodu roku 2021 jsme si nemohli 
přát. Dokázali jsme vybojovat hatt rick 
a pár trenérů z jiných oddílu nás 
pochválilo za výkonnostní vzrůst, co 
nás opravdu velmi potěšilo,“ uvedla 
trenérka Vendula Henychová. (hn)

Šachy v Dubaji
Během výstavy Expo 2020 v Du-
baji Španělský pavilon připravil 
šachový turnaj, kterého se zúčast-
nilo 12 družstev z 10 zemí. Českou 
republiku reprezentovalo družstvo 
složené ze studentů Gymnázia Petra 
Bezruče (Marek Miča, Ondřej Nytra, 
Adam Frank, Lucie Fizerová, Martin 
Vašínek, Kateřina Fárková, Ferdinand 
Buchta a Jan Gnojek) pod vedením 
trenéra Jakuba Rabatina. V silné 
mezinárodní konkurenci naši hráči 
vybojovali páté místo. 
Protože se v Dubaji zároveň odehrá-
val boj o mistra světa v šachu, dalo 
se tam narazit na mnoho zajíma-
vých osobností. Čeští gymnazisté 
setkali i s Judit Polgárovou, bývalým 
mistrem světa Viswanathanem 
Ánandem a také s tím současným 
Magnusem Carlsenem. (ta)
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MLADŠÍ ŽÁCI SKP FRÝDEK-MÍSTEK. PŘEDNÍ ŘADA ZLEVA: ŠIMON TVRDÝ, 
MATYÁŠ PACIOREK, DOMINIK JIRÁČEK, ROMAN LECHOVIČ A JAKUB CHOVANEC. 
PROSTŘEDNÍ ŘADA ZLEVA: TRENÉR RADIM HUSTOPECKÝ, DENIS HRACHOVEC, 
FILIP SKOTNICA, MATĚJ MALÍK, VEDOUCÍ DRUŽSTVA LENKA KROČKOVÁ, MATYÁŠ 
WESELOWSKI, ADRIAN SVOBODA, JAN ŠNÁBL A TRENÉR OTO KANCEL. HORNÍ 
ŘADA ZLEVA: PETR JANOŠ, ADAM SKLENÁŘ, ADAM FOJTÍK, VOJTĚCH ŠNÁBL, JAN 
DOROTÍK, ADAM ZNIŠŤAL, MATĚJ CAGAŠ A VÁCLAV KROČEK. FOTO: JAN SMEKAL 
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tivní sporty dětem dají nové kamarády 
a naučí je chování v kolektivu, bojovat je-
den za druhého, přizpůsobit se ostatním. 
To všechno jim může pomoct v různých 
životních situacích,“ podotkl Kancel. 
A jak vzpomíná slovenský házenkář 
na své sportovní začátky? „Odmalička 
jsem byl sportovní typ a vyzkoušel si asi 
všechny známější sporty. K házené jsem 
se dostal, když jsem začal studovat osmi-
leté sportovní gymnázium v Košicích, kde 
jsem si musel vybrat jeden hlavní sport, 
kterému se budu věnovat. Nejprve jsem 
chtěl být basketbalistou, ale do mého 
rozhodnutí tenkrát zasáhl ředitel školy 
Slavomír Šipoš,“ zavzpomínal.  

„Byl to bývalý československý reprezen-
tant a trenér v házené. Můj otec za ním 
jednou šel na schůzku ohledně školy. 
Když viděl, že měří 195 cm, tak se zeptal, 
jak velká je moje mamka. Měla 180 cm. 
Na základě toho řekl, že z jejich syna 
bude házenkář. Z toho jsem se vůbec 
netěšil. Když jsme ve škole hráli háze-
nou, byl jsem vždycky brankář, protože 
jsem jako jediný dosáhl na břevno. Ale 
v brance jsem se bál. Při hře mě nepří-
jemně trefi li, bolelo to, takže jsem neměl 
dobré vzpomínky. Po dvou měsících 
přemlouvání jsem tomu dal šanci a šel na 
první trénink. A od toho momentu jsem 
už nechtěl být nikým jiným než házenká-
řem,“ uzavřel Oto Kancel. (js)

Hrál nejvyšší soutěž na Slovensku 
i v Maďarsku. Nyní předává zkušenosti

Oto Kancel na začátku letošního roční-
ku posílil tým Pepino SKP Frýdek-Mís-
tek. Slovenský reprezentant také pomá-
há s výchovou házenkářských nadějí 
v klubu. Malým házenkářům předává 
zkušenosti, které doposud nasbíral. 
Slovenský házenkář s trénováním začal 
už před pěti lety v maďarském Balaton-
furedu, kde zároveň hrál. „K trénování 
jsem se dostal tak, že jsem byl po váž-
ných zraněních a nevypadalo to se mnou 
příliš dobře. Tenkrát jsem začal myslet 
na to, co by se stalo, kdybych už nemohl 
pokračovat jako profesionální hráč,“ 
uvedl Oto Kancel s tím, že ho zajímalo 
trénování a po konzultacích se svými 
trenéry ve Veszpremu a Balatonfuredu 
dospěl k tomu, že by to měl vyzkoušet 
a udělat si licenci. 
„Hned od začátku mě to velice bavilo 
a zajímalo. Není to vůbec jednoduché, 
jak si někteří lidé myslí. Ale radost dětí 
a jejich zápal pro tento sport je to, co mě 
ohromně naplňuje,“ přiblížil Kancel. 
Ve Frýdku-Místku má na starosti spo-
lečně s Radimem Hustopeckým výběr 
mladších žáků. „Musím říct, že s Radi-
mem jsme si sedli hned od začátku. Jako 
spoluhráči i jako trenéři. Tréninky tak 
vedeme společně a zatím nám to funguje 
výborně. Většinou se spolu dohodne-
me, kdy kterou činnost chceme u dětí 
zdokonalovat, takže společně vymýšlíme 
tréninkový plán,“ dodal.  
Slovenský házenkář trénuje mladší žáky 
Frýdku-Místku od poloviny září. „Začát-
ky byly především o tom kluky poznat. 
V tomto ohledu mi Radim hodně pomohl, 
protože už je trénuje delší dobu, takže 
kluky zná mnohem více. Jsou dobří. Nelze 
jim upřít snahu a je poznat, že házenou 
mají v lásce. S Radimem děláme všechno 
pro to, abychom je naučili všechno, co 
potřebují k házenkářskému růstu,“ líčil.  
Velkou výhodu pak Oto Kancel vidí 
v tom, že v minulosti jej na Sloven-
sku a v Maďarsku trénovalo mnoho 
kvalitních trenérů. Postupuje tak, jak 
jej to učili před nedávnem tito trenéři. 
Dále se vzdělává odbornou literaturou, 
sledováním videí nebo internetu.  
A jak se dívá na fakt, že v dnešní době 
není mnohdy zrovna jednoduché 
přimět děti k tomu, aby sportovaly? 
„Faktem je, že děti mají obrovské mož-
nosti. Vyrůstají před počítači a telefony, 
takže je určitě těžší je dostat ke sportu. 
Z osobní zkušenosti ale můžu potvrdit, že 
když už se dítě odhodlá a přijde na první 
trénink, vyzkouší si daný sport, málokdy 
se stane, že by se mu to nelíbilo. Sport 
jako takový je totiž krásný. Navíc kolek-
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Sportovní tipy

HÁZENÁ – extraliga mužů

2. 2. 18.00 SKP FM – Brno 

VOLEJBAL – extraliga mužů

15. 1. 17.00 Beskydy – Kladno
29. 1. 17.00  Beskydy –  Odolena 

Voda

HOKEJ – Chance liga

20. 12. 17.00 FM – Kadaň
27. 12. 17.00 FM – Vsetín
3. 1. 18.00 FM – Přerov
31. 1. 18.00 FM – Benátky
5. 2. 17.00 FM – Šumperk

Fotbalový klub Frýdek-Místek má tři 
týmy mladších žáků. „Jedná se o ka-
tegorie U13 ročníku narození 2009 
a U12 ročníku 2010. Tyto dva týmy hrají 
ligovou soutěž Sever. Třetí tým mladších 
žáků pojmenovaný Future tým je složen 
z ročníků narození 2009 a mladších 
a hraje krajský přebor,“ popsal spor-
tovní ředitel a vedoucí trenér mládeže 
Radek Šmíd. 
Tým U13 vedou trenéři Martin Rojíček 
a František Hlavatík, U12 mají na 
starosti Petr Vokoun a František Végh, 
tým Future trénuje Jiří Šigut. Všechny 
týmy trénují čtyřikrát týdně a o víken-
du hrají soutěžní zápasy.  
„U těchto týmů nám nejde vyloženě 
o výsledek a tabulkové umístění, ale 
i tak chce každý fotbalista střílet branky 
a vítězit v každém utkání. Prvořadým 
cílem je rozvoj herních činností kluků 
a poté týmový výkon. Trenéři vedou 
hráče také k soběstačnosti a zodpověd-
nosti,“ uvedl Radek Šmíd.  
Mládež má také své mott o Učíme se 

reprezentovat svůj klub. „Tímto mott em 
chceme ještě více posílit hrdost mladých 
hráčů na to, že oblékají dres FK Frýdek-
-Místek. Posílit povědomí o bohaté 
historii klubu, vzniku a vývoji. Klubismus 
v dnešním fotbale není samozřejmos-

tí, chceme jej proto do srdcí mladých 
fotbalistů zase vrátit a ukotvit. Přejeme 
si, aby každý kluk, který si oblékne 
dres s tradiční šerpou, měl z fotbalu 
nejen radost, ale cítil hrdost a pocit 
naplnění,“ vysvětlil Radek Šmíd. (rs)

Mladší žáci FK Frýdek-Místek bojují 
v lize a krajském přeboru  

Turnaj volejbalové extraligy kadetek 
se konal první prosincový víkend ve 
Frýdku-Místku. Výběr Romany Elblové 
v prvním zápase udolal v pěti setech 
Přerov. Ve druhém zápase s Ostra-
vou sokolky vyhrály první set, avšak 
Ostravanky zápas otočily a vyhrály 3:1. 

Zápas s Havlíčkovým Brodem skončil 
výhrou domácích hráček 3:1. 
O postupu rozhodoval poslední zápas. 
Sokolky doslova převálcovaly tým 
SVBC z Dobřichovic 3:0 a v turnaji 
obsadily první místo. Postupují tak do 
elitní skupiny extraligy kadetek. (vas)

Kadetky postoupily 
do elitní skupiny 
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Křížovka

Sudoku

3 4 9 5
5 3 4

7 1 2 8
2 9 4 5 8
5 7 8 9 6

8 7 1 6 4
6 5 8 9
5 8 7

8 6 3 2

5 4 8 1 3 2 9
6 4 3

9 2 5
7 1 8 5
2 3 8
8 4 5 1

1 2 7
4 8 1
6 9 3 4 8 5 2

Karel Kryl: Nevěř ostnatému drátu, byť by …
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HLEDÁ

Projektanty a další profese
Více informací na:

www.hpfm.cz /KARIERA

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

Uzávěrka lednového čísla je  10. ledna 2022.

Sběratel koupí 
staré náramkové 

hodinky Prim, 
ale i jiné značky.

Tel: 739 418 437
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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

DENISA GATTINGEROVÁ
realitní makléřka pro Frýdek-Místek a okolí.

Váš spolehlivý partner ve světě realit.


