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Gynekologická ambulance Sagena s.r.o. informuje
Od nového roku se řady lékařů nestátního zdravotního zařízení Sagena rozrostly o novou posilu.
V příjemném prostředí gynekologické ambulance nyní pracuje zkušená lékařka
s empatickým přístupem MUDr. Alice Dudová, která klade důraz na celostní pohled na zdraví i nemoc. Pacientky jistě uvítají rozšíření ordinačních hodin od úterý
do pátku každý den, v úterý až do 18.00 hodin.
Můžeme tak zajistit, že na termín vyšetření nebudete muset čekat několik týdnů
a vždy budete vyšetřeny stejnou lékařkou. Gynekologická ambulance se nachází
ve 2. patře v budově Sagena II – Komerční centrum Rosa (za restaurací La Rosa),
objednat se můžete na telefonním čísle recepce 553 030 870, nebo přímo v gynekologické ambulanci na telefonním čísle 553 030 825.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Gynekologická ambulance Sagena s.r.o. nabízí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

preventivní, diagnostickou a léčebnou péči o dospívající (nad 15 let) a dospělé
ultrazvukovou diagnostiku
diagnostiku děložního čípku (ve spolupráci s akreditovanou cytologickou laboratoří)
preventivní očkování proti rakovině děložního čípku – HPV infekci
antikoncepci (včetně diagnostiky trombofilních mutací u rizikových pacientek)
péči o neplodné páry – základní diagnostiku, léčbu (ve spolupráci s IVF centry)
péči v klimakteriu
vyšetření prsů ve spolupráci s mammocentry
poradenství a léčbu inkontinence moči ve spolupráci s urologickou ambulancí
poradnu pro těhotné, určení pohlaví plodu
3D i 4D ultrazvukové vyšetření s možností vyhotovení fotografie plodu
Dopplerometrické vyšetření průtoku krve pupečníkem
ultrazvukovou diagnostiku vrozených vývojových vad plodu a průtoku krve placentou

Sagena II
8. pěšího pluku 2380
Frýdek-Místek
tel.: 55 30 30 870
Po příchodu do budovy se, prosím,
nahlaste v přízemí v recepci – vlevo
za vstupními dveřmi.
K dispozici je bezbariérový přístup –
plošina (poradí vám v recepci).
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čtete první číslo městského zpravodaje v roce
2022. A tak jako mnozí z vás i Frýdek-Místek si
stanovil do nového roku řadu cílů a předsevzetí.
Věřím spolu s vámi, že to jsou cíle reálné, které
vycházejí ze zkušeností a z výsledků týmové práce
pro naše město.
Za jeden z hlavních cílů, který se nám daří
naplňovat, považuji zastavení bezdůvodného
zadlužování, které by zbytečně zatěžovalo město
a budoucí generace. Podle střednědobých plánů
odvolaných předchůdců mělo být zadlužení města
ke konci roku 2021 více než 400 milionů korun.
Skutečný výsledek je výrazně nižší, méně než
200 milionů. Co je však ještě podstatnější, že i
s tímto odpovědným přístupem se nám podařilo
nejen zachovat, ale i podstatně navýšit jednotlivé
rozpočty v oblasti sportu, kultury a sociálních
programů. Podpora v těchto oblastech dokonce
poprvé v historii města překročí magickou hranici
100 milionů korun. O tom, kde a jak město lépe
hospodaří, jaké používá nové nástroje, i o rostoucích investicích do budoucnosti, si můžete přečíst
v tomto vydání.
Mám radost, že se postupně naplňují cíle a myšlenky, kterým jsem věřil a stále věřím. Jsem rád, že
pozitivní změna, která ve Frýdku-Místku nastala,
přináší výsledky. Věřím, že i vy vnímáte jak lepší
komunikaci města s občany, tak dobrou spolupráci mezi zvolenými zastupiteli.
Jsem přesvědčen o tom, že na úrovni města si
nemusíme hrát na „velkou politiku“ a můžeme
společně hledat skutečná řešení pro město. Můžeme našich rozdílných pohledů a přístupů využívat
ku prospěchu všech. Stačí se začíst do seznamu
cílů a priorit na straně 6 a 7, které se naší koalici
za necelý rok povedly, a jsem přesvědčen, že se
mnou budete souhlasit.
Závěrem chci poděkovat všem mým kolegům
a ocenit práci každého z nich, jak v koalici, tak
v opozici, kteří vnímají politiku jako službu městu
a vám občanům. Dnes a denně se mi potvrzuje,
že jedině spoluprací, komunikací a vzájemným
respektem je možné dosáhnout opravdu dobrých
výsledků.
Těším se spolu s vámi na Frýdek-Místek budoucnosti. Výzvy, které před námi stojí, nejsou malé.
Z mého pohledu jsou důležité všechny, jedná-li se
o vznik nové městské čtvrti s bulvárem v místech
bývalých textilních továren nebo o obnovení v
minulosti zrušené zubní pohotovosti. Obojí je pro
město jednoznačným přínosem.
Váš primátor Petr Korč (Naše Město F-M)
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OSLAVA ZISKU STANLEY CUPU NA MÍSTECKÉM NÁMĚSTÍ. VĚŘÍME,
ŽE PODPORA SPORTU POMŮŽE VYCHOVAT PODOBNÉ TALENTY,
JAKÝM JE ONDŘEJ PALÁT. FOTO: RENÉ STEJSKAL

Poprvé více než 100 milionů do sportu,
kultury a sociálních služeb
Dotační smlouvy jsou podepsány. Vedení města se 5. ledna sešlo se zástupci subjektů se zaměřením na sport,
kulturu a sociální oblast, aby s nimi
slavnostně podepsalo dotační smlouvy. Do všech těchto oblastí půjde
letos historicky nejvyšší částka, která
dosahuje výše 107,2 milionu korun. Jde
o historický přelom, kdy dotace pro
tato odvětví přesáhla ve Frýdku-Místku objem sta milionů korun.
Poskytovatelé sociálních služeb letos
získali podporu ve výši 15,2 milionu Kč,
což je téměř o 5,5 milionu více než loni.
Sportovní spolky obdrží 46,4 milionu,
tj. o téměř 2,5 milionu více oproti loňskému roku. Do oblasti kultury letos
půjde o téměř 1,5 milionu více než před
rokem, a to 45,6 milionu korun. (jmj)

NÁMĚSTEK PRIMÁTORA JAKUB MÍČEK (ANO 2011) SE ZASTUPITELKOU
MARKÉTOU UBÍKOVOU (PIRÁTI) A ORGANIZÁTORKOU SEMINÁŘŮ KAMILOU
SMUTNOU (ZCELA VLEVO). FOTO: PODNIKEJ F-M

Úspěšná podpora podnikatelů
pokračuje i letos
Na podzim město spustilo sérii seminářů pro obchodníky a podnikatele
z Frýdku-Místku. Během tří měsíců se
do akademie s názvem Podnikej F-M
přihlásilo přes 80 účastníků. Ti měli
možnost zapojit se do on-line seminářů na témata jako on-line marketing,
facebooková reklama nebo grafický
program Canva. Součástí aktivit byla
i dvě živá setkání nebo workshop
k výlohám.
„Jsem moc rád, že se podařilo rozjet platformu Podnikej F-M a pomalu začínáme
propojovat místní obchodníky. Na živých
setkáních vystoupili podnikatelé z Frýdku-Místku jako například Denisa Michnová z Minirestaurace u Denči nebo Petr
Čerňanský z Rybízáku, a inspirovali tak
ostatní,“ uvedl náměstek primátora pro
ekonomický rozvoj a podnikání Jakub
Míček (ANO 2011).
„Moc mě těší, že aktivity budou pokračovat i v letošním roce. Plánujeme semináře na témata jako digitální vychytávky,
které vám usnadní život, copywriting
nebo workshop fotografie. Nebudou
chybět ani společná setkání se zajímavými hosty,“ dodala zastupitelka Markéta
Ubíková (Piráti), která vznik projektu

spoluiniciovala. Akademie je pro účastníky zdarma, registrovat se mohou
průběžně na www.podnikejfm.cz.

Další semináře budou věnovány účetnictví nebo zřízení či vylepšení profilu
firmy na Google Moje firma. (ks)

ROZHOVOR
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Práce ve vedení města je novou
výzvou i novým posláním
Co bylo pro vás impulsem, že jste se
zapojil do politiky?
Před pěti lety jsem se rozhodl vrátit
z Prahy do Frýdku-Místku už s přesvědčením, že se chci zapojit do
veřejného života. Líbilo se mi, jakou
opoziční práci odváděli tehdy Piráti
na pražském magistrátu. Ve Frýdku-Místku jsme začali od nuly. Dali jsme
dohromady partu srdcařů a silnou
kandidátku pro komunální volby 2018.
Čtyři zvolení zastupitelé byli úspěchem
a naše opoziční práce mohla začít. Loni
v březnu jsme se stali součástí vedení
města. Tato změna přinesla novou
zodpovědnost a také příležitost posunout Frýdek-Místek dál mezi moderní
a progresivní města. Do funkce jsem
nastoupil s nadšením, které stále přetrvává. Mít možnost rozvíjet své rodné
město je jednoduše čest.
Překvapilo vás něco ve funkci
náměstka?
Náměstkem primátora se člověk
nerodí a nedá se to naučit ve škole
ani z knížek. Nastupovali jsme navíc
v době nejpřísnějšího lockdownu.
Naštěstí jsem velmi brzo zjistil, že
úřednický tým máme ve městě na té
nejprofesionálnější možné úrovni. Ono
se to nezdá, ale opravdu v tomto má
Frýdek-Místek obrovské štěstí. Bohužel dlouho neřešené problémy nejde
vyřešit tak rychle, jak jsem se původně
domníval. Velkou úlevu přinese brzké
otevření obchvatu. Pořád ale máme
silnou vnitřní dopravu. Jsem přesvědčený, že kdyby se dalo po městě snadněji pohybovat na kole nebo pěšky,
některé cesty autem by nebyly tak
nutné. Vidíme to na spoustě inspirativních příkladu ze zahraničí, ze sousedního Rakouska, ale třeba i Dánska nebo
Nizozemí. Jenže infrastruktura pro pěší
a cyklisty neměla v minulosti prioritu
a téměř se nebudovala. Chybí nám
bezpečné přechody, rychlé pěší trasy
mezi Frýdkem a Místkem, cyklostezky.
To chceme napravit.
Jak vnímáte parkování ve městě?
Auta k našim životům patří a většina z nás se bez nich neobejde. Jako
problém vnímám systém či spíše nesystém parkování, a protože se tento
problém neřešil, máme zde parkovací
anarchii. I mnohem menší města mají
systém zón, rezidentního parkování,
inteligentní parkovací automaty. Zaplatit parkování v centru města z aplikace
v mobilu už nebude utopie, ale realita.

Náměstek primátora Leonard Varga (Piráti) má na
starosti dopravu a silniční hospodářství, ochranu
veřejného pořádku, životní prostředí a zemědělství,
prevenci kriminality a městskou policii.
Zlepšit, modernizovat, zpřehlednit a legalizovat parkovací systém ve městě
je pro mě letos největší úkol. Věřím,
že se to povede a že výsledek všichni
společně oceníme.
Dá se něco zlepšit v MHD?
Nečekanou výzvou se před koncem
roku stala změna jízdních řádů vlaků.
Takto dramaticky se jízdní řády neměnily téměř 20 let a my se to dozvěděli
jen pár měsíců dopředu. Přestože jsme
se usilovně snažili upravit jízdní řády
našich autobusů tak, aby na vlaky
plynule navazovaly, přiznávám, že ne
u všech linek se to povedlo ideálně.
Dostal jsem od občanů desítky připomínek. Část jsme zapracovali, další se
dostanou do úprav jízdních řádů, které
přijdou v nejbližší době. Děkuji všem
za veškerou zpětnou vazbu.
Diskutováno bylo i zdražení jednorázového jízdného z 10 na 20 korun. Rád
bych důvody rozvedl. Provoz městské
MHD Frýdek-Místek dotuje ročně
zhruba 140 miliony korun. Většina
našich autobusů jezdí na CNG a loni
se dramaticky zvýšily ceny plynu.
V koalici jsme se shodli, že zachováme
dotované jízdné za 1 Kč na rok, proto
jsme museli hledat zdroje jinde. Po důkladném zvážení jsem dospěl k závěru,

že právě jednorázové jízdné je tím nejméně bolestivým místem pro úpravu
ceny. Toto jízdné využívají ti, kteří jezdí
autobusem sporadicky, často také turisté. Městskému rozpočtu by to mělo
ušetřit pět až sedm milionů korun,
které mohou být použity například na
opravu dětského hřiště.
Popíšete důvody, proč jste snížili
poplatek za psa?
Frýdek-Místek dlouhé roky držel výši
poplatku na maximální zákonné výši,
a to mi nepřišlo správné. Pejskař za
tyto peníze nic navíc nedostal a poplatek měl čistě regulační funkci.
Lidé tuto povinnost často obcházeli
přihlášením pejska u prarodičů nebo
u příbuzných na venkově.
26. srpen je Mezinárodním dnem psů
a já věřím, že v tento den otevřeme
první psí hřiště ve Frýdku-Místku.
Jedná se o oplocené místo určené
k venčení a hře bez vodítka v širším
centru. Příjemné místo, kde se potkají
na lavičce páníčci pod stínem stromů,
místo s pítky pro pejsky, s hracími
prvky i sáčky na exkrementy. Nyní
vybíráme vhodnou lokalitu a já bych
i tímto způsobem vyzval spoluobčany, aby mi své tipy posílali na varga.
leonard@frydekmistek.cz. (red)
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Zeptali jsme se členů vedení města
Co považujete za největší úspěch
v loňském roce a jaká je vaše
hlavní priorita pro rok 2022?
Petr Korč (Naše Město F-M)
primátor se svěřenými gescemi školství, mládeže, tělovýchovy, sportu,
vnitřních věcí a zahr. styků
Mám radost, že se nám daří měnit formu a způsob spolupráce i komunikace
nejen se zastupiteli, ale hlavně s vámi,
s občany města. Mezi viditelné důkazy
této změny patří nejen tento zpravodaj, ale hlavně konkrétní výsledky naší
práce. Podařilo se nám zastavit další
neopodstatněné zadlužování města.
Zároveň jsme připravili projekty, které
např. do městského rozpočtu základního školství mohou přinést desítky
milionů korun. Podařilo se nám rozšířit
a navýšit podporu sportu, zejména
toho mládežnického. A protože jako
primátor nenesu odpovědnost jen za
své gesce, ale za fungování koalice
jako celku, jsem moc rád, že jako tým
jsme rozpohybovali mnoho projektů
a otevřeli řadu zásadních témat, která
léta spala. Je zkrátka vidět, že nové
myšlenky a nová energie městu svědčí.
Stačí si přečíst odpovědi mých kolegů.
A priorita pro rok 2022? Využívat i nadále co nejvíce možných výhod, které
poskytuje týmová hra, a tím získat pro
město Frýdek-Místek a jeho občany
maximum. Jsem přesvědčený, že je
to v našich silách, a chtěl bych za to
koaličním partnerům poděkovat.

Radovan Hořínek (ANO 2011)
náměstek primátora pro majetkoprávní vztahy a majetkové účasti města
Podařilo se nám zrekonstruovat 51
městských bytů, každý v ceně přibližně
za 250 tisíc korun. Velkým úspěchem
je prodej hotelu Centrum městské
společnosti Distep. Prodej hotelu získal v zastupitelstvu výraznou podporu
30 zastupitelů. Považuji za důležité, že
město bude mít nad využitím hotelu
dohled a díky tomu se z něj nestane
ubytovna pro sociálně slabé.
Prioritou pro letošní rok je příprava
podmínek pro výstavbu střediska
správ a údržby Ředitelství silnic a dálnic a Dálniční oddělení Policie České
republiky, které vzniknou na ploše
přesahující 33 tisíc metrů čtverečních
v areálu místeckých kasáren. Za důležité považuji, že vzniknou také nová
pracovní místa.

Leonard Varga (Piráti)
náměstek primátora pro dopravu,
silničního hospodářství, ochranu ve-

řejného pořádku, životního prostředí,
zemědělství, prevenci kriminality
a městskou policii
Za největší úspěch za uplynulých 9
měsíců ve vedení Frýdku-Místku považuji především, že jsme se jako tým
zvládli na nové role rychle adaptovat
a profesionálně vyřešit doposud ignorované problémy ohledně kanalizace,
vodovodů a s tím související opravy
silnic a chodníku. Vypíchl bych taky
navázaní spolupráce s ČVUT na vypracovaní studie úpravy průtahu městem
po dokončení obchvatu. V neposlední
řadě jsme nabídli občanům možnost
třídit použité oleje formou 110 nových
kontejnerů pro to určených.
Hlavní priority v oblasti dopravy v roce
2022 mám dvě a úzce spolu souvisí.
První je vyřešení dopravy a parkování
na náměstí Svobody a okolí, kde doposud panuje spíše anarchie. Druhou
prioritou je parkování obecně. Musíme
vyměnit parkovací automaty za inteligentní, kde půjde platit kartou i přes
aplikaci. Musíme také přijít s koncepcí
rezidentního parkování na sídlištích
a otevřít na toto téma diskuzi s občany. Situace s parkováním je neudržitelná a musíme dát parkování řád. A také
snad konečně vykážeme kamiony zpod
estakády.

Jakub Míček (ANO 2011)
náměstek primátora pro územní
plánování a rozvoj, stavebně správní
činnosti, ekonomický rozvoj a podnikání, dotace, integrované teritoriální
investice, útvar hlavního architekta
a silniční obchvat města
Kladně hodnotím dotační programy
Daruj F-M, do nichž se kromě města
zapojili i obyvatelé a společně jsme
přispěli na prospěšné projekty. Za to
všem děkuji. Za úspěch považuji, že se
nám podařilo získat 30milionovou dotaci na přestavbu bývalé textilní školy
na sídlo městské policie v Těšínské
ulici. S velkým ohlasem mezi menšími
obchodníky a živnostníky se setkal
program Podnikej F-M, proto v něm
budeme pokračovat i v letošním roce.
Hlavní prioritou na rok 2022 je pro
mne revize strategických dokumentů
města. Plánuji se zaměřit hlavně na
strategický plán, z něj vyplývající akční
plán a na územní plán města.

Jiří Kajzar (Naše Město F-M)
náměstek primátora pro investice,
finance a rozpočet
V oblasti investic považuji za největší
úspěch nastartování zablokovaných investičních akcí, jako je např. nové sídlo

městské policie, což je jeden z kroků
zahájení revitalizace bývalého průmyslového areálu Slezanu na novou část
města. A určitě zmíním dlouho plánovanou výstavbu tělocvičny v Chlebovicích, kterou jsme dotáhli do finální
fáze. V oblasti financí je úspěchem
schválení Rezervy na městské investice, kam se budou ukládat prostředky
z prodeje nepotřebného a zchátralého městského majetku, a schválení
rozpočtu výraznou většinou zastupitelstva.
V roce 2022 bych v oblasti investic
města považoval za úspěch dokončení
probíhající složité výstavby kanalizace
ve všech městských částech včetně
zbývající kanalizace ve Skalici, dále
dokončení projektové dokumentace
na nové Kulturní centrum a zahájení
stavby bulváru v Těšínské ulici.

Igor Juriček (Piráti)
náměstek primátora pro sociální
péči, sociální služby, zdravotnictví,
protidrogové aktivity a prevenci,
informační technologie, participaci
a digitalizaci
V oblasti IT se nám povedlo zavést
Mobilní Rozhlas, občané tak mají takříkajíc „v kapse“ vždy důležité informace
a nástroj, kterým městu mohou hlásit,
co je třeba v ulicích opravit. V sociální
oblasti považuji za důležité, že jsme
výrazně navýšili rozpočet na rozvoj
sociálních služeb.
Pro rok 2022 považuji za prioritu
zavést možnost online plateb za odpad
a psy a rozjet důležité investiční akce
k dalšímu zkvalitnění komfortu klientů
našich příspěvkových organizací. Jedná
se např. o výměnu oken v integrovaném centru Žirafa nebo výměnu
výtahu v Penzionu pro seniory.

Jakub Tichý (Piráti)
radní pro kulturu
Povedlo se vytvořit jednotný a průhledný systém přidělování dotací
v kultuře za přesně daných podmínek.
V rozpočtu na rok 2022 je více peněz
na opravy drobných památek i na
kulturu.
Chtěl bych zrychlit tempo oprav
památek a vytvořit dlouhodobější plán
oprav a údržby. Bude také dokončen projekt rekonstrukce Národního
domu, nové přístavby a bývalé záložny
(Moravia Banky), která dostane nový
obsah. Celý projekt se nám daří upravit
tak, aby z hlediska budoucího využití
dával větší smysl. A hlavně chci ve
spolupráci s Kulturou FM vrátit do
města živou kulturu.
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NÁMĚSTEK PRIMÁTORA RADOVAN HOŘÍNEK (VLEVO) PŘED
HOTELEM CENTRUM. FOTO: LINDA HOLUBOVÁ BLAŽKOVÁ

Známe budoucnost hotelu
Centrum. Jaká bude?
Frýdecký hotel Centrum od města
zakoupila městská společnost Distep
a pustí se do jeho rekonstrukce. Prodej připravoval devět měsíců náměstek primátora pro majetkové účasti
a majetkoprávní vztahy města Radovan Hořínek (ANO 2011). „U všech
jednání pro nás bylo rozhodující, aby
se z hotelu nestalo místo pro obchod
s chudobou, to znamená ubytovna,
a také aby prodej či výměna nevedly
k tomu, že by se z něj stala ruina. Nakonec zastupitelstvo vybralo variantu, že
jej zrekonstruuje městská společnost,“
zdůraznil náměstek Radovan Hořínek
(ANO 2011)
Distep na jaře hotelové prostory vyklidí a nejprve zrekonstruuje bývalou
restaurační část, do níž přesune své
provozy, které má momentálně v několika budovách. Sídlo a celá administrativa tak budou na jednom místě.
Společnost následně prodá budovy,
které už nebude využívat, a z výnosu získá prostředky na rekonstrukci
hotelové části. Ta se promění z větší
části na jedno- a dvoupokojové byty,

bezbariérové byty pro handicapované
a na startovací byty pro mladé rodiny.
Část pokojů může být také přeměněna na kanceláře.
„Výměník Distep upraví tak, aby teplem

zajistil budovu a v budoucnu také celé
okolní území, kde mohou být postaveny
další objekty. Je to základ pro rozvoj
tohoto území,“ uvedl Radovan Hořínek.
(rs)

Rozvoj Faunaparku zajištěn,
dohoda ochrání investice města
Oblíbené místo v areálu bývalého
slezanského ředitelství ve Frýdku se
bude dál rozvíjet. Město to stvrdilo
podpisem se Spolkem pro Faunapark
Frýdek-Místek a vlastníkem pozemků
společností Slezan Holding. Smlouva
zajišťuje ochranu investovaných městských financí.
Město Frýdek-Místek Faunapark dlouhodobě podporuje. Na obnovu areálu
poskytlo již 400 tisíc korun. S novou
smlouvou se Faunaparku otevírají další
možnosti zvelebování. Nyní se zaměří
na pořízení dalších výběhů pro zvířata
nebo na obnovu jezírka. „Je to velice
dobrá zpráva. Prakticky můžeme park
posunou trošku dále. Začít se třeba dívat na obnovení jezírka a už nám nikdo
nemůže říct, že zvelebujeme soukromý
majetek,“ potvrdil předseda Spolku pro
Faunapark Petr Dvořáček.
Spolek pro Faunapark Frýdek-Místek
se začal o areál starat před osmi lety.
Vlastník Slezan Holding spolku pozemky pronajal za symbolickou cenu
a nyní podpisem smlouvy potvrdil, že

hodlá areál dlouhodobě pronajímat
a podporovat aktivitu spolku.
Díky práci dobrovolníků se zanedbané
místo podařilo zkultivovat natolik, že

se stává vyhledávaným cílem rodin
s dětmi, škol a školek. V roce 2021
navštívilo řadu naučných programů
o přírodě a ekologii na 2300 dětí. (jmj)

„Kdyby z nějakých důvodů došlo k výpovědi nájemní smlouvy
Faunaparku, v takovém případě Slezan vrátí všechny vložené
prostředky do majetku a Faunapark prostředky vrátí městu. Město
tedy o nic nepřijde. Díky tomu můžeme o to více financovat a pomáhat Faunaparku.“ Náměstek primátora pro investice, finance
a rozpočet Jiří Kajzar (Naše Město F-M)
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Rekonstrukce budovy bývalé textilní
školy v Těšínské ulici začala. Stane se
z ní nové a moderně vybavené sídlo
městské policie. Budova se stane součástí městského bulváru, který propojí
sídliště Slezská s vlakovým nádražím
a autobusovým terminálem.
Zahájení prací je pro město významným krokem, kterým začíná revitalizace donedávna uzavřeného průmyslového areálu na novou městskou čtvrť
s byty a službami.

V prvním patře budovy bude sídlit
kontaktní centrum městské policie
a přestupkové oddělení magistrátu.
V druhém patře budou strážníci řešit
administrativu, obsluhovat dispečink
a využívat sociální zázemí včetně potřebného zázemí pro terénní pracovníky, šaten se sprchami a instruktážní
místnosti. V současném sídle městské
policie chybí potřebný standard. Strážníci se potýkají s nedostatečným šatním
prostorem, nevhodně umístěným sociálním zázemím, v budově chybí společné
místnosti i bezbariérový přístup.
Stavební úpravy se dotknou celého
částečně podsklepeného objektu
a nejbližšího okolního terénu. Vymění
se střešní konstrukce a krytiny, okna
a dveře a budova bude zateplena.

Úpravami projdou také inženýrské sítě,
vybudují se nové přípojky vody, dešťová a splašková kanalizace, elektrické
rozvody a přeložky plynu. Opravou
projde vytápění a elektrotechnika.
„Z hlediska městského majetku je stávající sídlo městské policie nevyhovujícím
měšťanským domem, který není vhodný
pro ozbrojený sbor. Nové sídlo bude
odpovídat složce, která tam přijde, nová
budova bude splňovat parametry pro
výkon práce strážníků,“ potvrdil náměstek primátora pro městský majetek

Radovan Hořínek (ANO 2011).
Rekonstrukce vyjde na zhruba 62
milionů korun, z toho přibližně polovinu uhradí státní dotace a dalších 18
milionů korun město získalo ve formě
bezúročného úvěru.
Nové sídlo strážníků má být hotovo
v první polovině roku 2023. Město do
svých objektů v nové městské čtvrti
plánuje investovat přibližně 80 milionů
korun a veškerou ostatní výstavbu
bude financovat vlastník areálu Slezan
Holding. (jmj)

„Celý prostor přednádraží se postupně začne měnit k nepoznání.
Vzniknou nové domy, přičemž ty historické zůstanou zachovány
jako připomínka na slavnou textilní historii města Frýdku-Místku.
Staveniště je již připraveno včetně uvolnění prostoru demolicí
okolních budov bez historické hodnoty.“ Náměstek primátora pro
investice, finance a rozpočet Jiří Kajzar (Naše Město F-M)
ZÁKRES MĚSTSKÉHO BULVÁRU A PLÁNOVANÉ
ZÁSTAVBY V NÁDRAŽNÍ ULICI.

„Jedná se o další z projektů, které se
nám podařilo rychle oživit z několikaleté
letargie. Tento projekt jsme připravili již
začátkem roku 2018, kdy město v rámci
Memoranda o spolupráci získalo objekt
směnou se společností Slezan Holding,“
uvedl náměstek primátora Jiří Kajzar
(Naše Město F-M).

MĚSTSKÝ BULVÁR PROPOJÍ SÍDLIŠTĚ SLEZSKOU
S VLAKOVÝM NÁDRAŽÍM. VIZUALIZACE: PETIT ATELIER

První obrysy městské čtvrti: Textilní
škola se mění v sídlo strážníků
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NÁMĚSTCI PRIMÁTORA JAKUB MÍČEK (ANO 2011) A JIŘÍ KAJZAR
(NAŠE MĚSTO F-M) BĚHEM NÁVŠTĚVY SENIORŮ.

Senioři ocenili
nové společenské prostory
Primátor Petr Korč (Naše Město F-M)
a náměstci Igor Juriček (Piráti), Jakub
Míček (ANO 2011) a Jiří Kajzar (Naše
Město F-M) navštívili první lednový
týden Domov pro seniory v ulici 28.
října. Senioři vedení města pozvali
na další návštěvu během prosincového setkání. Primátor a náměstci si
prohlédli nové společenské prostory
ve třech patrech s novými balkony,
prosklenou fasádou, venkovními žaluziemi, klimatizací, rozvody vnitřních
instalací, přípojkami na dataprojektory a novým interiérem včetně
kuchyňky.
„Společenské prostory jsou krásné.
Chodíme sem na kroužky, hrajeme tady
různé hry, konají se tady cvičení,“ byla
nadšena Jarmila Lysá. Pracuje v keramickém kroužku. „Vyrobily jsme krásného anděla, kterého jsme poslaly do
USA do Washingtonu a nyní zdobí tamní kapli,“ prozradila Jarmila Lysá. „Ve
společenských prostorech jsme trávily
i vánoční svátky a měly i štědrovečerní
večeři. Kromě hraní žolíků nebo Člověče

Při obnově
osvětlení město dá
na rady odborníků
Město od roku 2016 postupně
obnovuje veřejné osvětlení. Svítidla
instalovaná technickými službami
jsou moderní, bezpečná a splňují
všechny normy. Několik obyvatel
zareagovalo s připomínkou, že nové
zářivky by neměly být bílé, protože
bílé světlo, resp. modrá vlnová délka,
se v přírodě nevyskytuje a u hmyzu
i ostatních zvířat vzbuzuje dojem, že
je den. Navíc má mít u lidí negativní
vliv na kvalitu spánku.
“V letošním roce budeme investovat
dalších 30 milionů korun do obnovy
osvětlení. Nechám ale zpracovat
krátký audit celého projektu našeho
veřejného osvětlení, který začal už
před více než čtyřmi lety. Určitě dáme
na moderní poznatky a doporučení
odborníků, kteří nám řeknou, zda má
být světlo přirozenější,“ slíbil primátor
Petr Korč (Naše Město F-M). (rs)

nezlob se tady cvičíme,“ dodala Hildegarda Krausová. Jednomu z obyvatel
penzionu, který je milovníkem umění,
přinesl Jiří Kajzar již podruhé obrazy,
které zakoupil na dobročinné výstavě
ve Faunaparku. Obrazy tak přinesly

finance Faunaparku a zároveň udělaly
radost obyvatelům domova.
Opravy společenských místností vyšly
na téměř sedm milionů korun, které
město uhradilo ze svého rozpočtu.
(rs)

Dárci přispěli na defibrilátor
Ve sbírce Vánoční strom přispěli dárci částkou 57 344 korun. Výtěžek sbírky si
převzal Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek, který za něj
pořídí defibrilátor.(jmj)

Oslavila 102 let
Ludmila Tovaryšová oslavila 14. ledna
102. narozeniny. Pochází z Horní Bečvy,
kde prožila největší část svého života
na polosamotě Na Radlickém. Starala
se o hospodářství, několik let pracovala v Tesle Rožnov. Má dvě děti – dceru
a syna. Právě u syna ve Frýdku-Místku
maminka bydlí a syn se o ni stará.
Vzhledem ke covidové situaci se neuskutečnilo osobní setkání s vedením
města. Primátor Petr Korč (Naše Město F-M) a náměstek pro sociální oblast
Igor Juriček (Piráti) zaslali Ludmile
Tovaryšové blahopřání a rodině pro ni
předali kytici a dárkový koš. (rs)

LUDMILA TOVARYŠOVÁ.
FOTO: ARCHIV RODINY
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Ve skalické části Skotňa mezi kulturním domem a Kamencem bude vybudována v měsících březen až červen
kanalizace. Pro místní obyvatele přinese tato výstavba omezení. Běžnou
praxí je, že po celou dobu výstavby je
daná komunikace zcela uzavřena. „Nechceme však znemožnit obyvatelům po
dobu čtyř měsíců příjezd k jejich domovům. S dodavatelem prací jsme dohodli
průběh prací tak, aby obyvatelé mohli
ráno a večer dojet ke svým domovům,“
informoval náměstek primátora pro
investice, finance a rozpočet Jiří Kajzar
(Naše Město F-M).
Firma bude provádět práce vždy ve
100metrových úsecích od neděle do
čtvrtku. Lidé s výjimkou tohoto úseku
budou moci odjet automobily ze svých
domovů do 8. hodiny ranní. „Proto jsme
se zhotovitelem oproti původnímu plánu
dohodli tento čas tak, aby stihli odjet do
práce, odvézt děti do školy a případně
se vrátit. Během dne se bude pracovat
a komunikace bude uzavřena, otevře
se zase v 18 hodin,“ vysvětlil náměstek
Jiří Kajzar. Výjimkou bude stometrový

V ULICI V MÍSTNÍ ČÁSTI SKOTŇA BUDE VYBUDOVÁNA
KANALIZACE. FOTO: LINDA HOLUBOVÁ BLAŽKOVÁ

Výstavba kanalizace ve Skalici
jde do finále, na řadě je Skotňa

úsek, kde se bude pokládat kanalizace.
K domům se během výstavby automobily nedostanou. Obyvatelé těchto
domů se mohou domluvit se sousedy
na dočasném parkování anebo využít
náhradní odstavné místo na provizorním parkovišti u dočasné skládky

zhotovitele kanalizace (u odpadových
kontejnerů) anebo na parkovišti pod
kulturním domem.
Ve dnech, kdy stavební práce nebudou
probíhat, tj. v pátek a v sobotu, bude
průjezd přes část Skotňa a příjezd ke
všem objektům obnoven. (rs)

Navýšení ceny tepla bude jedno
z nejnižších v České republice
Obyvatelé Frýdku-Místku se nemusejí
obávat zdražení tepla v souvislosti se
získáním hotelu Centrum společností Distep. Nové vlastnictví městské
společnosti, která zajišťuje dodávky a rozvody tepelných energií ve
Frýdku-Místku, cenotvorbu negativně
neovlivní.
Ceny tepla jsou totiž regulovány
a kalkulovány v souladu s Cenovým
rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. „V ceně tepla mohou být
promítnuty pouze náklady na výrobu
a distribuci tepla, nákup budovy hotelu
s cenou tepla nesouvisí,“ uvedl předseda představenstva Distepu Jiří Čuda.
Předpokládané navýšení cen tepla pro
letošní rok se pohybuje na úrovni cca
9,37 %, což představuje jedno z nejnižších navýšení v České republice.
Karviná zvyšuje cenu tepla o 19,5 %
a Ostrava o 22,5 %. (rs)

Předpokládané procentní navýšení cen
tepla pro rok 2022
PĜedpokládané
p
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ý
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V DČþínČ je pĜedpokládaný nárĤst ceny 54 %
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1111 dětí přišlo
na svět
ve Frýdku-Místku

První miminka
První letošní miminko se ve frýdecké porodnici narodilo 1. ledna
v 3.50 hod. Veronice Habernalové
z Metylovic. Dcera Viktorie měřila
51 cm a vážila 3,62 kg. První miminkem z Frýdku-Místku je Zorka, která
přišla na svět mamince Adélea Němcové ve stejný den v 18.29 hodin.
Měřila 49 cm a vážila 3,45 kg. (rs)

Váhy omezí
přetěžování silnic
Frýdek-Místek poskytl Policii ČR
finanční dar 202 000 Kč na pořízení přenosné váhy pro kontrolu
nákladních vozidel. „V celém kraji
byla dosud jediná taková váha. Tato
nová bude využívána jen dopravním inspektorátem Frýdek-Místek.
Naší snahou je zamezit přetěžování
komunikací a tím také jejich ničení.
Policisté výrazně přetížené nákladní
vozy odstaví a jejich provozovatelé
je budou musel přeložit, aby hmotnost nákladu odpovídala předpisům,“ vysvětlil náměstek primátora
Jakub Míček (ANO 2011). (rs)

DO TŘÍKRÁLOVÉHO PRŮVODU SE LETOS ZAPOJILY
STOVKY LIDÍ. FOTO: LIBOR SOLAŘ

Šťastné číslo 1111. Tolik dětí se loni
narodilo ve Frýdku-Místku, a to
583 chlapců a 528 děvčat. Ve dvou
případech se narodila dvojčata.
Chlapcům nejčastěji dávali rodiče
jména Jakub, Matyáš a Dominik, holčičky nejčastěji pojmenovávali Anna,
Sofie nebo Eliška. Ve frýdecko-místecké porodnici zazněla i méně
obvyklá jména, např. Timmy, Teo, Kilián, Hector, Dorian, Zavan, Jeremiáš,
Brian, Benjamín, John Hom, Natanael
nebo Niko, u dívek Zara, Thea, Rose,
Ronja, Meda, May, Hannah, Freya,
Debora, Blair a Odetta. (jmj)

Letošní tříkrálový
průvod prošel vůbec
poprvé celým městem

Tři králové s družinou, koni, velbloudy
a kapelou za zvuku koled prošli v sobotu 8. ledna frýdeckým Zámeckým
náměstím a zamířili do Místku přes
Koloredovský most. Průvod se zastavil
na náměstí Svobody, kde Kašpara,
Melichara a Baltazara přijal král Herodes. Královskou výpravu doprovodil
velký zástup přihlížejících až ke svaté
rodině v kostele sv. Jana a Pavla. Na
znamení jejich slavnostního příchodu

se rozezvučel kostelní zvon. Tradiční
událost uspořádala místecká Římskokatolická farnost za podpory města
Frýdku-Místku. Akce se konala v rámci
právě probíhající Tříkrálové sbírky.
Lidé mohli do pokladniček přispívat do
16. ledna, sbírka pokračuje on-line, příspěvek je možné zaslat do konce ledna
na účet 66008822/0800 pod variabilním symbolem 777988004. (jmj)

Pracujeme se zadluženými
lidmi i po Milostivém létu
Akce Milostivé léto nabídla dlužníkům
možnost zbavit některých exekucí
zaplacením původního dluhu s malým
poplatkem, přičemž jim stát odpustil veškeré sankce, úroky z prodlení
a další náklady. Dluh, který exekutor
vymáhal, se díky tomu výrazně snížil.
Nejvíce případů řešilo Centrum nové
naděje. „Poradna poskytla 25 klientům
54 konzultací. Jednalo se o dluhy v celkové výši pět milionů korun a nejčastěji se
vztahovaly ke zdravotním pojišťovnám,
poplatkům místní samosprávě a jízdném v hromadné dopravě,“ konstatoval
náměstek primátora pro sociální oblast
Igor Juriček (Piráti). Jistinu a poplatek
exekutorovi však byli schopni uhradit
jen tři dlužníci. Pěti klientům byla kvůli

extrémnímu předlužení doporučena
insolvence a další dostali přehled
o svých dluzích a exekucích.
Na Centrum pro zdravotně postižené
MSK se obrátilo pět uživatelů, Poradna
pro ženy a dívky poskytla zájemkyním
informace, jenže akci Milostivé léto ani
jedna pro vysoké zadlužení nevyužila.
Se zadluženými klienty budou pracovníci nadále v kontaktu. „Od ledna
letošního roku platí další nové instituty
v rámci novely soudního a exekučního
řádu, díky nimž bude možné dále s klienty pokračovat v zastavování tzv. bezvýsledných exekucí, kde se léta nic nedaří
v exekuci vymoci,“ dodal náměstek Igor
Juriček. (rs)
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Vydraží písmena
z Moravia Banky
Město nechalo sundat nápis
z objektu bývalé Moravia Banky
na Hlavní třídě. Původně v ní sídlila
Národní záložna místecká, později
banka, která se pro mnohé stala
symbolem zklamání. Město nyní
připravuje konec složitého příběhu
budovy. Sundání zlatého nápisu
je symbolickým předělem, kterým
začíná nová éra v historii budovy. Ta
se vrátí lidem jako součást nového
Kulturního centra Frýdku-Místku.
Dostane důstojné využití, bude v ní
městská galerie. Písmena si lidé budou moci pořídit v chystané veřejné
dražbě. Výtěžek z dražby půjde na
charitativní účely. (jmj)

ZA PSY DO ÚTULKU SE VYPRAVILI (ZPRAVA) NÁMĚSTEK PRIMÁTORA RADOVAN
HOŘÍNEK (ANO 2011), PRIMÁTOR PETR KORČ (NAŠE MĚSTO F-M), PŘEDSEDA
FINANČNÍHO VÝBORU ZDENĚK BLECHA (ANO 2011) A NÁMĚSTEK PRIMÁTORA JIŘÍ
KAJZAR (NAŠE MĚSTO F-M). FOTO: RENÉ STEJSKAL





Přilepšení pro pejsky
v útulku

Zástupci vedení města navštívili
27. prosince psí útulek v Sedlištích, aby
v povánočním období přilepšili pejskům. Přinesli jim několik balíků granulí
a zároveň si prohlédli útulek i psy, kteří
v něm našli útočiště. Útulek poskytuje
zázemí pejskům, kteří byli odchyceni
na území Frýdku-Místku. „V době covidu lidé trpěli osaměním a ve větší míře si
pořizovali pejsky, takže v současné době
máme v útulku jen několik starších psů,“
vysvětlila provozovatelka útulku Eva
Vinklárková.

Každý nalezený pes je po uplynutí
karantény naočkován proti vzteklině,
odblešen, odčerven a dostane identifikační čip. Nový majitel za pejska neplatí
žádný poplatek. Provozovatelka útulku
se zájemcem vždy probere umístění
konkrétního zvířete, zda je vhodnější
do bytu nebo k rodinnému domu na
zahrádku, jak se chová k jiným zvířatům nebo dětem. (rs)

PÍSMENA ZE ZLATÉHO NÁPISU
MORAVIA BANKA. FOTO: LINDA
HOLUBOVÁ BLAŽKOVÁ

Čím krmit labutě a kačeny u řeky
Krmení labutí a kačen je oblíbenou
kratochvílí v zimních měsících. Avšak
pečivo nebo cukroví není vhodnou
potravou. Opeřencům může způsobit
zažívací potíže a při častém krmení
kvůli nedostatku vitamínů a minerálů
také tělesné vady, především deformace křídel. Pečivo škodí nejvíce mladým
ptákům.

hlávkový salát anebo také odřezky zeleniny včetně slupek,“ poradil náměstek
primátora pro životní prostředí a zemědělství Leonard Varga (Piráti).
Pokud někdo krmí pečivem, měl by
přinést staré a suché pečivo zbavené
soli a koření. Ale i v takovém případě je
třeba dbát na to, aby jej nebylo hodně
a aby opeřenci nebyli překrmeni.

„Kdo chce labutím, kachnám i dalším
volně žijícím ptákům přilepšit anebo
chce mít radost z krmení, měl by jim
přinést přirozené druhy krmiva. Tím je
ptačí zob, kukuřice, hrách, nakrájený

Čerstvým pečivem by nikdo neměl
krmit ani domácí zvířata. Jsou známy
případy, kdy z tohoto důvodu uhynuly
koně nebo kozy. (rs)
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Do dotačních programů jdou z rozpočtu
vyšší částky než v minulosti
Rozpočet města na rok 2022 schválili v prosinci zastupitelé 30 hlasy ze
43, což je výrazná většina. „Hladké
schválení rozpočtu můžeme s ohledem
na současný ekonomický vývoj, kdy je
enormní tlak na výdaje, považovat za
úspěch,“ řekl náměstek primátora Jiří
Kajzar (Naše Město F-M).
Dotace nejsou kráceny
V roce 2022 bude Frýdek-Místek
hospodařit se schodkovým rozpočtem
s příjmy ve výši 1,25 miliardy a výdaji
1,62 miliardy korun. Schodek je způsoben velkým nárůstem provozních
nákladů a téměř dvoumiliardovým
vnitřním zadlužením na majetku
města.
„Od března 2021 jsme se snažili snížit
zadlužení města, které bylo schváleno
v roce 2019 ve střednědobém výhledu
rozpočtu na 436 milionů Kč. Konečné
zadlužení za rok 2021 jsme snížili na 193
milionů. Zadlužování města považujeme
dlouhodobě za negativní hlavně z pohledu rostoucích nákladů na obsluhu dluhu
při růstu úrokových sazeb,“ poukázal
náměstek Jiří Kajzar. Pozitivní zprávou je, že ani přes tento vývoj nebyly
kráceny dotace do sportu, kultury
a sociální oblasti, kam dokonce poputuje větší objem financí, než tomu bylo
v minulosti.

  





balkonů a zateplení panelového domu
v Anenské ulici 689, rekonstrukce pokojů v Domově pro seniory ve Školské
ulici, dokončení kanalizace ve Skalici,
opravy komunikací v Chlebovicích a ve
Skalici, zásadní oprava hydroizolace
budovy Základní školy v Lískovci,
vybudování cyklostezky Olešná – Palkovice, rekonstrukce dětského hřiště
v Lihartově ulici, atd.
Hospodaření v letošním roce bude
zcela jasně určeno výši příjmů. Zajímavosti je, že 76 procent vlastních příjmů,
což je 837 milionů korun, nemůže město ovlivnit. Tyto příjmy jsou závislé na
celostátním výnosu z daní, na vývoji
ekonomiky a také na vládě.

 (G

„Proto bude naše hospodaření závislé na
vývoji daňových příjmů, řízení běžných
výdajů města, růstu cen energií nebo
materiálů, hospodaření s majetkem
města a dosažení co nejvyšších cen při
prodeji majetku. Za podstatné považuji
také hledání dalších příjmů, snižování
vnitřního zadlužení na majetku města
a hledání úspor v běžných výdajích,“
popsal Jiří Kajzar.
Při hledání dalších zdrojů bude město
využívat např. termínované vklady na
krátkodobé zúročení volných prostředků, bude efektivně prodávat nepotřebný a zchátralý majetek a výnosy
ukládat v Rezervě pro opravu, rekonstrukci a pořízení městských investic.

Nejvýznamnější investice
„Za výrazný úspěch považuji udržení dotačních programů v kultuře,
sportu a sociální oblasti, kdy bylo dokonce na tyto oblasti přidáno
více financí než dříve.“ Náměstek primátora pro investice, finance
a rozpočet Jiří Kajzar (Naše Město F-M)

V letošním roce čekají město tyto
významné investice: rekonstrukce
nového sídla městské policie v Těšínské ulici, oprava rozvodů vody, plynů,
odpadu a vzduchotechniky v panelovém domě v ulici ČSA 799, oprava

Daruj F-M pomůže Charitě a Faunaparku

Ve sbírce na obnovu stodoly ve
Faunaparku se vybralo 53 4477 Kč,
město dodalo 50 tisíc korun. Stodola potřebuje nutně opravu střechy,

aby se v ní mohla konat společenské
a vzdělávací akce, například přednášky nebo promítání.



Výtěžek sbírky Daruj F-M převzali
12. ledna zástupci Charity Frýdek-Místek a Spolku pro Faunapark.
Ředitel Charity Frýdek-Místek
Martin Hořínek převzal šek s částkou
141 268 Kč. Občané prostřednictvím
sbírky darovali charitě 76 985 Kč,
město přidalo 64 283 Kč. „Částku
využijeme s dalšími zdroji na pořízení
automobilů pro mobilní hospic,“ potvrdil ředitel Martin Hořínek.

ŘEDITEL CHARITY MARTIN HOŘÍNEK
PŘEVZAL ŠEK Z RUKOU PRIMÁTORA
PETRA KORČE (NAŠE MĚSTO F-M)
A NÁMĚSTKA JAKUBA MÍČKA
(ANO 2011). FOTO: RENÉ STEJSKAL

„Jsem rád, že jsme ve třetím ročníku
sbírky Daruj F-M mohli pomoci Mobilnímu hospici a Faunaparku. Zájemci, kteří
by stejným způsobem chtěli podpořit
své projekty, se nám mohou ozvat. Pokud vyhoví podmínkám, zařadíme je do
dalšího ročníku sbírky Daruj F-M,“ řekl
náměstek primátora pro ekonomický
rozvoj, podnikání, dotace a integrované teritoriální investice Jakub Míček
(ANO 2011). (rs)
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SETKÁNÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ S VEDENÍM
MĚSTA. FOTO: RENÉ STEJSKAL

Jihomoravský hejtman ocenil
frýdecké dobrovolné hasiče
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů
Frýdek loni na přelomu června a července pomáhala v Hodoníně likvidovat
škody po ničivém tornádu. „V okrajové části Hodonína jsme převážně
odstraňovali polámané stromy. Takový
rozsah škod do té doby nikdo z nás
neviděl. Práci v náročném terénu komplikovaly trosky různých stavebních
materiálů z poničených budov a průměrná denní teplota přes 30 stupňů,“
líčil dobrovolný hasič a také zastupitel
města a předseda finančního výboru
Zdeněk Blecha (ANO 2011)
Jednotce za obětavé nasazení poděkoval hejtman Jihomoravského kraje
Jan Grolich. Jím podepsané pamětní
listy předal Vítu Berendovi, Zdeňku
Blechovi, Radimu Kubečkovi, Radimu
Lojkáskovi, Michalu Pirkovi a Tomáši Rusinovi ředitel územního oboru
Hasičského záchranného sboru MSK
plk. Vojtěch Nezval, který připomenul,
že členové frýdecké jednotky pomá-

hali v Hodoníně ve svém volném čase.
Dobrovolným hasičům poděkovali
a jejich práci ocenili také primátor Petr

Korč (Naše Město F-M) a náměstek
primátora Radovan Hořínek (ANO
2011). (rs)

Dotační program „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení
životního prostředí pro rok 2022“
Statutární město Frýdek-Místek vyhlásilo dotační program s názvem „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního
prostředí pro rok 2022“.
Předmětem podpory je:
1. změna způsobu vytápění jako náhrada za vytápění pevnými palivy
2. pořízení solárních kolektorů souvisejících se změnou způsobu vytápění nebo se změnou způsobu ohřevu teplé vody
3. zřízení domovní čistírny odpadních vod jako náhrada septiku nebo žumpy
4. rozvoj aktivit subjektů v oblasti životního prostředí
5. podpora programů souvisejících s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou

Dotační program „Podpora napojení na vodohospodářskou
infrastrukturu města pro rok 2022“
Statutární město Frýdek-Místek vyhlásilo dotační program s názvem „Podpora napojení na vodohospodářskou infrastrukturu města pro rok 2022“ (dále jen „dotační program na VHI“). Předmětem podpory dotačního programu na VHI je zřízení
přípojky na kanalizační řad a vodovodní řad. Žádost o podporu v rámci tohoto dotačního programu lze podat jak pro zřízení
přípojky na kanalizační řad jako náhrady za septik nebo žumpu, tak pro zřízení kanalizační přípojky v rámci novostavby.
Podkladem pro poskytnutí dotace z dotačního programu na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok
2022 a z dotačního programu na VHI je řádně vyplněná žádost (včetně příloh, případně dalších dokladů vyžádaných odborem
životního prostředí a zemědělství) podaná ve lhůtě od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Dle podmínek obou dotačních programů lze
žádost o investiční dotaci podat až tehdy, kdy je předmět podpory uveden do provozu v souladu s platnou právní úpravou
a byly uhrazeny veškeré náklady s tím související. Maximální výše dotace na jeden projekt je vymezena u jednotlivých předmětů
podpory.
Informace k dotačním programům statutárního města Frýdku-Místku naleznete zde:
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-zivotniho-prostredi-a-zemedelstvi/dotace-a-programy/
Kontaktní osoba: Ing. Radka Pětrošová, e-mail: petrosova.radka@frydekmistek.cz, tel. 558 609 468.

Ǩǭ
16 Ȳ͇ Ȳɚ   G2 

Ä×ÆÆ
ɝ Æɟ
 ×«ə
öÆ×ɘÄ
×¾×Ɍ
× ¾¾Ɍ
Äā ×««×
ə« 
Æ 
Ĕ××ɘ 
ö××
 ÄÆə
×ɘ«
 «ɘ×Ĕ
 Ĕāə
×¾ɘ
 ɘÄ ××
Æ Ĕ××ə
ɔ¬ĕÇ
¬Å÷Å
ØɚĐÇÇ Ăĕ



ǱØɚúØ¿ØØ
Ø¿Å÷Øĕ÷Ø 
ÅÅəɘ
Æ× ďɌ
×öə
ö×
ǩǩə«Ǩǫəāə
«×× 
 «×
¾×ɘ 
«×Ä×
ə
¾Ä×ĔɌ
ďÄ
× ¾«ə
ɔĐÇÅ Ø
÷Øɚ¬ə
Å¬Ç
¬ØÅ¬



úə÷÷Ø ¬Øə
Đ
ɚ¬Å
÷ØÅ¬ Å
¿
Ăəɘ«Æ«
¾ɡ«ɢɘď«
ə
× ¾ÆĔÆ
×ÆÆɘ
×Ĕ
ÆÄɘ«×
 ə ďɌ×
¾×āÄ
əÆ
Ä××«ď«
ǩǧǩǪəɡɢ



RG
GR
ú¬Ø 
 ɛ

ǨǮ
17

Ǩ

ǩ

Ǫ

ǫ

Ǭ

ǭ

Ǯ

ǯ

ǰ

Ǩə «ɩ«
«ɩ
ǩə ďɩ ə2Ä
ď«ɩ
Ǫə  ď ««
ǫə « ď«ɩ«ɩ
Ǭə ×gɩ«ɩ
ǭə Äɩ ə2
Äɩ
Ǯə ¾Ä×ɩ«ù×ɩ
ǯə ×gÆɩ «ɩ
ǰə 

18 ZPRAVODAJ F≈M

◆

NÁZORY, AKTUALITY

NÁZORY OPOZICE
Hotel Centrum
V polovině prosince roku 2021 se konalo velmi důležité zastupitelstvo města.
Řešilo se, co nadále s budovou bývalého hotelu Centrum. KDU-ČSL v roce
2018 podpořila nákup této budovy. Důvodem bylo zejména to, aby v této
budově vznikly startovací byty pro mladé rodiny s dětmi či mladé lidi, kteří se
osamostatňují a chtějí si během několika let našetřit na spoluúčast k hypotéce, která aktuálně činí 20 %. Bydlení v režimu startovacího bydlení těmto
lidem umožní nižší nájemné a obyvatelé těchto bytů si mohou takto během
např. 5 let naspořit na již zmíněnou spoluúčast. Právě tak jsme po volbách
v roce 2018, kdy jsme se podíleli na vedení města, postupovali. Po dohodě
s koaličními partnery, kteří chtěli mít v hotelu i bydlení pro seniory, jsme zadali
studii na vznik dostupného bydlení pro seniory a pro mladé rodiny. Ze studie
vyšlo najevo, že nejlevnější variantou bude budovu zbourat a postavit přes sto
nových moderních bytů v pěti menších bytových domech, právě pro mladé
lidi, mladé rodiny a seniory. Nová koalice, která nastoupila v březnu 2021 tento
projekt zrušila a na prosincové zastupitelstvo předložila několik variant, jak dále
s hotelem naložit.
KDU-ČSL nechtěla podpořit varianty, které by prodaly budovu hotelu Centrum,
jelikož bychom tím nezajistili, aby zde poté vzniklo bydlení pro občany města. A
právě bydlení je velkým problémem, které naše občany trápí. Bytů je ve Frýdku-Místku nedostatek. Máme stovky žádosti v pořadnících, a to jak od seniorů,
tak i rodin s dětmi. Dále bychom přišli o pozemek na lukrativním místě ve
městě. Protože KDU-ČSL trvá na splnění svého volebního programu, podpořila
právě variantu, kdy město prodává budovu městské společnosti DISTEP, a to
za částku 44,3 milionů korun, tedy za cenu dle znaleckého posudku. Důvodů
pro tuto variantu je mnoho. Tím, že se jedná o městskou společnost, město
bude mít nadále nad rekonstrukcí a následným využitím kontrolu. Nadále bude
město de facto vlastníkem, byť skrze městskou společnost. Bude zajištěno,
že zde nevznikne ubytovna a nepokvete zde obchod s chudobu! DISTPEP se
zavázal, že vytvoří bydlení pro občany Frýdku-Místku. Část bytů bude bezbariérová, tedy vhodná jak pro lidi s handicapem, tak pro seniory. My budeme chtít,
aby část bytů mohla být právě v režimu startovacího bydlení. A do části, která
sloužila jako restaurační, se po rekonstrukci přesune celá společnost DISTEP,
která tak může prodat nemovitosti, které jsou různě ve městě a tím získá část
financí na rekonstrukci. Pevně věřím, že toto rozhodnutí je správné pro všechny
občany Frýdku-Místku.
Marcel Sikora, KDU-ČSL

tuto chvíli podařilo zachránit sportovní stadion v Lískovci v majetku města před
jeho prodejem. Je pro mne zarážející, že koalice, ohánějící se participací, neměla
potřebu zeptat se na názor občanů Lískovce. Asi “nová doba“.
Po mnoha letech město nepořádalo ohňostroj. Na jednání zastupitelstva mi
bylo odpovězeno, že je to z důvodu situace ohledně covidu. Ze sociálních sítí
jsem se následně dozvěděl, že je to prý z důvodu úspory peněz, které budou
použity na snížení poplatků za psy. Rozumím některým argumentům odpůrců
ohňostrojů, nicméně se domnívám, že právě pořádání jednoho organizovaného
centrálního městského ohňostroje je lepší, než neřízené odpalování vlastních
pyrotechnických projekcí tak, jak tomu bylo letos. Jsem také zvědavý, jak se
současná koalice bude dívat na ohňostroje do budoucna. Například na Sweetsenfestu ohňostroj v minulosti byl opakovaně. Nikde v návrhu rozpočtu jsem
také neviděl, že by ušetřené peníze za ohňostroj byly použity na snížení poplatků za psy, považuji to za účelovou argumentaci, kdy můžeme stejně tak říci, že
za ušetřené peníze se navýšil rozpočet Sweetsenfestu. Obce a města v okolí
s několikanásobně menším rozpočtem byly schopny ohňostroj pro své občany
uspořádat. A co se týče argumentace covidem? Jsou akce, kde covid vadí, a pak
jsou akce pod záštitou pana primátora či rady města, kterým se zřejmě covid
vyhýbá. K zamyšlení pak dávám myšlenku uspořádat městský ohňostroj na Silvestra po setmění, kdy slavící mohou následně pokračovat v oslavách a rodiny
s dětmi mohou jít spát. Profesionálně organizovaný ohňostroj jednou za rok
opravdu městskou pokladnu nezruinuje a přírodu ekologicky nezničí.
Pavel Machala, ČSSD

O

Prosincové zastupitelstvo

17. zasedání zastupitelstva se konalo 15. 12. 2021. Chceme se vrátit k jeho průběhu a to části, která se týkala obsazení dozorčích rad městských společností. Již
při schvalování programu zástupci sociální demokracie navrhovali doplnit program o nový bod. Týkal se pravidelných informací o dění v dozorčích radách, ve
kterých nemají sociální demokraté žádného svého zástupce. Bylo jim sděleno,
že ve Sportplexu je pro ně jedno místo v dozorčí radě rezervováno, stále není
obsazeno a je jen na sociální demokracii kdy ho obsadí. Ze čtyř dozorčích rad
byl sociální demokracii milostivě povolen jeden zástupce. Radní Tichý upřesnil,
že dozorčí funkci v dozorčích radách mohou vykovávat pouze zástupci demokratické opozice. Při hlasování všech 22 zastupitelů koalice návrh zamítli.
Na závěr zasedání byl učiněn dotaz ze strany KSČM, proč není žádný její
zástupce v dozorčích radách a komisích rady. KSČM měla v dozorčích radách,
jednoho svého zástupce, který byl po březnovém puči na radnici funkce člena
dozorčí rady, bez jakékoliv zdůvodnění, zbaven. Pokud se týká dozorčích rad
městských společností, radní Tichý přišel s geniálním nápadem, že jedno místo
ve Sportplexu, určené pro sociální demokracii, je stále volné, a ČSSD může na
toto místo delegovat zástupce KSČM. Co se týče komisí, odpověděl primátor,
že komise jsou obsazené a není tam už volné místo. Zapomněl se zmínit, že
nová rada snížila počet členů v komisích rady z 11 na 9, čímž vypadli právě
zástupci za KSČM. Proč došlo ke snížení počtu členů v komisích nebylo řečeno.
Něco naznačil radní Tichý, když uvedl, že si prostě rada nechce nechat radit od
zástupců KSČM a SPD. To je demokracie v podání dnešní koalice na magistrátu,
tj. hnutí Naše město Frýdek-Místek, ANO 2011 a Pirátů.
Ivan Vrba, KSČM

Vážení spoluobčané,

vstoupili jsme do roku 2022 a já pevně doufám, že ho společně prožijeme ve
zdraví a pokud možno s dobrou náladou. Musím přiznat, že závěr předešlého
roku byl pro mne poněkud rozpačitý. Když jsem viděl přeplněná obchodní střediska, mrzelo mne zrušení adventních trhů, které dle mého názoru šlo při dobré
vůli v redukované podobě uspořádat. Jak se říká: “Kdo chce, hledá způsob. Kdo
nechce, hledá důvod.” Na posledním jednání zastupitelstva se pak aspoň pro

Jak se žije ředitelům škol?

Čas běží rychle a od Vánoc se posouváme k polovině školního roku. Ředitelé
škol budou podepisovat pololetní vysvědčení. To je jeden z mála jednoduchých
úkonů, které během roku dělají. Začal nový účetní rok a ředitel pedagog se
stává ekonomem, účetním, manažerem odpovědným za majetek i finanční
prostředky v hodnotách desítek až stovek tisíců korun. Ředitel sám také učí.
Pro zajištění pedagogického procesu je personalistou, psychologem, právníkem, ale musí rozumět i technickým otázkám při zajištění školních budov. První
odpovědností je bezpečnost. Již více jak deset let sleduji práci a osudy těchto
zanícených, pracovitých, odpovědných lidí v ředitelnách škol.
Jejich práci rozumí kde kdo. Rodiče, občané, zastupitelé, úředníci či radní
posuzují, zda ředitel bude plnit svá vize nebo jej můžeme odvolat či ve funkci
nepotvrdit. Znal jsem případ, kdy ředitele posuzoval starosta povoláním řezník
a radní železničář kontroloval hospodaření. Jindy zase bylo potřeba snížit rozpočet školy tak, aby ředitel nestačil včas platit nutné náklady, aby pak následně
bylo řediteli zřizovatelem vytýkáno, že se škola nerozvíjí a špatně hospodaří.
Což bylo důvodem pro nepotvrzení ve funkci na další období. A místo bylo
připraveno pro syna starosty. Jeden starosta v menší vesnici dokonce chtěl znát
výši odměn zaměstnanců školy nebo dosadit řediteli zástupce. Znám je také
případ, kdy se zřizovatel v čele s vedoucím odboru školství, dříve povoláním
prodavač, postavil proti doktoru pedagogiky, který vedl největší školu ve městě.
Při soudu, kde školu zastupoval právní odbor města, vznikla škoda, kterou ale
požadují po řediteli. Od roku 2003, kdy školy nejsou právním subjektem ale příspěvkovou organizací, je postavení ředitelů degradováno. Zřizovatelé jim určují
výši nenárokové složky platu. Nezřídka se stává, že ředitel má menší odměny
než učitelé. Ti, kteří o tom rozhodují, se často ani ve škole nebyli podívat. Řídí
se pomluvami, jeden zádrhel berou jako bernou minci pro nevyplacení odměn
pro několik let. Znám paní ředitelku, které byly odebrány nenárokové složky
platu s odůvodněním, že starostu nevolila, nebo že vyhrála konkurz vypsaný již
nevládnoucí politickou stranou. Ředitelé se naučili bránit. Případů, které končí
u soudu přibývá. Avšak zase se objevuje jedno mínus. Zatímco soudní výlohy si
ředitel platí sám, zřizovatel má prostředky z městské kasy. Moc je velká a odpovědnost těch, kteří rozhodují je nulová.
Po odchodu ředitele z devadesáti procent škola vždy ztratí své jméno. Ubývá
žáků až o 30 %, kvalitní učitelé odcházejí. Elán jednoho člověka je zmrazen, profesní pověst poškozena a spravedlnost dostala na frak. Jsou vyhlašovány nové
konkurzy a na vedoucí místa se dostávají lidé nekvalifikovaní s cílem: „Budu
dělat ředitele, abych nemusel tolik učit.“ Ředitelé, kteří jsou místní, se snaží své
postavení posílit tím, že kandidují ve volbách do zastupitelstva. Co když nevyhrají? Situace je veřejnosti neznámá. Mnohokrát se mi stalo, že ani pedagogové
a lidé z oboru neví, jak těžké to ředitelé mají. Přitom by si tito manažeři vzdělání
našich dětí zasloužili obrovskou podporu a poděkování, spravedlivé hodnocení, průběžné posuzování jejich práce a zvyšování prestiže za vše, co dělají. Už
jste někdy zaznamenali, že byl veřejně oceněn ředitel základní školy? Že by byl
navržen na cenu nejlepší pedagog Zlatý Ámos?
Tomáš Krpel, SPD
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Nejmenší pacienty v Nemocnici
Frýdek-Místek potěšila mezi vánočními svátky neobvyklá návštěva. Na
oddělení dětské oddělení za nimi přišli
Eva Pastušková, známá projektem „Panenka dětem“, hudebník Mirai Navrátil
a primátor Petr Korč (Naše Město
F-M). Trojice měla pro hospitalizované
děti připravené dárky. Eva Pastušková
jim rozdala ručně šité panenky a fixy
k dozdobení, Mirai Navrátil daroval
CD a trička kapely a primátor Petr
Korč přinesl hry do nemocniční herny,
balíčky s ovocem a sladkostmi pro děti
a sladkou pozornost pro zdravotníky.
„Panenky nám tradičně šijí vězni z Heřmanic a lidé z vazební věznice,“ zmínila Eva Pastušková. Děti si panenku
vybarví a ty nejmenší na ni mohou
lékařům ukázat, co je bolí. „Jsem rád, že
jsme dětem mohli alespoň trochu zpříjemnit pobyt v nemocnici a na chvíli je
přivést na jiné myšlenky,“ řekl primátor
Petr Korč. (rs)

PRIMÁTOR PETR KORČ SE ZPĚVÁKEM MIRAIEM NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ FRÝDECKÉ NEMOCNICE. FOTO: RENÉ STEJKAL

Radost dětem v nemocnici

Aktualizace žádostí o přidělení bytu
v režimu sociálního bydlení pro seniory
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor sociálních služeb, upozorňuje všechny žadatele, kteří již mají podanou žádost o přidělení
bytu v režimu sociálního bydlení pro seniory ul. Sadová, ul. 17. listopadu, ul. Zámecká, ul. Na Aleji 82, ul. Těšínská ve FrýdkuMístku, aby se mezi 10. lednem až 31. březnem 2022 dostavili v úřední dny, tj. pondělí a středu (v době od 8.00 do 17.00 h,
polední přestávka 11.00 – 12.00) a ve čtvrtek (v době od 13.00 do 15.00 h) na odbor sociálních služeb, Radniční 1149, 1. patro,
kancelář č. 210 k aktualizaci svých žádostí. K aktualizaci žádosti se dostavte po předchozí telefonické domluvě se
sociálním pracovníkem na telefonním čísle 558 609 189. K aktualizaci je třeba doložit aktuální potvrzení o výši příjmu (popř.
o přiznání příspěvku nebo doplatku na bydlení) a doklad o nájemním, podnájemním, vlastnickém nebo jiném právním vztahu
prokazující bytovou situaci žadatele.
Toto upozornění se netýká žadatelů, kteří mají podanou žádost o přidělení bytu v Penzionu pro seniory Frýdek-Místek, p. o., ul.
Lískovecká. Tito žadatelé budou své žádosti aktualizovat až v měsících říjnu a listopadu 2022.

Obnovení žádosti o pronájem obecního bytu
Odbor správy obecního majetku Magistrátu města ve Frýdku-Místku upozorňuje občany, kteří mají podanou žádost o pronájem
obecního bytu, na nutnost jejího obnovení do 31. března 2022. V opačném případě bude žádost ze seznamu žadatelů
vyřazena (platí i pro žádosti podané koncem roku 2021).
Obnovení žádosti o přidělení obecního bytu lze učinit pouze písemně. Formuláře jsou k dispozici na informacích
v budově magistrátu v Radniční ul. 1148 a na internetových stránkách města (http://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/
organy-mesta/magistrat-mesta/odbor-spravy-obecniho-majetku/tiskopisy-materialy/).
Vyplněný formulář „Obnovení žádosti o byt pro rok 2022“ mohou občané osobně odevzdat na podatelně magistrátu, nebo jej
zaslat poštou na adresu: Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, Frýdek-Místek, 738 01. Obnovení lze poslat i datovou
schránkou (ID datové schránky: w4wbu9s) nebo na adresu podatelny: podatelna@frydekmistek.cz
Upozornění:
Pro další vedení žádosti o pronájem obecního bytu musí žadatel splnit další podmínky:
•
•
•

zaplacení veškerých dluhů (tj. pohledávky po lhůtě splatnosti), které statutární město eviduje na jméno žadatele
(včetně dluhů přihlášených do insolvenčního řízení). Dluhy musí být uhrazeny nejpozději do 31. března 2022
trvalý pobyt na území statutárního města Frýdek-Místek
nesmí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu či obytné nemovitosti.
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Z INVESTIČNÍHO KALENDÁŘE

VIZUALIZACE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V MÍSTKU.

Vybíráme z investičního
kalendáře: Městská knihovna
Městský kalendář, který si občané
mohou zadarmo převzít na magistrátu,
představuje nejvýznamnější investice
města. Je proto nazván Frýdek-Místek
budoucnosti.
Leden je věnován rozsáhlé rekonstrukci Městské knihovny na Hlavní třídě
v Místku. Budova, které nevyhovovala
stavebně ani technicky, získala nový
krov, půdní vestavbu, dvoupodlažní
nástavbu nad skladem, terasu, zateplení, nová okna, plynovodní přípojku,
elektroinstalaci, nové vytápění, kvalitní
interiér a systém evidence knižního
fondu. Rekonstruováno bylo schodiště
a zpevněny plochy v areálu, město
nechalo opravit přilehlou komunikaci.
Díky této rekonstrukci za 47,3 milionu
Kč se výrazně sníží provozní náklady
na vytápění, navýší se provozní kapacity a čtenáři jistě ocení nový interiér
i bezbariérový přístup do Modrého
salonku. Práce skončí do 13. února. (rs)

Unikátní systém proti sesuvu ledu

dolů na chodník,“ popsal náměstek
primátora pro investice a rozpočet Jiří
Kajzar (Naše Město F-M).
„Pokud by měly firmy nebo soukromí majitelé zájem tímto způsobem
zabezpečit střechy svých domů, rád jim
zdarma poskytnu informace. Na prvním
místě by měla být bezpečnost,“ dodal Jiří
Kajzar. (rs)



Velkým nebezpečím v zimě je padající
led ze střech, který se tvoří za sněhovými zábranami. Pokud led při oteplení
nataje a uvolní se, stává se při pádu
ze střechy nebezpečným projektilem,
který může procházejícího člověka
zranit nebo zabít. Před lety se takový
případ stal v Ostravě, kdy led zasáhl
kočárek s holčičkou, ta utrpěla těžká
zranění s celoživotními následky.
Během této zimy zase ve Frýdku-Místku spadl led ze střechy majiteli
domu na jeho automobil a poškodil jej.
Led se vytvořil za zásněžkami. Štěstí
bylo, že v té době se u automobilu
nikdo nepohyboval. Majitelé domů se
podobným nehodám snaží zabránit
tím, že na chodník před dají dřevěné
tyče s varovným oznámením, ale to
je odpovědnosti za případná zranění
nezbavuje. Nebezpečný stav na střeše
vznikne během několika dnů, a i při
současných teplejších zimách je několik nocí, kdy mrzne, a následné oteplení
může přinést problém.
„Touto problematikou se zabývám delší
dobu. V průběhu posledních pěti let jsem
vyzkoušel účinnou metodu. Spočívá
v jednoduchém systému drátěné konstrukce. Led konstrukcí proroste a při
oteplení se neuvolní, ale postupně odtává. Nehrozí tedy, že by spadl ze střechy

UKÁZKA NEBEZPEČNÉHO PÁDU
LEDU ZE STŘECHY.

 SYSTÉM, KTERÝ ZABRÁNÍ
PADÁNÍ LEDU.
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Sto let oslavila 5. ledna Věra Štruncová.
Jubilantce přišli popřál primátor Petr
Korč (Naše Město F-M) a náměstek
primátora pro sociální oblast Igor
Juriček (Piráti). „Na pozvání dcery
paní Štruncové jsme se zúčastnili malé
oslavy a popřáli jí ke stým narozeninám
především dobré zdraví,“ řekl primátor
Petr Korč.
„Maminka se narodila ve Vídni, je ale
Češkou, která pochází z Prahy. Její rodiče
pracovali pro velvyslance a později ministra zahraničních věcí Kamila Kroftu.
V době jejího narození působil jako velvyslanec v Rakousku,“ vyprávěla dcera
oslavenkyně Hana Jandíková. Rodina
později žila v Berlíně a tatínek Věry
Štruncové posléze pracoval v kanceláři
prezidenta republiky. „Pamatuji si, že
do svých pěti let jsem žila s rodiči ve
služebním bytě v Kanovnické ulici pod
Pražským hradem,“ zavzpomínala Hana
Jandíková. Její otec nejdříve pracoval ve
škodovce v Plzni a následně v Praze.
Vzhledem k tomu, že byl odborníkem na obráběcí stroje, zaměstnal jej
podnik zahraničního obchodu Kovo
a později ministerstvo zahraničního
obchodu. Věra Štruncová následovala
svého manžela do Švédska a Německa.
Přestože manželky obchodních atašé
většinou nepracovaly, Věra Štruncová
pro svou dobrou znalost angličtiny
a němčiny vykonávala sekretářské
práce a později pracovala na obchodním zastoupení v Německu. Začátkem
90. let ovdověla.



Bohatý a pestrý život
stoleté oslavenkyně

JUBILANTKA S GRATULANTY. ZLEVA: NÁMĚSTEK PRIMÁTORA IGOR JURIČEK,
ŘEDITELKA ALZHEIMER HOME RADOMÍRA HAVELKOVÁ, POSLANKYNĚ PAVLA
GOLASOWSKÁ, PRIMÁTOR PETR KORČ A HANA JANDÍKOVÁ. FOTO: RENÉ STEJSKAL

„Žila v bytě v Praze a část roku na chalupě, ale s přibývajícím věkem bylo jasné,
že nemůže zůstat sama. Já bydlela ve
Frýdku-Místku, kam jsem po sňatku následovala svého manžela. Ten nastoupil
po škole jako lékař do zdejší nemocnice.
Dostali jsme byt, manžel bohužel zemřel
v 33 letech a já se rozhodla, že se nebudu stěhovat zpátky do Prahy a zůstala
jsem s dcerami tady. Po celou dobu jsem
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Frýdek-Místek - Ostravská 1556
(vedle banky Creditas)

pracovala jako lékárnice. Když maminka
přestala být v 89 letech soběstačná,
vzala jsem si ji k sobě,“ popsala Hana
Jandíková.
Nyní stoletá Věra Štruncová žije v Alzheimer Home v Místku, kde jí poskytují celodenní péči. „Byla vzdělaná, velmi
veselá a můžu říct, že prožila hezký
a pestrý život,“ dodala Hana Jandíková.
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V městě se po válce trvale nedařilo
zvládnout tíživou bytovou situaci.
Při osvobození bylo zcela zničeno 25
domů a vážně bylo poškozeno dalších
1 395 domů. Výstavba nových bytů
probíhala pozvolna – takřka dvacet pět
let se stavěly bytové domy na sídlišti
Nad Lipinou. Další nové bytové domy
vyrůstaly až koncem padesátých let
u řeky Ostravice na místeckém sídlišti
Spořilov. Od roku 1945 do roku 1950
bylo postaveno 242 nových bytů,
do roku 1955 dalších 714 a do roku
1960 ještě 993 byty.

Velkoplošná asanace
Město se rozrůstalo. V roce 1958 padlo
rozhodnutí o velkoplošných asanacích
celých městských čtvrtí a následné panelové výstavbě proudovou metodou,
jaké neměly v dosavadní historii města
obdoby. V roce 1961 ve Frýdku bydlelo
v 1438 domech 16 591 obyvatel a v
Místku v 1181 domech 11 184 obyvatel. Městský národní výbor v té době
evidoval 2560 žádostí o přidělení bytů.
Převážná většina městských domů ve
Frýdku i v Místku v té době byla postavena před rokem 1945.
Přestavbu města si údajně vynutilo plánované budování moderních
průmyslových komplexů nedaleko
města – šachet a hutních kombinátů.
Výstavbu prováděly na základě směrného územního plánu Pozemní stavby
Ostrava. Ve své době byla komplexní
přestavba Frýdku-Místku označována
za příkladné a revoluční řešení modernizace a ozdravění městského organismu. Koncepce přestavby města byla
dále dotvářena zejména po roce 1960.
Ve své podstatě vedla od dílčí devastace až k totálnímu zničení historických
městských urbanistických celků.



Koncem 40. let minulého století
započala etapa lítého boje socialistické
necelosvětové soustavy za celosvětový mír. Rozhodovaly milióny tun
uhlí, megawatty energie, počty tanků,
raketových nosičů a hlavic. Ve Frýdku
a v Místku v té době panoval zdánlivý
poklid. Také tady komunisté pevně
třímali moc ve svých rukou. Již v prvních poválečných volbách v roce 1945
byl předsedou národního výboru ve
Frýdku zvolen komunista Emil Konvička. Od té doby až do konce roku 1989
byl předsedou Městského národního
výboru ve Frýdku-Místku zvolen vždy
jen člen KSČ.

NOVÉ VÝSTAVBĚ VE FRÝDKU USTOUPILY CELÉ ULICE.



TEXT: JIŘINA A JAROMÍR POLÁŠKOVI
FOTO: ARCHIV AUTORŮ

Proč a jak zmizel
starý Frýdek a Místek

SMUTNÝ KONEC JEDNOHO Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH DOMŮ PŘI VÝSTAVBĚ TZV.
RUBIKOVY KŘIŽOVATKY.

Město rozdělil průtah
Podrobné zastavovací plány města
Místku zpracoval ateliér hlavního
projektanta Milana Hartla z Krajského
projekčního ústavu v Ostravě. Novou
výstavbu prováděly Pozemní stavby
Ostrava, Třinec a Olomouc, závod
Vsetín. Přestavba se bohužel ukázala
jedním z nejtragičtějších omylů socialistické výstavby v rámci celé Československé socialistické republiky. Hůře už
dopadl jenom severočeský Most.

Zejména byl nevhodně veden průtahu mezinárodní silnice I/48 centrem
města. Zcela se změnilo městské panorama. Namísto středověkých uliček
a novodobých vilových čtvrtí obklopených zelení všude v městě vyrostly
šestí až 12podlažní paneláky.
Nejvýraznější proměnou prošel Místek
v letech 1962-1971 v části Riviéra,
Bezručova a Anenská, výstavba pokračovala později i na sídlišti Kolaříkova.
V roce 1962 začaly přípravné práce
výstavby nového sídliště Riviéra. Po
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Vznik bytových družstev
Ještě v roce 1959 na území Frýdku-Místku neexistovalo žádné stavební
bytové družstvo. Protože bytů byl
nedostatek, z iniciativy městského
národního výboru vzniklo k 1. 10.
téhož roku první bytové družstvo.
Zájemci byli podle dobových pramenů
získáváni přesvědčováním. Družstvo
zahájilo činnost s celkovým počtem 12
zájemců. V roce 1964 jich bylo již 464
a o deset let později na území města působilo 12 stavebních bytových
družstev.
První družstevní byty byly dokončeny ve Vrchlického ulici, v roce 1963
třípodlažní domy v Beskydské, v letech
1963-1964 první domy ve Frýdlantské.
Na Riviéře bylo postaveno 2400 bytů.
v roce 1969 začalo vyrůstat obchodní
a kulturní středisko Ještěr.
Další výstavba zcela pohltila starou
Ostravskou a Josefskou ulici, z velké
části Příborskou, Janáčkovu, Čelakovského a další. Jen těžce někteří občané
bojovali za záchranu částí ze starého
Místku, bojovali i za jednotlivé stromy, které byly ohroženy postupující
výstavbou. Vybourána byla i Leninova
třída, dnešní Hlavní na přístupu k Frýdku. V roce 1979 a 1981 průtahu měs-

tem ustoupila i bývalá Čajánkova textilka – před válkou kasárna 3. praporu 8.
pěšího pluku „Slezského“. Individuální
výstavba nových rodinných domků se
soustředila do ulic Na Podpuklí, Březinova, Ondrášova, Raisova, Polní a do
okrajové části Riviéry.

Frýdek na zelené louce
Ve Frýdku se zpočátku stavělo na
zelené louce. Na výstavbu v Lískovecké ulici v letech 1947-1949 navázala
stavba sídliště Železáren Stalingrad.
Na přelomu 60. a 70. let minulého
století začala výstavba okrajové části
sídliště Nad Lipinou, které bylo dostavěno v roce 1977.
Přestavba Frýdku se proti původnímu plánu o několik let opozdila.
Nová pošta ve Frýdku na Sadové ulici
zahájila provoz 4. 11. 1961. V roce 1974
vyrůstaly první objekty na sídlišti
Slezská I. Původní záměr vytvořit z tohoto excentricky situovaného sídliště
samostatný a ucelený městský satelit
se nikdy zcela nezdařil. V roce 1990 na
sídlišti Slezská také skončila komplexní
výstavba bytových domů ve Frýdku-Místku. Na Slezské mělo původně
podle představ architektů a politických
pohlavárů najít svůj domov 28 000
spokojených obyvatel v 8600 bytových jednotkách.

Bourání začalo v r. 1975
Při velkoplošných asanacích, které
byly ve Frýdku zahájeny v roce 1975,
postupně zmizela do roku 1983 stará
zástavba v okolí Mariánského kostela,
v Bruzovské ulici a v okolí evangelického kostela. Jenom v roce 1978 byly asa-

novány 202 byty na ulicích Maryčky
Magdonové, Příkré, Tolstého, Elišky
Krásnohorské a Blatnici. V roce 1979
zbořili proslavenou frýdeckou hospodu Na špici. V letech 1982-1985 byly
zdevastovány ulice Hasičská, horní
konec Těšínské, ulice Horní, Dolní, Na
půstkách, Hluboká, na Slezské pak
kromě hospody U Gustlíčka zmizela
stará zástavba v ulicích Jana Čapka, Jiřího z Poděbrad, Novodvorská, Pekařská
atd. Individuální výstavba rodinných
domků probíhala převážně v lokalitách
Na vyhlídce, Černá cesta, Okružní, Na
výsluní, Mikoláše Alše, v ulicích Příkrá,
Růžová a Šeříková.
V roce 1994 město Frýdek-Místek
vypsalo urbanistickou soutěž, která
měla prověřit možnosti vzniku nového
městského centra u řeky Ostravice,
společného pro obě kdysi samostatná
města. Vítěz soutěže architekt Pavel
Šimeček ze Zlína jako jediný zpochybnil zadání soutěže a soustředil
se na posílení urbanistických celků
obou historických jader – Frýdku
a Místku. Ve stejném roce vznikl na základě soutěže regulační plán „Městské
památkové zóny Frýdek“, zohledňující
historický půdorys města, měřítko dochované architektury a exponovanou
polohu chráněných objektů. Na volném pozemku řešil omezenou občanskou a bytovou výstavbu, vymezenou
přísnými regulativy. Nakonec v těchto
místech namísto obnovy nízkopodlažní
zástavby v roce 2003 vyrostl Kaufland.
Výstavba nových rodinných domů
v současné době probíhá v lokalitách
Panské Nové Dvory, Nová kolonie
a zejména na Vršavci.
POKLIDNÁ ATMOSFÉRA V MÍSTKU JEŠTĚ PŘED
VÝSTAVBOU PRŮTAHU.

vybudování kanalizačního sběrače, přivaděče vody, plynu, elektrické energie
a zejména přístupových komunikací
se v roce 1963 stavěly první bytové
jednotky. K 1. 11. 1964 bylo do užívání
předáno prvních 611 bytů a rozestavěno bylo dalších 260. Výstavba tehdy
probíhala novátorským proudovým
způsobem.
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KRYŠTOF, MAREK A DAVID EBENOVÉ.
FOTO: MICHAL LINHART

Bratři Ebenové v únoru
koncertují v Místku
Kapela tří bratří Ebenových (Marek,
Kryštof, David) a dalších předních českých hudebníků Pavla Skály, Jaromíra
Honzáka a Jiřího Zelenky vystoupí 13.
února od 19 hodin v místeckém kině
Petra Bezruče.
Diváci si vyslechnou průřez tvorbou od
prvního alba Malé písně do tmy (1984)
až po poslední Čas holin (2014). V době
vydání prvního alba Malé písně do tmy
působila kapela jako bratrské trio. Na
české hudební scéně svým přístupem
zcela ojedinělá. Synové významného
hudebního skladatele Petra Ebena dostali klasické hudební vzdělání, zároveň
však vstřebávali vlivy moderní folkové,
jazzové a rockové muziky. Svou schopností čerpat ze všech těchto zdrojů
a umění používat různé neobvyklé
hudební nástroje vznikl absolutně
netradiční, na české scéně nenapodobitelný „ebenovský zvuk“. Navíc ve
spojení s výjimečnými texty Marka
byli a doposud jsou Bratři Ebenové na
české hudební scéně jedineční. (lv)

Cyklocestování
v kině Vlast
Tradiční a originální cestovatelský
festival Cyklocestování ve Frýdku-Místku se uskuteční již po patnácté na plátně a v prostorách Nové
scény Vlast ve dnech 18. až 20. února. Prostřednictvím besed, promítání, filmů a workshopů se můžete
vydat s cestovateli na kolech do
různých koutů světa.
Součástí festivalu je také výstava
fotografií Petra Šiguta nazvaná
Beskydy a něco navíc. (lv)

Řezbář oslaví
sedmdesátiny
Sedmdesát dřevořezeb vystaví
v Muzeu Beskyd řezbář Jiří Vyvial
z Ostravy-Nové Bělé. Díla budou
průřezem jeho tvorby. Autor tak
oslaví své sedmdesátiny. Patří
k nejznámějším řezbářům v našem
regionu, často vystavoval ve Frýdku-Místku, účastnil se Beskydských
trienále. Řezbařinu nevnímá jen jako
řemeslo, ale povýšil ji na skutečné
umění. Výstava začne 10. února
a potrvá do 13. března. (rs)

Evropské kulturní
projekty běží dále
Žilina kandidovala s partnerskými
městy Frýdek-Místek a Bielsko-Biala
na titul Evropské hlavní město kultury
s přeshraničním projektem. Komise
nakonec přiřkla titul Trenčínu. Projekty, s kterými přišel Frýdek-Místek,
nezapadnou.
„Vynaložené úsilí nebylo zbytečné. Kandidatura totiž výrazně zvýšila rychlost
příprav nového využití textilního areálu
ve Staroměstské ulici – tak zvané Osmičky, bývalé Národní záložny místecké
a další kulturní infrastruktury,“ uvedl
radní Jakub Tichý (Piráti). Ve městě vznikne kulturní centrum, které
propojí Národní dům, bývalou záložnu
a nový divadelní sál. Rekonstrukcí
vnitřních prostor záložny získá Frýdek-

-Místek dlouho očekávanou městskou
galerii s třemi výstavními sály, z nichž
jeden bude sloužit místním výtvarníkům.
Budova „Osmičky“ bude určena pro
sezónní kulturní provoz a budou se
v ní konat dočasné výstavy zaměřené
na textilní umění. S dalšími náměty
přišly i městské a partnerské organizace a ty je budou postupně uvádět do
života. Evropská kandidatura nastartovala tyto aktivity.
Ve městě se budou konat výstavy
zaměřené na textilní průmysl, připravuje se on-line textilní muzeum, bude
pokračovat spolupráce s Žilinou a Bielsko-Bialou nejen v kulturní oblasti.

„Společná kandidatura Žiliny, Bielsko-Białe a Frýdku-Místku na
Evropské hlavní město kultury se ukázala jako skvělá příležitost,
jak konečně rozvinout přeshraniční kulturní výměnu a spolupráci,
o které se řadu let spíše jen mluvilo, ale v praktické rovině neprobíhala. V rámci kandidatury vznikla řada skvělých projektů, které
chceme dotáhnout, i když Žilina nakonec titul nezískala.“ Radní pro
vědu, kulturu a památkovou péči Jakub Tichý (Piráti)
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Adéla Elbel: Dobrý stand-up
komik by měl mít nadhled
PŘIPRAVILA L ENKA VAŠKOVÁ

Žádné téma není tabu, naopak spíše
výzvou, jen ho správně „uchopit“, má
zato moderátorka a televizní stand-up
komička Adéla Elbel. Ve svém novém
speciálu “Stand up your life: první
poločas rozpadu”, se kterým vystoupí
v únoru v Nové scéně Vlast, mluví
o tom nejpodstatnějším - sama o sobě.
Co bylo vaším prvním impulzem ke
stand-up vystupování? A co vše jste
musela absolvovat, než jste poprvé
jako komička vstoupila na pódium?
Ke stand-upu jsem se dostala náhodou. Začala jsem moderovat stand-upové večery a postupně jsem si mezi
vystupujícími začala tvořit takové mini
stand-upy. Kolegové mě přesvědčovali,
ať s nimi začnu také vystupovat, což se
mi ze začátku moc nechtělo, protože
mě nebaví se výstup učit. Ale nakonec
jsem jejich přemlouvání podlehla a teď
jsem tomu ráda.
Momentálně zažívá stand-up v Česku velký boom. V čem je po dle vás
jeho smysl?
Smysl je samozřejmě pobavit, ale také
poukázat na nějaký jev. Ve stand-upu
se často probírají vážná témata, jen
pohled na ně je odlehčený a tím i lidem
přístupnější a příjemnější.
Každá vaše talkshow má nějaké
téma a na něj se připravujete. Jaká
část z toho je improvizace?
To, co mám natočené v televizi, je vše
připravené. Tam si člověk nemůže moc
dovolit improvizovat. Ale při živém
vystupování si to vynahrazuji a občas
se stane, že se pro samou improvizaci
k napsanému stane-upu téměř nedostanu. Já miluji improvizaci a interakci
s publikem.
Nastalo už někdy po vyřčení vaší
myšlenky úplné ticho?
Ani ne, to nesmíte dopustit. Pokud se
to stane, musíte to vzít do hry a pořádně to vytěžit.
Sama o sobě říkáte, že v podstatě
pro stand-up živíte svou vlastní
trapnost. Dokážete se povznést nad
situaci třeba i na úřadě nebo u záležitostí, při kterých většina z nás
spíše trpí?
Jsem dost introvertní, takže pro mě je
vlastně povídání s lidmi dost náročné.

Myslím v běžném životě. Na pódiu je to
přesně naopak. Ale trapná jsem stále.
Asi tím, že se stydím a chci mít kontakt
s lidmi rychle za sebou, udělám často
nějaký trapas.
Kde berete inspiraci k tématům a jak
trénujete roli stand-up komičky?
V životě, samozřejmě. Mluvím o tom,
co vidím, čtu, žiju… prostě napsáno
životem (úsměv). Roli netrénuju nijak.
Jsou pro vás některá témata tabu?
Ne, jakékoliv téma jde zpracovat. Jde
jen o to, jak.
Jaké vlastnosti by měl podle vás mít
dobrý stand-up komik?
Měl by mít nadhled, musí si ze sebe
umět udělat legraci a měl by snést,
když si ji z něj dělají jiní. No, a taky
by měl být vtipný, to se v naší profesi
celkem hodí.

V únoru vystoupíte ve Frýdku-Místku, na což se velmi těšíme, a tématem bude „První poločas rozpadu“.
Téma velmi široké. Jak se dá uchopit
či pochopit?
No, to se přece přijďte podívat!

• Adéla Elbel vystupuje ve stand-upové skupině Na stojáka a v
televizním pořadu Comedy Club
na Paramonut Network.
• Moderuje vše – čemu rozumí
i nerozumí. Miluje improvizaci
a interakci s publikem.
• Na Filozofické fakultě Masarykovy
univerzity v Brně vystudovala bakalářský a navazující magisterský
obor nizozemský jazyk a literatura.
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Kulturní tipy
KULTURA FM
KINO VLAST

15. 2. 17.30

18. 2. 9.00

BIO SENIOR
26. 1. 10.00
2. 2. 10.00
9. 2. 10.00
16. 2. 10.00
23. 2. 10.00

Šťastný nový rok 2
Moje slunce Mad
Dokud nás Bůh nerozdělí
Spencer
Srdce na dlani

BIJÁSEK
5. 2. 15.00 Zpívej 2
26. 2. 15.00 Hranice odvahy
Kompletní filmový program
na www.kulturafm.cz
DIVADLO
25. 2. 19.00 Zahradníček / Vše tvé je mé (S. Rašilov, L. Trmíková, Vlast)

HUDEBNÍ KLUB STOUN
začátky akcí ve 20.00 a koncertů v 21.00
4. 2.
5. 2.
11. 2.
12. 2.
18. 2.
19. 2.
25. 2.
26.+27. 2.

DIVADLO PRO DĚTI
30. 1. 15.00
6. 2. 15.00
13. 2. 15.00
27. 2. 15.00
1. 2.-28.2.

O nenasytném vodníkovi
O chytrém Honzovi a krásné Madlence
O hloupém Honzovi
O vločce, která se bála
Výstava Petra Šiguta: Beskydy a něco
navíc

Cyklus Křídla – Karel
Poláček (Modrý salonek
Místek)
Klub pro rodiče s malými
dětmi (pob. Místek)

Hity ze záhrobí 18+
Bass Invasion
Resonance: Techno party
Valentýnské hity
ze záhrobí 18+
RAVE!: NFIX & CANDICE
Prago Union – live band
Hity za záhrobí 18+
Mirai (koncert s křestem
desky)

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Pro děti
12. 2. 15.00 O líných strašidlech
26. 2. 15.00 Alenka v říši divů

DALŠÍ AKCE

Pro mládež a dospělé

26. 1. 19.00
3. 2. 19.00
8. 2. 19.00

12. 2. 19.00 ING vrací Imperium
26. 2. 19.00 Dům tety Agáty

Ostrava Brass Quintet (ZUŠ)
Viento Marero Duo (ZUŠ)
Adéla Elbel: První poločas rozpadu
(Vlast)
13. 2. 19.00 Bratři Ebenové (kino P. Bezruče)
18.-20. 2.
Festival Cyklocestování (Vlast)
24. 2. 19.00 Koncert žáků ZUŠ (ZUŠ)
25. 2. 19.00 Večírek s Akumou (Nár. dům)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
3.-28. 2.
7. 2. 9.00

Výstava Architektura českých knihoven (pob. Frýdek)
Klub pro rodiče s malými dětmi (pob.
Frýdek)

MUZEUM BESKYD
Výstavy
Stálé expozice: Beskydy – příroda a lidé,
Frýdek a Místek, Frýdek – Mariánské
poutní místo.
Objektivem Oty Landsbergera, do 30. 1.
Ex libris – knižní značka, do 27. 2.
Ohýbaný nábytek, 3. 2.-27. 3.
Jiří Vyvial – Zahrada mého srdce, 10.
2.-13. 3.

Akce muzea Beskyd
Komentovaná prohlídka J. Poláška Naši
zmizelí židovští sousedé, 27. 1. 15.30
(sraz před Langovým domem v Zámecké
ul.)
Lysá hora – Královna Beskyd (tematický
večer), Zelený dům, 4. 2., 16.30
Beskydy známé, neznámé…, Zelený
dům, 8. 2., 16.30

FAUNAPARK
30. 1. 15.00 Na Hromnice o hodinu více

SVČ KLÍČ
4. 2. 8.30
Klíč plný her
věk: 6-18 let, budova B, 50 Kč
na akci se přihlaste do 3. 2.
4. 2. 8.00
Rytíři kulatého stolu
věk: 6-12 let, budova A, 300 Kč
na akci se přihlaste do 1. 2.
12. 2. 9.00
Výroba valentýnských pralinek
a lízátek
věk: 7-12 let, budova B, 190 Kč
na akci se přihlaste do 10. 2.
12. 2. 9.00
Šikovné ručičky – byla jedna kukla
(výtvarná akce, vývoj motýlů)
věk: 5-7 let, Budova A, 90 Kč
na akci se přihlaste do 10. 2.
12. 2. 13.00
NERF odpoledne
věk: 8-15 let, budova A, 100 Kč
na akci se přihlaste do 10. 2.
12. 2. 13.30
Člověče, nezlob se
věk: 7-12 let, budova B, 50 Kč
na akci se přihlaste do 11. 2.
17. 2. 17.00
Zimní podvečer pro dospělé – výroba
kosmetiky (mini parfémy, obličejová
maska, mýdlové srdce)
věk: 18-90 let, budova B, 290 Kč
na akci se přihlaste do 15. 2.
19. 2. 9.00
Zvídálek – vesmírná výprava (povídání o
vesmíru, výtvarná díla)
věk: 3-6 let, budova A, 90 Kč
na akci se přihlaste do 17. 2.
19. 2. 9.00
Programování
věk: 10-15 let, budova B, 100 Kč
na akci se přihlaste do 17. 2.

SPORT
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Hokejisté ve Frýdku-Místku budou
dál hrát za podpory města. Frýdek-Místek prodloužil Memorandum
o spolupráci na další ročník.
Hokejisté v letošní sezóně získají na
svou činnost městskou dotaci ve výši
11,4 milionu Kč, což je o zhruba 800
tisíc více než loni. Podporu hokejistům
představitelé vedení města stvrdili
podpisem se zástupci klubů HC Frýdek-Místek spolek, HC Oceláři Třinec
a HC Frýdek-Místek 2015 s.r.o.
„I když jde memorandum na podporu
dospělého hokeje, je to vlastně další
dodatek ke komplexní podpoře, která
samozřejmě podporuje mužský i mládežnický hokej. Jeden bez druhého nemůže
fungovat. Obecně město Frýdek-Místek sází na podporu mládežnického
sportu a pokud v mládežnickém sportu
vzniknou skutečné talenty, budeme rádi,
pokud je budeme moci podpořit i v jejich
další kariéře,“ uvedl primátor Petr Korč
(Naše Město F-M).
Právě díky podpoře města se daří
rozšiřovat členskou základnu, což
potvrdil prezident mládeže HC Frýdek-Místek Pavol Holéczy: „Jsem rád, že
se podařilo navázat na předchozí léta
a zvláště v této těžké době uzavřít

smlouvu s městem na další období. Musím říct, že jsme velmi rádi, že se nám
daří i díky podpoře města rozšiřovat
naši členskou základnu, protože máme
v těch nejmladších ročnících výrazný
příbytek mladých talentů, hráčů, dětí.
Což je v dnešní době velký bonus navíc,
protože děti se všeobecně málo hýbou
a jsou málo sportovně vytížené. Takže
hokej je pro ně úžasná příležitost a já
z pohledu lékaře si dovolím tvrdit, že je
to jeden z nejzdravějších sportů, protože

to se málo ví, ale třeba pro astmatiky
se právě vlhké prostředí kolem ledu
doporučuje.“
Podpisem smlouvy došlo k navázání
původní dohody, která platila do konce
ročníku 2021/2022. Zatímco na předchozí sezónu mládežnický hokej dostal
zhruba devítimilionový příspěvek,
dotace pro tento ročník byla o 700 tisíc vyšší. Dospělý hokej loni získal
1,5 milionu, letos 1,7 milionu Kč. (jmj)

Tým starších žáků, který si udržuje
dlouhodobě vysokou kvalitu, v závěru
loňského roku pod vedením svých
trenérů Radovana Podoly a Jonáše
Stonavského doslova zazářil.
Na třetím a závěrečném turnaji
prestižního Českého poháru žactva
v Novém Jičíně, nadějní volejbalisté
z „Greenu“ zvítězili, když ve finále
porazili ambiciózní Brno. Zajistili si tak
účast v osmifinále celé soutěže. Trener
Podola si „Chci kluky pochválit za bojovný a především kolektivní výkon, na
který chceme navázat s naším týmem
i v dalších kolech nejen Českého poháru,
ale také v krajském přeboru, kde držíme
zatím také průběžné prvenství v tabulce,“ byl potěšen výkonem svých
svěřenců trenér Radovan Podola. (az)

NA FOTOGRAFII HORNÍ ŘADA ZLEVA: TRENÉR R.
PODOLA, V. GELNAR, L. KOŽUCH, V. NEKOLA, F.
PULTAR A TRENÉR J. STONAVSKÝ. DOLNÍ ŘADA ZLEVA:
D. STRNADEL, O. BENIŠ, V. ADÁMEK, M. KOHUT

Starší žáci Green Volley
Frýdek-Místek válí

PŘEDSTAVITELÉ MĚSTA SE ZÁSTUPCI FRÝDECKO-MÍSTECKÉHO
HOKEJE PO PODPISU MEMORANDA. FOTO: HC FM

Spolupráce funguje,
podpora hokeje je vyšší
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NADĚJNÝ HÁZENKÁŘ ALEXANDR MOJEŠCIK S TRENÉREM
A TÝMU DANIELEM VALEM. FOTO: JAN SMEKAL

Alexandr Moješcik už nahlédl
i do reprezentace dospělých
Alexandr Moješcik patří k velkým talentům a příslibům české házené. Klub
Pepino SKP Frýdek-Místek uzavřel
smlouvu s tímto odchovancem, aby si
jej pojistil do budoucna. Věkem ještě
dorostenecký házenkář v rozhovoru
mluví o tom, co to pro něj znamená,
jestli se už cítí připravený na dospělou házenou a přibližuje také, kterou
soutěž by si jednou rád zahrál.
Nedávno jste podepsal smlouvu
s klubem, jehož jste odchovancem.
Vnímáte to jako určitý milník ve
vaší kariéře?
Ano, samozřejmě to vnímám jako
určitý milník v mojí kariéře. Je to pro
mě další motivace, abych na sobě dále
pracoval a udělal maximum pro tenhle
klub.
Co se pro vás tímto okamžikem
mění? Cítíte, že je to pro vás určitý
závazek?
Tímto okamžikem se pro mě víceméně
nemění nic. Stále budu trénovat i hrát
se starším dorostem, a také po domluvě s trenéry začnu chodit na tréninky
s muži. Určitě to pro mě závazek je
a doufám, že se mi bude nadále herně
dařit.
Patříte do dorostenecké i juniorské
reprezentace a jste také členem
širšího výběru reprezentace dospělých. Momentálně jste nejlepším
střelcem nejvyšší dorostenecké
soutěže v Česku. Dá se tedy říct, že
jste momentálně ve skvělé formě?
Čím si vysvětlujete, že se vám střelecky tolik daří?
Určitě se cítím ve skvělé formě. Na
tréninku se snažím makat na sto procent a z tréninku se mi to daří převzít
do zápasů, kde se mi střelecky daří.
Doufám, že to takhle bude pokračovat
i nadále.
Nejen střelecky táhnete výběr staršího dorostu SKP Frýdek-Místek,
jehož jste klíčovým hráčem a lídrem v jedné osobě. Věříte tomu, že
v budoucnu by tomu tak mohlo být
i mezi dospělými? Přece jen přechod mezi dorosteneckou a mužskou házenou je velice náročný.
Přechod mezi dorosteneckou a mužskou házenou je velice náročný,
a to hlavně silově. Samozřejmě se

a momentálně mě čtvrtým rokem trénuje Martin Strnadel. Těmto trenérům
bych chtěl říct, že si jejich práce vážím
a děkuji za všechno, co mě naučili.
Spousta hráčů touží po tom dostat
se jednou i někam do zahraničí. Je
tomu tak i ve vašem případě? Čeho
byste chtěl v házené v budoucnu
dosáhnout?
Ano, také bych se rád jednou dostal
do zahraničí. Určitě bych si chtěl jako
asi každý házenkář zahrát nejvyšší házenkářskou ligu Bundesligu v Německu, ale to je ještě hodně dlouhá cesta.

v budoucnu může stát cokoliv, ale
je to ještě dlouhá cesta. Teď se chci
soustředit na současnost a makat na
sobě. Samozřejmě se cítím připravený,
ale jak moc jsem připravený, ukáže až
čas.
Trenéři, kteří vás znají z mládežnických kategorií potvrdí, že jste
velikým talentem a nadějí nejen pro
Frýdek-Místek, ale také celou českou házenou. Komu z nich nejvíce
vděčíte za to, že z vás vyrostl tak
nadějný a talentovaný hráč?
Házenou hraji dvanáct let, takže trenérů jsem měl více. V mini žácích a mladších žácích to byli Vladimír Mojžíšek
a Miloš Oulehla. Ve starších žácích pak
Radim Hustopecký a Jaromír Hanák

Máte nějaký házenkářský vzor či
oblíbený klub, který pravidelně
sledujete?
Mým vzorem je střední spojka
z Rhein-Neckar Löwen Andy Schmid.
Když mi to zrovna vyjde, tak se koukám na jeho zápasy a snažím se od
něho něco pochytit.
A co jako házenkář? V čem jsou
vaše největší přednosti? A na čem
naopak musíte ještě hodně pracovat, abyste byl ještě lepší, než jste
teď?
Myslím si, že moji přednosti je střelba
ať už z nohy nebo výskoku a také, že
se nevzdávám a snažím se hrát až do
konce zápasu. Musím určitě zapracovat na obraně a také v posilovně,
abych nabral větší sílu. (js)
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Velkým písmem se rok 2021 zapsal
do historie Lašského sportovního
klubu Frýdek-Místek, který již deset
let připravuje děti a mládež v různých
sportovních odvětvích a může se za
dobu svého působení pochlubit mnohými sportovními úspěchy. Loňský rok
přinesl klubu do pomyslné výsledkové
pokladnice mnoho cenných výsledků,
které jej řadí k nejúspěšnějším klubům
v našem městě.
V moderním pětiboji se mistrovství
světa v Egyptě zúčastnili Anna Studénková (U17) a Štěpán Surma (U19).
Tito dva reprezentanti také absolvovali
mistrovství Evropy v Portugalsku, kde
oba postoupili do finále. Z pětibojařských mistrovství ČR v mládežnických
kategoriích dovezli sportovci LSK
F-M mnoho cenných kovů. Zde se dá
vyzdvihnout kategorie U15, v níž vybojoval zlato Tobias Raška a bronz Aleš
Majstryszin. Oba pak ovládli závod
družstev.
V Německu se pět členů klubu úspěšně
představilo na mistrovství světa v biathle a triathle pod hlavičkou reprezentace ČR, kde v soutěži družstev vybojovali dvě stříbrné a jednu bronzovou
medaili. V celkovém pořadí Českého

ŠTĚPÁN SURMA REPREZENTOVAL NA
MISTROVSTVÍ SVĚTA I EVROPY. FOTO: LSK

Lašský sportovní klub
má za sebou nejúspěšnější rok

poháru mládeže získal v kategorii U15
Tobias Raška první místo, Štěpán Surma (U19) byl stříbrný a Anna Studénková (U17) bronzová.
„V plavání jsme absolvovali nespočet
závodů na území ČR i v Polsku. Na
krajských závodech jsme vždy patřili ke
špičce, a proto jsme vyplavali mnoho titulů přeborníků kraje. Mezi největší počin
řadím vystoupení Jana Vengláře v Poháru
ČR desetiletých, který získal tři tituly,

Vyzkoušejte s dětmi hokej
Všechny děti bez rozdílu dovednosti
bruslení mají jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou. HC Frýdek-Místek ve spolupráci
s Českým hokejem pořádá v Polárce
akci v rámci Týdne hokeje. Koná se ve
čtvrtek 27. ledna od 15.45 hodin. Kromě
zážitku v podobě prvních krůčků na
ledě si každé dítě navíc s sebou domů
odnese zajímavý hokejový dárek.
Stačí si přinést brusle, helmu a rukavice, stačí i lyžařská helma a rukavice.
Doporučuje se vzít i chrániče loktů

a kolen pro in-line bruslení. Kdo brusle
a helmu nemá, bude si je moci vypůjčit na místě. Rodiče i děti musí mít na
paměti dodržování protiepidemická
opatření a účastnit se akce v souladu
s platnými nařízeními.
Týden hokeje je série sportovních
akcí pro děti ve věku 4 až 8 let a jejich
rodiče, kterým se naskytne unikátní
příležitost seznámit se s hokejovým
prostředím a možnostmi. Pro děti je
připraven zábavný program na ledě
i mimo něj. (hc)

Gymnastky na ME
Gymnastky z oddílu SK Město
Frýdek-Místek, které cvičí při 11. ZŠ,
se v prosinci zúčastnily mistrovství
Evropy v TeamGymu v portugalském
Guimarães. Vanda Gřesová byla
součástí juniorského týmu, který
se probojoval do finále a obsadil 5.
místo hned za skandinávskými státy
a Velkou Británii. Seniorský tým za Frýdek reprezentovaly Kristina Gřesová

a Lucie Kojecká. V silné konkurenci se
jim podařilo obsadit 7. místo v kvalifikaci. Na ME gymnastky doprovodila
trenérka Vendula Henychová, která
byla součástí seniorského týmu v roce
2014 na Islandu, a maminka sester
Gřesových. Holky si splnily svůj sen
a celý oddíl doufá, že se podívá i na
další mistrovství Evropy, které se letos
koná v Lucembursku. (vh)

třikrát byl druhý a stal se nejúspěšnějším
účastníkem těchto závodů. A nesmíme
zapomenout i na krásné třetí místo na
MČR v para plavání a Katku Palánovou,“
ohlédl se za plaveckou částí sezóny
předseda klubu a hlavní trenér Pavel
Gazda a dodal: „Lašský sportovní klub
Frýdek-Místek je a věřím, že i v budoucnu
bude díky podpoře města Frýdek-Místek
stále na předních místech ve sportovním
světě a nejen tam.“ (pl)

Sportovní tipy
HÁZENÁ – extraliga mužů
2. 2.
9. 2.
13. 2.
16. 2.
27. 2.

18.00 SKP FM – Brno
18.30 SKP F-M – Kopřivnice
17.00 SKP F-M – Zubří
18.00 SKP F-M – Lovosice
17.00 SKP F-M – Nové Veselí

VOLEJBAL – extraliga mužů
29. 1. 17.00 Beskydy – Odolena Voda
12. 2. 17.00 Beskydy – Karlovarsko

VOLEJBAL – extraliga žen
29. 1.
19. 2.

17.00 FM – Prostějov
17.00 FM – Olymp Praha

HOKEJ – Chance liga
31. 1.
5. 2.
19. 2.
26. 2.

18.00
17.00
17.00
17.00

FM – Benátky
FM – Šumperk
FM – Jihlava
FM – Poruba
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Křížovka

Bohumil Hrabal: Jak je ten svět pořád hezčí a hezčí…
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Bolí vás
záda?

HLEDÁ

Projektanty a další profese

Pomohu vám

Více informací na:

od bolesti zad,
vyhřezu ploténky,

www.hpfm.cz /KARIERA

blokád hrudníku
a skoliózy.

.

Tel.: 776 630 088
www.robertkaleta.cz

Nové chovatelské potřeby
Mlsouni
- vedení účetnictví,
- vedení daňové evidence,
- zpracování mezd,
- daňové poradenství,
- komunikace s úřady,
- obsluha datové schránky

Vše spolehlivě,
bez stresu a včas.
Najdete nás ve FM a Třinci,
na www.miszo.cz
Tel.: 736 697 177,
702 828 329

 Krmení, pamlsky, obojky, vodítka, hračky aj.
 Primordial, Josera, Essential Foods, Natural
Greatness, K9
Těšíme se na návštěvu vás a vašich mlsounů.
Farní náměstí 57, Frýdek-Místek. tel.: 604 814 011

VYBRANÉ ZÁJEZDY CESTOVNÍ KANCELÁŘE A-Z TOUR s.r.o. 2022
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY LETECKY Z PRAHY S ČESKÝM PRŮVODCEM

Andalusie, hotel San Fermin 3* HB
Bajkal, Transsib. magistr. 3* HB
Moskva, Petrohrad 3-4* h. HB
Gruzie - okruh, pam. přír. 3-4* h., HB
Portugalsko - okruh, 3-4* hot., HB

15.05. –
29.07. –
09.08. –
02.09. –
09.10. –

23.05.
06.08.
16.08.
10.09.
16.10.

19950 Kč
39950 Kč
32950 Kč
29950 Kč
24950 Kč

AUTOKAROVÉ POHODOVÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY S PRŮVODCEM

Jižní Morava, památky, víno, 3* HB
Českosaské Švýcarsko, 3* HB
Vratislav (Wroclaw), jednodenní
Vídeň a její skvosty, 3* hot. BB
Kokořínsko a Máchův kraj, 3* HB
Západní Čechy, pam. lázně, 3* HB
Neziderské Jezero, 3* hot., HB
Jízda králů, Vlčnov, akce UNESCO
Východní Slovensko, 3* h. HB
Krušné Hory se SRN, 3* hotel, HB
Varšava a okolí, 3* hotel, HB
Jižní Čechy, příroda, historie, 3* HB
České středohoří, pozn. 3* HB
Lago di Garda, 3* hotel, HB
Černá Hora, příroda, historie, 3* HB
Jizerské hory s PL, 3* hotel, HB
Slovinsko od severu k jihu, 3* HB
Kamnicko-Sav. Alpy, s termály
Mazury (PL), příroda, historie, 3* HB

01.05. – 06.05.
08.05. – 13.05.
07.05.
20.05. – 22.05.
22.05. – 27.05.
22.05. – 28.05.
27.05. – 29.05.
29.05.
29.05. – 03.06.
29.05. – 03.06.
02.06. – 05.06.
05.06. – 10.06.
05.06. – 10.06.
05.06. – 11.06.
11.06. – 20.06.
12.06. – 17.06.
19.06. – 25.06.
19.06. – 25.06.
26.06. – 02.07.

6650 Kč
7950 Kč
990 Kč
4450 Kč
7450 Kč
7450 Kč
5450 Kč
850 Kč
7450 Kč
7450 Kč
5950 Kč
7450 Kč
7450 Kč
10450 Kč
13950 Kč
6950 Kč
11950 Kč
11950 Kč
9450 Kč

Baltské Moře (PL), 3-4* HB + baz.
Rakousko - okruh, 3* hotely, HB
Krkonoše, turist. pro každého, 3* HB
Orava, Roháče + term. Oravice, HB
Baltské Moře (PL), 3* HB,
Lago di Garda, 3* hotel, HB
Šumava se SRN, příroda, hist. 3* HB
Baltské Moře (PL), 3* HB,
Vysočina a Posázaví, přír. hist. 3* HB
Švýcarsko, nejkrásnější místa, 3* HB
Baltské Moře (PL), 3-4* HB + baz.
Praha, nejzajímavější místa, 3*hotel, HB
Bieščady, (PL), příroda, hist., 3* HB

26.06. –
03.07. –
10.07. –
10.07. –
10.07. –
17.07. –
17.07. –
17.07. –
24.07. –
24.07. –
31.07. –
14.08. –
28.08. –

03.07.
08.07.
15.07.
16.07.
16.07.
23.07.
23.07.
24.07.
29.07.
30.07.
07.08.
19.08.
03.09.

13950 Kč
11950 Kč
7950 Kč
7450 Kč
10450 Kč
10950 Kč
8250 Kč
11950 Kč
6950 Kč
14950 Kč
13950 Kč
7750 Kč
8950 Kč

LÁZNĚ A TERMÁLY S DOPRAVOU A PRŮVODCEM

Chocholow, termály, v ceně vstupné
Szaflary, 4* hotel, HB + term. bazény
Szaflary, 4* hotel, HB + term. bazény
Luhačovice, 3* Harmonie. HB+proc.
Mosonmagyaróvár, HB+ term.
Szaflary, 4* hotel, HB + term. bazény
Velký Meder, 3* hotel Elenka, HB
Podhájska, p. Energy, HB + bazény
Dudince, 3* Jantár, HB + baz. +proc.
Hajdúszoboszló, BB+ term. baz.
Snovik, Kamn.-Sav. Alpy, HB+ termály
Mosonmagyaróvár, HB+ term

21.04.
24.04. – 27.04.
08.05. – 14.05.
08.05. – 14.05.
15.05. – 21.05.
15.05. – 21.05.
21.05. – 26.05.
30.05. – 05.06.
05.06. – 11.06.
12.06. – 18.06.
19.06. – 25.06.
19.06. – 25.06.

1350 Kč
5450 Kč
9750 Kč
8950 Kč
9250 K č
9950 Kč
8450 Kč
8750 Kč
7950 Kč
7950 Kč
11950 Kč
9650 Kč

Uvedené ceny jsou za osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Aktuální ceny a slevy najdete na www.ckaztour.cz.
Vysvětlivky: FB - plná penze, HB – polopenze, BB – snídaně, BS – bez stravy. Pro více informací si objednejte náš katalog (zasíláme zdarma).

Nástupní místa: Třinec, Český Těšín, Karviná, Havířov, Frýdek - Místek, Ostrava, dle trasy i Bohumín.

CK A-Z TOUR s.r.o. Staroměstská 592, Třinec, tel: 558 986 800-2, Český Těšín, vchod z ulice Odboje, tel: 558 711 804

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje je 9. února 2022.
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