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Od nového roku se řady lékařů nestátního zdravotního zařízení Sagena rozrostly 

o novou posilu.

V příjemném prostředí gynekologické ambulance nyní pracuje zkušená lékařka s em-
patickým 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), objed-
nat 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. informuje

Sagena II  •  8. pěšího pluku 2380 •  Frýdek-Místek •  tel.: 55 30 30 870

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 trombofi lních 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 fotografi e plodu
•  Dopplerometrické vyšetření průtoku krve pupečníkem
•  ultrazvukovou diagnostiku vrozených vývojových vad plodu a průtoku krve placentou

ZDRAVOTNICKÉ
POTŘEBY

Berle
Chodítka
Invalidní vozíky
Polohovací lůžka
Inkontinence
Zdravotní obuv
Ortézy
Půjčovna pomůcek

Ostravská 1553, Frýdek Místek

+420 703 828 204

frydek@medesa.cz

Nově otevřená onkologická ambulance
Provádíme komplexní vyšetření a léčbu pacien-
tek s nádory prsu, úzce spolupracujeme s Onko-
logickou klinikou FN Ostrava. Zajišťujeme apli-
kaci hormonální léčby, dispenzarizaci pacientek 
po proběhlé chemoterapeutické, imunologické, 
biologické a  radioterapeutické léčbě, léčbu 
kostní nemoci. Také možnost nutriční podpory 
v průběhu onkologické léčby, preskripci sippin-
gu a podpůrné enterální výživy.
V uroonkologické laboratoři vyšetřujeme a léčí-
me pacienty s nádory močového a pohlavního 
ústrojí. V ambulanci zajišťujeme aplikaci hor-
monální léčby, léčbu kostní nemoci a paliativní 
onkologickou terapii pokročilých nádorů. Jsme 
schopni zajistit systémovou biologickou, imu-
nologickou a  chemoterapeutickou léčbu, dále 
radioterapii jak konvenční, tak Cyber knifem.
Sagena I, 8. pěšího pluku 2450, 
738 01 Frýdek-Místek. Tel.: 55 30 30 830
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Dámy a pánové, vážení spoluobčané, 
nahlížíte do únorových městských novin. Únor, nej-
kratší měsíc, přesto tak nabitý důležitými událost-
mi. Poslední dny byly pro nás opravdu hektické. 
Usilujeme o znovuobnovení zubní pohotovosti. 
A skutečně, zdá se, že naše snaha bude odměněna. 
K fi nální shodě došly všechny 4 subjekty, které 
v této záležitosti mají slovo, tedy iniciátor – město, 
nemocnice, stomatologové a kraj. Ukazuje se, že 
když všichni táhnou za jeden provaz, dá se dobrá 
věc prosadit. A výsledek, který nás po dalších jed-
náních čeká zřejmě na podzim? Obyvatelé našeho 
města nebudou muset hledat akutní pomoc v ost-
ravském zubařském křesle, ale naleznou ji přímo ve 
frýdecko-místecké nemocnici. 
Únorem hýbe nejen zubní pohotovost. Mám za se-
bou vydařené kolečko po základních školách a nyní 
jsou na pořadu dne zase školy mateřské. Rád osob-
ně navštěvuji ředitele zařízení a odnáším si spoustu 
poznatků a podnětů na vylepšení zázemí pedagogů 
a školáků. Smyslem mých přátelských „školních in-
spekcí“ je zjistit, co školy potřebují. Chtěl bych, aby 
všechny děti a jejich průvodci cestou za vzděláním 
měli zázemí stejné kvality.   
Myslíme také na seniory. Tato početná skupina 
obyvatel se může těšit z novinky v Centru aktivních 
seniorů, které díky působnosti další organizace 
nabízí ještě více pestrých aktivit a příležitostí, jak 
zajímavě a podnětně trávit čas. Město podporuje 
obě organizace pod jednou střechou.
Kulturní centrum. Velký projekt, náročné přípravy, 
které ale nesou ovoce. Osobně mě velmi těší, že 
jsme zase o krok blíže k realizaci. Architektům se 
povedlo vytvořit opravdu důstojný vchod s krásnou 
dvoranou, rozcestníkem, který návštěvníky navede 
buď do nové přístavby, do Národního domu, nebo 
do městské galerie v budově bývalé záložny. 
Ale jsou tady nejen projekty velký rozměrů. Kříž ve 
Vršavci v Panských Nových Dvorech se dočká kom-
pletní obnovy pod rukama zkušeného odborníka 
a výsledek nabídne potěšení nejen oku místních, 
ale i řadě lidí na procházkách. 
No a nakonec, s nezvratně blížícím se jarem, které 
svůj příchod jemně naznačuje, chystáme opět 
oblíbené Beskydské farmářské trhy. A v čem bude 
12. sezóna již tradiční akce nová? Vyslyšeli jsme 
žádosti pracujících obyvatel, kteří volali po prodlou-
žení doby konání tržních čtvrtků do odpoledních 
hodin, a k tomu přidali sobotní termíny navíc. Tržní 
čtvrtky zahájíme květnovým „Květinovým trhem“.
Přeji vám krásné nadějné předjarní dny. 
Váš primátor
Petr Korč (Naše Město F-M)
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Ve Frýdku-Místku pokračují jednání 
o obnovení zubní pohotovosti, která 
byla v minulosti zrušena. Občané by 
tak s bolavými zuby nemuseli jezdit do 
Ostravy nebo Havířova. 
„Dostupnost péče zubních lékařů o ve-
čerech, víkendech a svátcích je v 55tisí-
covém městě nezbytností. Považuji za 
osobní úkol a povinnost primátora ma-
ximálně dopomoci k tomu, aby všechny 
strany došly k fi nální dohodě,“ uvedl 
primátor Petr Korč (Naše Město F-M).
Město je připraveno obnovení služby 
podpořit také fi nančně. Důležitým pří-
pravným krokem bylo setkání zástup-
ců vedení města se stomatologickou 
komorou. „Město skutečně dalo impuls 
ke znovuobnovení zubní pohotovosti ve 
Frýdku-Místku. Pokud nás Moravsko-
slezský kraj vyzve, nebude zřízení zubní 
pohotovosti nic bránit,“ řekl ředitel Ob-
lastní stomatologické komory Frýdek-
-Místek Pavel Brückner.
Vznik zubní pohotovosti na jednání 
s vedením města podpořil kraj. „Na 
schůzce jsme se shodli, že zubní poho-
tovost ve Frýdku-Místku chceme. Každý 
má svůj díl, který musí splnit, my zajis-
tíme organizační papírovou záležitost 
a ve spolupráci s nemocnicí vyčleníme 
vhodné prostory. Podle všech signálů, 
které máme, to vypadá, že bychom se 
mohli na všem rychle domluvit,“ uvedl 

Jednání o zubní pohotovosti 
ve Frýdku-Místku vrcholí 
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náměstek hejtmana Moravskoslezské-
ho kraje Martin Gebauer (ANO 2011).  
„Zdá se, že to společné úsilí vede k do-
sažení cíle. Spoluúčastí kraje, města, 
stomatologů a nemocnice skutečně 
dojde k znovuzavedení zubní pohoto-
vosti. Chtěl bych poděkovat náměstkovi 
hejtmana Moravskoslezského kraje 
panu Gebauerovi, že k tomu svým výraz-
ným dílem přispěl,“ zdůraznil náměstek 
primátora Radovan Hořínek (ANO 
2011).

Zubní pohotovost vznikne ve frýdec-
ko-místecké nemocnici, která je pro 
zřízení služby nejvhodnější. Dříve už 
v jejích prostorách zubní pohotovost 
fungovala. „Jsme ochotni a schopni ve 
spolupráci s městem poskytnout a při-
pravit požadované prostory,“ potvrdil 
ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku 
Tomáš Stejskal. Pokud vše půjde podle 
plánu, zubní pohotovost začne fungo-
vat od podzimu.  (jmj)

Sdílená kola, tzv. bikesharing, vstu-
pují ve Frýdku-Místku již do své páté 
sezony. Modrá kola si zájemci budou 
moci vypůjčit od března až do konce 
listopadu. 
„Počítáme s tím, že v ulicích bude k dis-
pozici opět minimálně 170 třírychlostních 
bicyklů. Spolupracujeme i s okolními 
obcemi, takže kola je možné zaparkovat 
ve Starém Městě, Dobré, Bašce, Sviad-
nově, Žabni a Paskově,“ řekl náměstek 
primátora Jakub Míček (ANO 2011). 
Kola je možné si vypůjčit a vrátit ve 
více než 120 stojanech ve městě a ve 
výše uvedených obcích. 
Podmínkou výpůjčky je registrace 
v mobilní aplikaci společnosti nextbike. 
Aplikace umožní odemknout digitální 
zámek kola. Kolo se vrací stáhnutím 

Půjčte si bicykl. Již od března můžete 
znovu využívat sdílená kola 

„Těší mě velký zájem o využívání sdílených kol. Proto nadále fi nanč-
ně podporujeme bikesharing, aby prvních 15 minut jízdy bylo zcela 
zdarma. Přes 90 procent výpůjček se vejde do tohoto 15minutového 
limitu. Kdo kolo využívá častěji delší dobu, může si pořídit fi nančně 
výhodné měsíční nebo sezónní předplatné.“ Náměstek primátora 
pro dotace, ekonomický rozvoj, podnikání a integrované teritori-
ální investice Jakub Míček (ANO 2011)

páčky nad zadním kolem a tím se 
výpůjčka automaticky ukončí a cyklista 
nepotřebuje při navrácení přístup do 
aplikace.
Společnost nextbike, která kola pro-
vozuje, je průběžně dezinfi kuje, a to 
řídítka, sedlo a páčku zámku. 
Loni využívalo sdílená kola 4634 lidí, 
kteří si je vypůjčili 74016krát. Výpůjček 

do 15 minut bylo 68 316. Za den se 
uskutečnilo průměrně 274 výpůjček. 
Lidé na kolech ujeli 96 961 kilometrů 
a díky tomu, že nepoužívali v těchto 
případech automobily, ušetřili téměř 
10 tun oxidu uhelnatého, který nebyl 
vypuštěn do ovzduší. Další výhodou je, 
že všichni něco udělali pro své zdraví 
a dobrou kondici. (rs)
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V březnu uplyne rok od vašeho 
zvolení primátorem. Splnily se za 
tu dobu vaše představy o změnách 
fungování města? 

Co jsem si přál a představoval, se plní. 
Šel jsem do vedení města s tím, že ne-
budeme politikařit, ale řešit problémy. 
Když se pouštíme do nějaké konkrét-
ní záležitosti, jsem vždy připravený 
komunikovat se všemi, kdo mají zájem 
o řešení problému. Hlavním kritéri-
em musí být odbornost, ne politická 
příslušnost. Díky tomu přicházejí 
výsledky. Například od postupného 
vzniku nového kulturního centra až po 
obnovení zubní pohotovosti. 

Shodli jste se na těchto věcech 
nebo jste museli vyjednávat a v ně-
čem třeba ustoupit? 

Kulturní centrum je projekt, který 
získal jednoznačnou podporu nejen 
koalice, ale také řady opozičních za-
stupitelů. Je to pochopitelné, protože 
nestavíme něco na zelené louce. Mu-
síme vyřešit havarijní stav Národního 
domu a bývalé místecké záložny, které 
máme povinnost opravit tak jako tak. 
Zúročila se rovněž několikaměsíční 
systematická práce odborníků, díky 
níž se podařilo zlevnit nutnou re-
konstrukci obou historických budov 
a najít výhodnější a praktičtější vnitřní 
uspořádání. 

Také se podařilo sjednotit dobré 
myšlenky z projektů a najít propojení 
obou stávajících budov s novým kul-
turním sálem podle návrhu Evy Jiřičné. 
Návštěvníci vstoupí do kulturního 
centra dvoranou a budou pokračovat 
buď do městské galerie, historického 
nebo nového sálu. Historický sál Ná-
rodního domu se tak přirozeně stane 
srdcem celého budoucího kulturního 
centra. Ukázalo se, že investice na vý-
stavbu nového sálu nemusí být nijak 
závratné a jsou srovnatelné například 
s šestnáctitisícovým Rožnovem pod 
Radhoštěm, který staví kulturní sál za 
330 milionů. Nový funkční celek pak 
nabídne podmínky, které si pro pořá-
dání kulturních akcí dlouho přejeme 
a občané Frýdku-Místku si je zaslouží. 

Stejná shoda panuje i ohledně obno-
vení zubní pohotovosti. Je dobré takto 
odlišné věci dávat na stejnou úroveň, 
protože pro nás mají srovnatelnou 
důležitost. Pro kvalitní život ve městě 
potřebujeme zajištění kvalitních služeb 
a potřeb, to znamená zázemí pro dob-

rou kulturu i zajištění zdravotní péče, 
kam zubní pohotovost spadá. Proto 
beru její obnovení za svůj osobní úkol. 
Právě na tomto příkladu se ukazuje, že 
nepolitikaříme, ale umíme si sednout 
k jednacímu stolu a dotáhnout do 
konce věci přínosné pro občany. To 
se daří a věřím, že na podzim budeme 
mít zubní pohotovost. 

Panuje taková shoda ve všech zále-
žitostech? 
Naše koalice je „barevná“, což stále 
považuji za přínos a velkou výhodu, 
pokud dokážeme komunikovat a lid-
sky spolupracovat. Na některé věci 
máme rozdílné pohledy a nalezená 

řešení vznikají za přítomnosti všech 
argumentů. I proto mají větší šanci být 
trvalá a smysluplná. Jsem přesvědčen, 
že občany nezajímá politikaření, ale 
to, že vedení města je schopné řešit 

věci v jejich prospěch. A také věřím, 
že už defi nitivně skončila doba, kdy se 
do funkcí dosazovali různí kamarádi, 
a že naopak přišla doba, kdy hledáme 
pro nové projekty skutečné odborníky 
a nehledíme na politickou příslušnost. 

Co přinese nejbližší budoucnost? 
Naším hlavním cílem je zajistit obča-
nům kvalitní služby a kvalitní servis. 
Frýdek-Místek má potenciál, který 
doposud nebyl plně využit. Během 
krátké doby jsme rozhýbali řadu 
skvělých projektů. Vznikne nová čtvrť, 
nové byty, město se vydalo nevratně 
na cestu vzniku nového reprezentativ-
ního kulturního centra, připravujeme 

revitalizaci města po průtahu. Dáme 
zkrátka šanci všem zajímavým myšlen-
kám. Frýdek-Místek z tohoto pohledu 
čeká velmi pozoruhodná budoucnost. 
(rs)

Nepolitikařit, ale řešit konkrétní 
problémy Frýdku-Místku, to je můj cíl

Petr Korč (Naše Město F-M) bude v březnu 
rok ve funkci primátora Frýdku-Místku. 
Přinášíme malé ohlédnutí a zhodnocení tohoto 
období.  

„Obnovení zubní pohotovosti nebo vytvoření 
nového kulturního centra pro mě mají stejnou 
váhu. Obě věci městu schází a obě musíme 
dotáhnout do zdárného konce.“
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Obyvatelé Frýdku-Místku si vybrali 
lokalitu, kterou město zvelebí za milion 
korun. Nejvíce hlasů získalo „Odpočin-
kové místo k lesu“, tzv. Zátiší. Kon-
krétní úpravy místa budou moct lidé 
navrhnout na plánovacím dni.
Okolí zastávek versus odpočinkové 
lesní místo. Tak vypadal souboj hlasů 
na prvních třech místech ve veřejné 
anketě, kterou město spustilo 22. 
ledna. Nakonec s přehledem zvítězilo 
právě Zátiší a zastávky v Ostravské 
a Anenské ulici nechalo za sebou. 
„Časté místo pro krásné procházky, jen 
to zvelebit, i pro hezké zastavení a odpo-
činek.“ 
„Místo je oblíbené pro turisty i maminky 
s dětmi, může do budoucna sloužit jako 
výletní místo pro větší skupiny lidí. Bylo 
by příjemné místo zvelebit.“ 
Tak zdůvodňovali obyvatelé hlasy pro 
vítěznou „sedmičku“, tedy místo na 
Zátiší, plácek se starými lavičkami, pár 
odpadkovými koši, dříve oblíbené vý-
letní místo, kde začíná naučná stezka 
Frýdecký les. 

Lidé si přejí proměnu Zátiší. 
Nyní rozhodnou o konkrétní úpravě 

Lokalit, mezi kterými mohli lidé vybírat, 
bylo celkem devět. V rámci pilotního 
ročníku participativního rozpočtu je 
vytipovali členové Komise pro územní 
plánování, architekturu a participaci. 
Ve veřejné anketě v Mobilním Roz-
hlase mohli lidé hlasovat až do 14. 
února. Zapojilo se celkem 871 občanů, 
což je na pilotní ročník projektu velký 
úspěch.
Hlasováním ale role obyvatel v roz-
hodování zdaleka neskončí, zapojit se 
mohou i nyní, po vybrání konkrétní 
lokality. Dalším krokem je plánovací 
den přímo na vítězném místě. Jejich 
nápady budou přetvořeny v zadání, se 
kterým bude pracovat projektant nebo 
architekt. Město poté návrh předsta-

ví a lidé jej budou moci komentovat 
a navrhovat úpravy. 
Plánovací den na Zátiší se uskuteční 
26. března. Zpestří ho program pro 
děti a občerstvení. Lidé na něm budou 
moct navrhnout, jak by si místo přáli 
proměnit. „Plánovací den by měl být 
příjemně stráveným odpolednem, kde si 
s lidmi vyměníme své názory na lokalitu, 
budeme diskutovat o tom, k čemu ji 
využívají a jakou mají představu o její 
budoucí podobě,“ řekl hlavní architekt 
města Ondřej Zdvomka
Město na úpravu vybrané lokality 
vyčlení milion korun. Proměna místa 
má být hotová do poloviny roku 2023.  
(jmj)

„Participativní rozpočet je vlastně rozhovor města s lidmi o veřej-
ném prostoru. Z hlasování je vidět, že toto téma lidi zajímá a chtěli 
svůj hlas nechat zaznít, za což jim opravdu moc děkuji. Hlasováním 
o lokalitě to ale nekončí, celý projekt teprve začíná a budeme rádi, 
když se lidé zapojí i do následujících fází participativního rozpočtu.“ 
Náměstek primátora Igor Juriček (Piráti).
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V loňském roce se Frýdku-Místku 
podařilo získat dotace na městské 
projekty ve výši 65,25 milionu ko-
run. O tuto částku se snížily výdaje 
rozpočtu a město může takto ušetřené 
fi nance použít na další projekty. 

Nejvyšší dotace 34,5 milionu Kč je ur-
čena na přestavbu bývalé textilní školy 
na sídlo městské policie, 23 milionů 
Kč podpoří rekonstrukci domova pro 
seniory ve Školské ulici a 5,4 milionu 
získalo město na výstavbu cyklostezky 
Kvapilova. Díky dalším dotacím bude 
obnoven památník Miroslava Tyrše, 
boží muka v Chlebovicích a jedna 
z dotací umožní mimořádně odměnit 
strážníky za službu v době covidu-19. 
Z dotací bude také podpořen Den 
Země a programy na zlepšení životní-
ho prostředí. 

„Dotace pokryly náklady nejvíce ve výši 
88 procent, u cyklostezky Kvapilova 
dotace pokryla 79,5 procenta nákladů 
a u domova pro seniory ve Školské ulici 
činila 63 procenta nákladů. U nového 
sídla městské policie se jedná o dotaci 
ve výši 50 procent a zde jsme navíc zís-
kali bezúročný úvěr 15,5 milionu korun,“ 
uvedl náměstek primátora Jakub Míček 
(ANO 2011). (rs) 

Frýdek-Místek je úspěšný 
v získávání dotací

„Získané dotace přesahující 65 milionů korun znamenají výraznou 
úsporu výdajů městského rozpočtu. Pracovníci odboru územního roz-
voje a stavebního řádu sledují vypsání všech dotačních výzev a sami 
zpracovávají žádosti. Nemusíme se proto obracet na externí zpraco-
vatele. Umíme tyto žádosti podat profesionálně zpracované, proto 
nebývají vyřazovány pro formální nedostatky. A to je základ úspěchu. 
Chtěl bych proto poděkovat našim úředníkům za tento přístup.“  
Náměstek primátora pro dotace, ekonomický rozvoj, podnikání 
a integrované teritoriální investice Jakub Míček (ANO 2011).

Lidé na Frýdecko-Místecku byli letos 
štědří a v Tříkrálové sbírce přispěli do-
hromady částkou 2,42 milionu korun. 
Nejvyšší částku, a to 2,28 milionu Kč, 
vybrali koledníci do pokladniček, do 
on-line kasičky přispěli dárci více než 
65 tisíci a bezhotovostní příspěvky 
dosáhly necelých 80 tisíc korun. V sa-
motném Frýdku-Místku dárci věnovali 
do sbírky 466 tisíc korun. Velký úspěch 
měl tříkrálový průvod, který letos 
vůbec poprvé prošel oběma částmi 
města – Frýdkem i Místkem. 
„Vaše tříkrálové příspěvky použijeme na 
opravy a úpravy v pobytových zaří-
zeních, na volnočasové a vzdělávací 
aktivity pro děti a mládež, na terénní 
služby pro nemocné a lidi s omezenou 
soběstačností a na vybudování trénin-
kového bytu pro osoby s duševním one-
mocněním. Děkujeme všem koledníkům 
a samozřejmě vám všem, kteří jste do 
pokladniček přispěli,“ poděkoval ředitel 
Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek. 

V loňském roce se vzhledem k hy-
gienickým opatřením souvisejícím 
s covidem-19 sbírka konala bez koled-
níků. Lidé darovali fi nanční obnosy do 

statických kasiček nebo online formou 
a celkem se na Frýdecko-Místecku 
vybralo 1,17 milionu korun. (rs)

Téměř 2,5 milionu do kasiček koledníků
TŘ
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Město Frýdek-Místek opět připravuje 
oblíbené Beskydské farmářské trhy. 
12. sezóna těchto trhů přináší novinku 
v podobě prodloužení doby konání. 
Stánkaři budou na náměstí prodávat 
až do 16 hodin. 
Během loňské sezóny se ozývali obča-
né s dotazy na prodloužení doby koná-
ní trhů do odpoledních hodin. Radnice 
žádostem obyvatel vyhoví, potvrdil 
náměstek primátora pro ekonomický 
rozvoj a podnikání, územní plánování 
a stavebně správní činnosti Jakub 
Míček (ANO 2011): „Chceme lidem vyjít 
vstříc, aby se dostalo i na ty, kteří jsou 
v dopoledních hodinách v zaměstnání. 
Musím ale podotknout, že nabídka 
bude pouze do vyprodání zásob. Pokud 
například pekař prodá zboží dříve, nemá 
smysl ho nutit stát na náměstí. Může se 
tedy stát, že některé stánky v pozdním 
odpoledni nebudou plné zboží.“ 
Sazenice, cibuloviny a květiny na jaře. 
V létě pulty plné zralého ovoce nebo 
podzimní nabídka zeleniny, hřibů 
z Beskyd a ořechů. Sortiment na 
pultech stánků na místeckém náměs-
tí Svobody se mění podle ročního 
období. 
„Sezónní nabídku doplňuje celoroční. 
Lidé se na trhy vracejí kvůli koupi ovčích 
a kravských sýrů, bylinek, koření, slané-

Prodlouženo. Na farmářských 
trzích nakoupíte i odpoledne
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ho i sladkého pečiva, marmelád, medů. 
Vedle potravin najdou také v menším 
množství zastoupené drobné řemeslné 
výrobky ze dřeva, textilu, minerálů nebo 
keramiky,“ doplnil Jakub Míček. 
V roce 2022 se uskuteční 19 trhů včet-
ně podzimní Zabijačky a již proběhlého 
Masopustního jarmarku. Město zahájí 
sérii tržních čtvrtků 5. května Kvě-
tinových trhem, následně se budou 

trhy konat každý sudý čtvrtek. Další 
novinkou pro letošní sezónu je přidání 
tří sobotních termínů. 
Zájemci o prodejní místo, kteří by rádi 
rozšířili skupinu stánkařů, se stále mo-
hou hlásit na magistrátu. Jde zejména 
o pěstitele květin, zeleniny, ovoce, vý-
robce kozích ovčích či kravských sýrů, 
chovatele králíků, kuřat apod. (jmj)

Dům, který stojí na Zámeckém náměstí 
a je v majetku města, potřeboval 
opravu střechy a světlíku. Při deštích 
zatékala voda na půdu a do bytu v nej-
vyšším patře, konstrukce světlíku byla 
navíc zkorodovaná. 

„Oprava střechy a světlíku byla nutná 
kvůli zatékání. Světlík byl navíc v ha-
varijním stavu a hrozilo vypadnutí 
skleněných tabulí. Střechu a světlík jsme 
dali do pořádku a nájemníkům v domě 
jsme zvýšili kvalitu bydlení. Věřím, že 
ocení také zlepšení tepelně-izolačních 
vlastností střechy,“ popsal náměstek 
primátora pro majetkoprávní vztahy 
a majetkové účasti města Radovan 
Hořínek (ANO 2011).   

Světlíkem proudí do chodby histo-
rického domu světlo a podmínky 

Oprava střechy a světlíku 
zvýšila kvalitu bydlení  

jsou v domě takové, že během dne 
obyvatelé nemusí používat na chodbě 
umělé osvětlení. Střecha je po opravě 
dvouplášťová a má vzduchovou izo-
lační vrstvu. Do objektu již nezatéká. 
Posledním úkonem bude vymalování 
stěn pod světlíkem.

Práce na opravách historického domu 
vyšly město na 2,2 milionu korun. (rs) N
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„Budova nebyla ve stavu, v jakém by měla být školní družina. Děti 
mají zajištěny nové a lepší prostory. Ze strany městských odborů 
a organizací o tuto budovu nikdo neprojevil zájem, proto jsme se ji 
rozhodli prodat.“ Náměstek primátora pro majetkoprávní vztahy 
a majetkové účasti města Radovan Hořínek (ANO 2011).

„Smyslem této nově zřízené Rezervy na investice je vrátit fi nance 
z prodeje majetku města zpět do oprav a rekonstrukcí městských 
objektů, které jsou ve špatném technickém stavu. V současné chvíli 
se odhaduje letitá zanedbanost města na 2 miliardy Kč, kterou 
akutně řešíme. Přednostně již nyní rekonstruujeme městské byty, 
školní zařízení, komunikace, a budujeme infrastrukturu.  Vytvo-
řením rezervy získáme další zdroj fi nancování obnovy a pořízení 
majetku a získané fi nance budou mít pevně daný účel a jak se říká: 
neprojí se. Musíme se chovat, jako dobří hospodáři a o svěřený 
majetek se začít konečně pořádně starat.“ Náměstek primátora 
pro investice, fi nance a rozpočet Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Boj o Czajankova 
kasárna připomene 
akce Faunaparku
Bitvu o Czajankova kasárna v břez-
nu 1939 připomene odpolední akce, 
která se uskuteční v neděli 13. břez-
na od 15 do 19 hodin ve Faunaparku. 
Děti si zasoutěží ve vojenském 
kvízu, hodu míčkem na plechovky, 
plazení, skoku v pytli a střelbě ze 
vzduchovky. Klub vojenské historie 
z Chotěbuze připraví ukázky vojen-
ského ležení, výstroje a výzbroje vo-
jáků, výcviku vojáků a také výstavku 
techniky a výstroje včetně kulometu 
v protileteckém postavení. V 17 
hodin začne ve stodole přednáška 
s projekcí Patrika Šostého. Výtěžek 
ze vstupného (dospělí 70 Kč, ro-
dinné 210 Kč, děti do 3 let zdarma) 
půjde na další rozvoj Faunaparku 
a KVH Chotěbuz. (rs)  

Věnce k památníku 
hrdinného odporu
Veřejnost společně s vedením města 
si v úterý 15. března v 16 hodin při-
pomene 82. výročí odporu 8. pěšího 
pluku proti německým okupantům. 
Vzpomínkové setkání pořádané 
městem s společně s krajským 
vojenským velitelstvím armády ČR 
se uskuteční u památníku v místě 
bývalých Czajankových kasáren na 
Hlavní třídě v Místku. (rs)

Poplatky lze 
platit přes portál, 
převodem i na 
pokladně
Místní poplatky za komunální 
odpad a psy mohou občané uhradit 
jednoduše přes portál občana nebo 
bankovním převodem. Podrobnosti 
najdete na webu města. Poplatky je 
možné také zaplatit poštovní slo-
ženkou, kterou si občan vyplní sám, 
anebo v pokladnách magistrátu, 
které jsou v budově v Radniční ulici 
1148 ve Frýdku a v budově v ulici 
Politických obětí 2478 v Místku. 

Pokladny jsou otevřeny v pondělí 
a ve středu 9.00–11.30, 12.15–16.30, 
úterý 9:00–11:30, 12:15–13:00 hodin, 
čtvrtek 9.00–11.30, 12.15–14.30 a pá-
tek 9.00–12.15 hodin. (rs)

9

Vilku v ulici Národních mučedníků, 
která byla postavena v roce 1937 
a v níž naposledy působila školní druži-
na, vyhrálo v licitaci frýdecko-místecké 
Krevní centrum. Společnost podala 
nejvyšší nabídku 5 910 000 korun. Jed-
natel centra MUDr. Boris Bubeník v ní 
plánuje zřídit skladové zázemí.
Objekt v ulici Národních mučedníků 
z roku 1937 naposledy sloužil jako 
školní družina. Stav budovy se zhoršo-
val a náklady na opravy byly vyčísleny 

na 3,5 milionu Kč. Proto jej radnice 
nabídla v licitaci, kterou připravil odbor 
správy obecního majetku. Nejnižší na-
bídková cena byla na základě znalecké-
ho posudku stanovena na 2 690 000 
korun. Řízení se zúčastnilo osm 
zájemců. Příklepem licitátora vznikla 
zájemci s nejvyšší nabídkou příležitost 
k uzavření kupní smlouvy. Podmínkou 
bude kladné rozhodnutí Zastupitelstva 
města Frýdku-Místku. (jmj)

Vilku získalo v licitaci 
Krevní centrum
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Náměstci primátora Radovan Hořínek 
(ANO 2011) a Jiří Kajzar (Naše Město 
F-M) iniciovali zřízení rezervního fondu 
pro městské investice. Budou v něm 
uloženy fi nance z prodeje nepotřebné-
ho a zchátralého městského majetku 
města, který se bude prodávat výhrad-
ně formou licitačního řízení či dražby. 

Čerpání z rezervy bude z 15 % na údrž-
bu bytového a nebytového fondu 
města a 85 % na městské investice. Do 
rezervního fondu jdou například peníze 
z prodeje hotelu Centrum, bývalé auly 
v ul. 8. pěšího pluku nebo vilky v ul. 
Národních mučedníků nebo vydražené 
pozemky na Collo-loukách. (jmj

Město zřídilo fond na investice 
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Prostory Mateřské školy Pohádka 
v Gogolově ulici ve Frýdku si přišli 
prohlédnout primátor Petr Korč a in-
vestiční náměstek Jiří Kajzar (oba Naše 
Město F-M). „Navštívil jsem všechny 
základní školy ve městě. Naší snahou je 
sjednotit podmínky na všech školách, 
aby všechny měly stejné technické vy-
bavení a zázemí. Nyní mám v plánu zajít 
osobně do všech našich mateřských škol 
se stejným záměrem,“ uvedl primátor 
Petr Korč.
Budovu školky v Gogolově ulici čeká 
v létě rekonstrukce elektroinstalace. 
„Oprava elektroinstalace proběhla již 
v roce 2012, ale byla nekvalitní. Upo-
zorňovala jsem na to tehdejší vedení 
města. Výsledkem je, že nemůžeme 
zapojit například sušičku, neustále 
nám vypadávají jističe. Zajišťovali jsme 
drobné opravy, ale museli jsme je hradit 
z našich provozních prostředků. Proto 
jsem ráda, že se vše dá do pořádku,“ 
byla potěšena ředitelka školy Soňa 
Bystroňová.
„Rekonstrukce elektroinstalace byla 
v plánu, momentálně připravujeme 
zadání veřejné soutěže na zhotovitele. 

Opravy mateřských škol: 
nyní Gogolova, následují další

ŘE
D

IT
EL

KA
 M

AT
EŘ

SK
É 

ŠK
O

LY
 S

O
Ň

A
 B

Y
ST

RO
Ň

O
VÁ

 
S 

PR
IM

ÁT
O

RE
M

 P
ET

RE
M

 K
O

RČ
EM

. F
O

TO
. R

EN
É 

ST
EJ

SK
A

L 

Bohužel v minulosti neprobíhala řádná 
údržba městského majetku, proto je 
v tak zanedbaném stavu a musíme řešit 
často havarijní stavy. Nyní se snažíme 

tento dluh z minulosti napravit,“ řekl in-
vestiční náměstek primátora Jiří Kajzar.
Rekonstrukce by měla proběhnout 
během letních prázdnin. (rs)   

Úspěšná Akademie pro obchodníky 
a podnikatele z Frýdku-Místku, která 
se v loňském roce setkala s příznivým 
ohlasem, pokračuje a přinese v prvním 
pololetí tohoto roku další akce 
a semináře. 

Grow with Google
Pro spolupráci se podařilo získat i inici-
ativu Grow with Google, která obchod-
níkům zprostředkovala dvě témata. 
Tím prvním byl 3. února seminář na di-
gitální vychytávky, které obchodníkům 
usnadní život, v březnu se zaměříme 
na nastavení fi remního profi lu ve vy-
hledávání a mapách Google. „Jsme rádi, 
že iniciativa Grow with Google může po-
moci fi rmám na místní úrovni. Mít svou 
provozovnu na Mapách Google nebo 
umět efektivně využívat svůj e-mail jsou 
věci, bez kterých se v dnešním podnikání 
neobejdete,” řekla koordinátorka Grow 
with Google Maria S. Mrázková.  

Živá setkání 
Součástí akademie jsou rovněž živá 

Akademie pro obchodníky pomáhá 
s Facebookem, focením nebo copywritingem

„Program Podnikej F-M jsme připravili účastníkům na míru. Jednak 
jsme vycházeli z potřeb, které nám zájemci uváděli v rámci regist-
račního dotazníku, tak také ze zpětné vazby během živých setkání. 
Ukázalo se, že společným problémem je pro mnoho podnikatelů 
pravidelná správa sociálních sítí. V seminářích se tak zaměříme 
na Facebook, naučíme je fotit jejich produkty i služby anebo se 
zaměříme na psaní poutavých textů.“  Náměstek primátora pro 
ekonomický rozvoj, podnikání, územní rozvoj a stavebně správní 
činnosti Jakub Míček (ANO 2011)

setkání. „Během podzimní akademie 
jsme viděli, jak je setkávání a propojová-
ní důležité. Účastníci se proto zúčast-
nili 19. února živého semináře k focení 
v Národním domě. V červnu se pak 

uvidíme na neformálním setkání, kde 
nás kromě hostů bude čekat i propojení 
formou rychlého networkingu,” doplnila 
spoluiniciátorka akademie, zastupitelka 
Markéta Ubíková (Piráti).

Harmonogram Podnikej F-M:

24. 2. (18.00 – 19.00)  Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji (on-line)
  3. 3. (18.00 – 19.30)  Facebook aneb jak konečně začít (on-line)
24. 3. (18.00 – 19.30)  Firemní profi l na Googlu (on-line)
21. 4. (18.00 – 19.30)  Copywriting (on-line)
10. 6. (18.00 – 22.00)  Setkání s hosty a grilováním (naživo)
Více informací na www.podnikejfm.cz (ks)



11

Boží muka v Panských Nových Dvo-
rech-Vršavci jsou ve špatném stavu. 
Barokní památka má narušenou stati-
ku, kříž je proto vychýlený, obvodová 
podnož se propadá do země, podsta-
vec je roztržen a zatékání vody jej dále 
poškozuje, chybí některé drobné části. 
„Rozhodli jsme nechat boží muka opra-
vit. Práce vykoná vítěz výběrového řízení 
restaurátor František Pavúček z Nejdku,“ 
řekl radní pro kulturní rozvoj, vědu 
a péči o památky Jakub Tichý (Piráti). 
Za vysoutěženou cenu 146 200 Kč bez 
DPH opraví za použití injektáží pod-
stavec, vyčistí kámen, doplní chybějící 
části, obnoví nápis Svatý Jane Nepo-
mucký oroduj za nás. Dále sejme kříž, 
odstraní z něj staré nátěry a korozi, 
znovu jej natře černou barvou a vše 
opatří ochrannými nátěry. Kříž pak 
umístí zpět. Práce by měl provést do 
konce září letošního roku. (rs) 

Cenná památka. Boží muka 
ve Vršavci budou opravena
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Rada města Frýdku-Místku v působnosti valné hromady obchodní 

společnosti TS a.s.vyhlašuje výběrové řízení na funkci člena před-

stavenstva obchodní společnosti TS a.s.

Obchodní společnost: TS a.s., se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 738 
01 Frýdek-Místek, IČO: 60793716, zapsaná v  obch. rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 1076, jejímž jediným ak-
cionářem je statutární město Frýdek-Místek. Další informace o společ-
nosti jsou dostupné na www.tsfm.cz.
Funkce: statutární orgán společnosti – člen představenstva
Smluvní vztah: smlouva o výkonu funkce
Místo výkonu funkce: město Frýdek-Místek
Doba výkonu funkce: v souladu se stanovami společnosti a se 
smlouvou
Předpokládané zahájení výkonu funkce: 1. 5. 2022, případně 
dle dohody
Platové podmínky: smluvní odměna

Charakteristika výkonu funkce: 
Vedení obchodní společnosti, která provádí komplexní správu, údrž-
bu a výstavbu komunikací, zeleně, veřejného osvětlení, technickou 
správu, údržbu majetku a komplexní služby v oblasti pohřebnictví. 
Organizačně tyto činnosti zabezpečuje celkem pět provozů, a to 
veřejné osvětlení, komunikace, zeleň, přenesená správa a technic-
ká správa.
Člen představenstva, jako člen orgánu obchodní korporace, je v rámci 
obchodního vedení společnosti povinen zajišťovat zejména následující 
činnosti:
• řídit společnost společně s ostatními členy představenstva dle schvá-

lených fi nančních, obchodních a investičních plánů společnosti
• plnit povinnosti z organizačního řádu, pracovního řádu a ostatních 

vnitropodnikových směrnic a právních předpisů obecně
• plnit úkoly uložené valnou hromadou
• kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a  hodnotit jejich pra-

covní výkonnosti a pracovní výsledky
• zpracovávat podklady pro výběrová řízení na poskytované služby

• zpracovávat podklady pro zadávací řízení na nákup služeb, dodávek 
a stavebních prací

• zpracovávat a spravovat smlouvy s obchodními partnery
• provádět vnitřní controlling a audity ve společnosti, na jednotlivých 

provozech, za účelem maximální efektivity prováděných služeb 
a úspory nákladů

• připravovat a organizovat investiční akce
• spolupracovat s ostatními členy orgánu společnosti na přípravě kon-

cepcí a plánů společnosti

Předpoklady pro uchazeče o výkon funkce: 
Do funkce člena představenstva může být zvolena fyzická osoba, 
která je státním občanem České republiky, dosáhla věku 18 let, je 
plně svéprávná, je bezúhonná a splňuje další předpoklady stanovené 
příslušnými právními předpisy.

Jiné požadavky, náležitosti přihlášky a nutné přílohy na-
jdete na webu města. 

Přihláška s požadovanými přílohami 
Přihlášky s  požadovanými přílohami zašlete v  zalepené obálce 
s  uvedením adresy uchazeče a  označením „Výběrové řízení – člen 
představenstva – neotvírat“ na adresu: 
Mgr. Radovan Hořínek, náměstek primátora, Magistrát města Frýdku-
-Místku, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Organizace výběrového řízení:
~  přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 31. 3. 2022.
~  posouzení předložených přihlášek s podklady od uchazečů bude 

probíhat dne 7. 4. 2022.
~  o přesném datu a hodině výběrového řízení budou uchazeči in-

formováni mailem a telefonicky.
Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení je nutno si osobně 
vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí 
této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.

Výběrové řízení na člena představenstva obch. společnosti TS a.s.



12

Co trápí seniory
Městská organizace Seniorů České 
republiky, která sídlí v Centru aktiv-
ních seniorů v Místku, uspořádala 
mezi svými členy anketu nazvanou 
Senioři svému městu. 
„Do ankety se zapojilo 13 lidí, kteří 
nám napsali, co by se podle nich mělo 
ve městě zlepšit,“ uvedl předseda 
organizace Dalibor Kališ. Jedná se 
např. o opětovné umístění odpad-
kových košů ke kina Petra Bezruče, 
doplnění zábradlí ke schodům 
v Revoluční ulici, zvětšení písma na 
jízdních řádech, anebo aby autobusy 
zastavovaly blíže k chodníkům. Přáli 
si také častější průřezy stromů na 
sídlištích, aby chodce neohrožovaly 
uschlé větve, anebo poukázali na to, 
že lavičku na zastávce v Ostravské 
ulici často obsazují bezdomovci, 
kteří navíc znečisťují okolí. (rs)

Těžba dřeva 
v Hájku 
a Lipinském lese
Lesníci začali letos těžit dřevo v lese 
Hájek. Jde o tzv. probírku, během 
které jsou káceny netvárné a poško-
zené stromy. Výchovný zásah má 
podpořit růst kvalitních a hospodář-
sky žádoucích stromů.
Těžba začala v únoru také v Lipin-
ském lese. Jde o nahodilou těžbu, 
během které budou odstraněny 
suché, usychající a jinak poškoze-
né stromy, které by mohly ohrozit 
bezpečnost návštěvníků lesa.
Lesníci nabádají návštěvníky ke zvý-
šené opatrnosti při pohybu v okolí 
zmíněných lesních porostů. Zejména 
by se neměli přibližovat k těžební 
technice a neměli by vstupovat na 
pokácené dříví. Hrozí riziko vzniku 
vážných úrazů. (jmj)

12 ZPRAVODAJ F≈M ◆ AKTUÁLNĚ

Centrum aktivních 
seniorů poskytuje zázemí 
nově dvěma organizacím

V Centru aktivních seniorů v Míst-
ku kromě Seniorů ČR působí také 
organizace ASEČ F-M – Aktivní senioři 
Česko, Frýdek-Místek, kterou vede 
Dagmar Kaňoková. Rozšíří se tak 
nabídka aktivit pro seniory. „Jsme tady 
dva spolky, které sdružují dříve narozené 
občany. Našimi členy jsou spíše mladší 
senioři, někteří i ve věku 60 let, část 
z nich ještě pracuje, ale jsme otevřeni 
všem. Zaměřujeme se na turistiku, sport, 
máme dokonce gastroturistický krou-
žek a také aktivity pro starší seniory. 
Pravidelně jednou týdně hrajeme stolní 
tenis a badminton. Řídíme se heslem 
Život je včil. Proto si přejeme, aby naši 
členové byli veselí, smáli se, prostě aby 
se radovali a žili společenských životem,“ 
popsala Dagmar Kaňoková. 
V únoru ASEČ F-M ve spolupráci 

s městskou knihovnou uvedl v Mod-
rém salonku večer věnovaný spisova-
teli Karlu Poláčkovi. Další akcí bude 
beseda s malířem a organizátorem vý-
tvarných kurzů Alexandrem Mosiem. 
„Nejoblíbenějšími akcemi jsou smažení 
vaječiny, husí hody a adventní posezení. 
Až pomine covid, připravíme celodenní 
zájezdy a výlety. Nejbližší akcí je turnaj 
v badmintonu 22. března v Polárce,“ 
uvedla Dagmar Kaňoková.  
Zájemci se mohou za Dagmar Kaňo-
kovou zastavit v kanceláři ve druhém 
patře Centra aktivních seniorů vždy 
ve čtvrtek od 10 do 12 hodin anebo ji 
mohou zkontaktovat prostřednictvím 
e-mailu aktivniseniorifm@seznam.cz. 
Informace o akcích pro seniory najdou 
také na tabulích ve výloze Centra 
aktivních seniorů. (rs)   
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Mateřská škola Barevný svět působí 
od ledna jako samostatná organizace. 
Do té doby spadala pod Základní a ma-
teřskou školu Jana Čapka (2. ZŠ). 
Součástí Barevného světa jsou tři 
budovy mateřských škol: MŠ Slezská 
770, MŠ Slezská 2011 a MŠ Bavlnářská 
455. Každá z těchto budov je přitom 
něčím výjimečná. Slezská 770 využívá 

svoji tělocvičnu a pro děti má připrave-
né sportovní vyžití. Slezská 2011 často 
navštěvuje své okolí a přírodu, zajímá 
se o ekologii. A na Bavlnářské 455 děti 
využívají velkou zahradu a rozvíjejí 
polytechniku. 

Děti mají vždy pestrý program plný 
vzdělávání, zábavy a přátelství. (gp)

Mateřská škola Barevný svět 
je samostatnou organizací
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Nálezy z kostela 
Nálezy z věže kostela sv. Jana 
a Pavla v Místku budou představeny 
v Katolickém lidovém domě v pon-
dělí 28. února od 18 hodin. Návštěv-
níci uvidí promítaná fota nalezených 
textů, pohlednic, bankovek a mincí 
a dozvědí se o historii kostela 
i o plánu, co vše bude umístěno do 
schránky po opravě věže. (rs)

Kurz pro včelaře,
kteří začínají
Kurz pro začínající včelaře se usku-
teční ve Včelařském naučném areálu 
v Chlebovicích v sobotu 5. března 
od 9 do 14 hodin. Včelaři se dozvědí 
důležité informace o chovu včel, 
úlech, pomůckách a stáčení medu. 
Přihlášky najdete na stránce www.
vcelaricifm.cz. (rs)

Bude vyvěšena 
tibetská vlajka
Frýdek-Místek vyvěsí na budově ma-
gistrátu 10. března tibetskou vlajku. 
Připojí se tak k dalším městům a ob-
cím, které si v rámci akce Vlajka pro 
Tibet připomenou výročí tibetského 
povstání proti čínské okupaci. (rs) 

Jednání zastupitelů
Zastupitelé Frýdku-Místku se se-
jdou na svém 18.zasedání v tomto 
volebním období ve středu 9. března 
v 8 hodin v zasedací místnosti 
frýdeckého magistrátu. Jednání je 
veřejné, zájemci jej mohou sledovat 
také on-line na webových stránkách 
města. (rs)  
 

Výběrové řízení
DISTEP, a.s., Ostravská 961, 738 01 
Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové 
řízení na veřejné zakázky – zhoto-
vení projektové dokumentace pro 
provádění stavby:

1) Rekonstrukce technologického 
zařízení PS 01, Frýdek-Místek

2) Rekonstrukce technologického 
zařízení ÚT v PS 05, Frýdek-Místek

3) Rekonstrukce technologického 
zařízení PS 57, Frýdek-Místek. 

Obsah a pokyny pro podání nabídek: 
htt ps://smart.ezak.cz/profi le_dis-
play_274.html (red)
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Výstavbu první etapy obchvatu 
silničáři dokončí nejpozději v červnu. 
Jedná se o úsek vedoucí od Ostravy 
a Příbora po výpadovku na Frýdlant 
nad Ostravicí. I v zimním období 
výstavba významně pokročila, i proto 
bude tato část otevřena v plném 
rozsahu,  potvrdil náměstek primátora 
Jakub Míček (ANO 2011):
„To je změna oproti loňskému roku, kdy 
se uvažovalo o průběžném užívání a ob-
chvat měl být spuštěn v omezeném roz-
sahu. V současné době probíhají práce, 
kterým nevadí nižší teplota a čeká se na 
lepší počasí, aby mohly být realizovány 
další práce, u kterých je potřeba aspoň 
pět stupňů nad nulou,“ uvedl náměstek 
primátora pro silniční obchvat Jakub 
Míček (ANO 2011). 
Kromě betonáže hlavní trasy stavbaři 
v zimním období pokračovali s předpí-
náním nosných konstrukcí, usazová-
ním kabelovodů a upravováním zeleně, 
montovali další protihlukové stěny 
nebo prováděli nátěry či připravovali 
portály pro svislé dopravní značení.  
„My jako vedení města vnímáme, že 
výstavba obchvatu i opravy ve městě 
jsou velmi citlivou záležitostí. Potká-
váme se pravidelně, i mimo veškeré 
standardní kontrolní dny, jak s krajským 
ředitelem ŘSD Tomášem Opělou, tak 

i s provozním úsekem. Jsem rád, že je 
tady optimistická vize, že první etapa 
obchvatu bude dokončena v jarních mě-
sících,“ řekl primátor Petr Korč (Naše 
Město F-M).
Dokončením výstavby obchvatu dojde 
ke zklidnění náročné dopravy ve měs-
tě, která je aktuálně druhá nejkritič-
tější v celém kraji. „Je pro nás prioritou 
po dostavbě obchvatu vyřešit odklonění 
tranzitu tak, abychom mohli uvažovat 
o tom, co budeme dělat s Hlavní třídou, 
abychom ji vrátili městu a obča-
nům,“ dodal primátor Petr Korč. 
Řidiči se v letošním roce nemusejí kro-
mě staveb souvisejících s obchvatem 
obávat náročných uzavírek a omezení, 
Ředitelství silnic a dálnic další velké 
dopravní stavby neplánuje, velké 
akce nemá v plánech ani Správa silnic 
a dálnic MSK.
Obě etapy obchvatu mají celkem 
8,5 km. Na jedné straně se obchvat 
napojí na dálnici D48 ve směru na 
Český Těšín a Polsko a na druhé stra-
ně na dálnice D56 od Ostravy a D48 
od Příbora. II. etapu komplikuje sesuv 
půdy mezi Starým Městem a Skalicí, 
kde probíhají sanační práce, přesný 
termín dokončení proto teprve bude 
upřesněn. (jmj) 

První etapa obchvatu 
má být hotova v červnu
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Soutěž „Co vzkážeme budoucím ge-
neracím?“ měla přinést jednu dětskou 
výtvarnou práci, která se stane sou-
částí poselství budoucím generacím 
vloženým do opravované věže kostela 
sv. Jana a Pavla v Místku. Na Magis-
trátu Frýdku-Místku se sešla origi-
nální a působivá kolekce prací dětí 
základních škol ve městě. Jednalo se 
o výkresy, menší kresby, trojrozměrné 
předměty, současné mince, fl ash disky 
a různé formy vzkazů. Členové poroty 
si vše pečlivě prohlédli, přečetli a dlou-
ze diskutovali. 

Nejvíce hlasů porotců a také jejich ob-
div získal vzkaz 8. B z 6. základní školy 
v ulici Pionýrů pod vedením učitelky 
Karolíny Gomolové. Vítězný tým si 
kromě unikátního místa v tubusu pro 
kostelní věž zajistil také zážitek v po-
době osobního setkání na Magistrátu 
města Frýdku-Místku.

Jenže porotcům se líbily i ostatní prá-
ce. „Nápady a vzkazy školáků jsou jedi-
nečné, každá skupina svou práci pojala 
jinak. Mladí tvůrci reagují na současné 
problémy, komentují je a snaží se podat 
svědectví o svých životech těm, které 
si je přečtou za 80 nebo 100 let. Pokud 
se v tubusu najde místo, jsem pro, 
abychom do něj umístili více vzkazů 
než původně plánovaný jeden,“ navrhl 
primátor Petr Korč (Naše Město F-M), 
který byl jedním z členů poroty. Děkan 
místecké farnosti a také porotce Dani-
el Vícha návrh uvítal. „Do tubusu sice 
dáme zpět část historických dokumen-
tů, nebudeme však vracet přes sto let 
staré noviny, ty uložíme do archivu. Tím 
získáme další prostor, takže můžeme do 
něj vložit více vzkazů. Uvidíme, jestli to 
budou tři nebo pět vzkazů,“ řekl Daniel 
Vícha.  Takže kromě vítězné práce 
mají šanci na umístění vzkazu do věže 
kostela také 4. a 5. třída ze ZŠ Chlebo-
vice, 7. A a 7. B základní školy z ulice 
Jana Čapka ve Frýdku. 

„Velmi si ceníme opravdovosti a upřím-
nosti, které se všem dětem podařilo do 
vzkazů vtisknout, ať už šlo o nemladší 
žáčky nebo o nejstarší skoro studenty 
středních škol. Byli bychom rádi, kdyby 
se jejich působivými výtvory mohla 
potěšit i veřejnost. Proto plánujeme 
v nejbližší budoucnosti uspořádat 
výstavu všech prací,“ potvrdil primátor 
Petr Korč. 

Kromě dětských vzkazů a dalších 
dobových dokumentů bude do věže 
vložena i architektonická studie 
nového kulturního sálu podepsaná 

Dětské vzkazy plné emocí obohatí 
poselství budoucím generacím 
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Evou Jiřičnou. „Naši předkové doslova 
žili výstavbou Národního domu, který 
sehrál významnou roli v kulturním 
životě našeho města. Nyní chceme 
budoucím generacím zprostředkovat 
přípravu a vznik nového kulturního 
centra a až otevřou za 100 let schránku, 
budou určitě kulturní centrum využívat 
a rádi se podívají do minulosti na to, jak 
vznikalo,“ dodal Petr Korč.    

Chovejte se slušně a ono se vám to 
vrátí.

Moje oblíbená hudební skupina se 
jmenuje MIRAI.

Chovejte se k sobě hezky, ať je vám 
dobře na světě. 

Už dva roky nás trápí pandemie 
nemoci covid-19. Dosud neexistují 
účinné léky.  

Nelíbí se mi, že se kvůli covidu-19 
musím pořád testovat a často jsme 
v karanténě. 

Proč se učíme a objevujeme nové? 
Abychom si usnadnili život a dokázali 
dělat věci efektivněji. 

Téměř všichni podnikatelé pomalu 
krachovali z důvodu opatření, které 
byly takové, že se nemohlo chodit do 
restaurace bez roušky. V době covi-

du-19 všichni přišli o možnost chodit 
na bazény, do různých heren a vlastně 
téměř o všechno včetně dovolených 
v zahraničí. 

Musíte ještě chodit do školy nebo se 
ty informace do mozku nějak nahra-
jou? Žijete už i na jiných planetách?  

Dnešní doba je velmi uspěchaná. Den 
se zdá krátký. Čas je vzácný. Udělat si 
den takový, abychom byli s rodinou, je 
snad přání všech. 

Trávím moc času na mobilu. Jsem 
málo s mamkou, která je pořád v práci 
a nemá na mě čas – a je taky pořád 
na mobilu.

Těším se, až dokončím základní školu 
a budu dělat, co mě baví. 

Když máš milionový plán, nenech si 
to vymluvit od někoho s 20tisícovým 
platem. (jmj, rs)

Některé ze vzkazů a postřehů 
účastníků soutěže
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Městský kalendář nazvaný „Frýdek-
-Místek budoucnosti“ představuje 
nejvýznamnější investice města. 

Únor je věnován rekonstrukci hasičské 
zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů 
Frýdek ve Střelniční ulici. Ti potřebují 
pro svou činnost kvalitní zázemí, pro-
stornou garáž pro moderní zásahovou 
techniku, jejich šatna byla navíc právě 
v původní nevyhovující garáži. Obvo-
dové konstrukce a tepelně-technický 
stav nevyhovoval. 

Stavebníci budují nové opěrné zdi, 
sníží podlahy garážových stání i vý-
jezdové plochy, odstraní nevyhovující 
vnitřní schodiště a postaví nové, zřídí 
přístavbu pro výměník tepla, šatny 
pro zásahovou jednotku, kompletně 
vymění elektroinstalace a zdravotní 
techniku. Následně objekt zateplí, čímž 
se sníží náklady na vytápění. Součástí 
prací je postavení nového zasakovací-

ho objektu pro odvod dešťových vod, 
rekonstrukce odlučovače ropných 
látek, nových parkovacích stání pro 
osobní vozy a nové tréninkové dráhy 
pro hasičský sport.

Dobrovolní hasiči by měli zrekonstru-
ovanou budovu začít užívat v druhé 
polovině letošního roku. (rs)

Vybíráme z investičního kalendáře: 
Pokračuje oprava hasičské zbrojnice  
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Diagnostika a terapie rakoviny plic jde 
rychle dopředu. Nyní jsou k dispozici 
nové metody, jako je například endo-
bronchiální ultrasonografi e (EBUS), 
které zrychlují a zpřesňují diagnostiku. 
Právě toto vyšetření bude brzy k dispo-
zici v Nemocnici ve Frýdku-Místku. 
„První bronchoskopii s EBUS vyšetřením 
a odběrem vzorku tkáně jsme provedli 
v lednu. Na celou akci jsme se dlouho 
připravovali V rámci předávání zku-
šeností přijal naše pozvání k zavedení 
metody přednosta brněnské plicní kliniky 
docent Milan Sova,“ uvedl MUDr. Ond-
řej Zela z plicního oddělení. 
„Bylo mi ctí provést vyšetření u paci-
entky s mediastinální lymfadenopatií, 
tj. zvětšením mízních uzlin v mezihrudí, 
a předat naše zkušenosti frýdecko-

-místeckým kolegům. Tato diagnostická 
metoda výrazně posunuje možnosti dia-
gnostiky karcinomu plic a onemocnění 
mediastinálních uzlin. V současné době 
se stává standardem kvalitního broncho-
logického pracoviště a jsem rád, že bude 
nově dostupná i pro pacienty z oblasti 

Frýdku-Místku a východní části Morav-
skoslezského kraje,“ potvrdil Sova. 
„Zavedení lineárního EBUS do rutinní 
klinické praxe na pracovišti je plánováno 
na konec roku 2022,“ upřesnil Ondřej 
Zela.
Endobronchiální ultrasonografi i je 
možné provádět díky novému přístroji 
– speciálnímu bronchoskopu s ultra-
zvukovou sondou. Úroveň broncholo-
gie plicního oddělení nemocnice se tak 
vyrovnává velkým fakultním a krajským 
nemocnicím. 
V současné době je možné se objednat 
pouze ke klasické fl exibilní bron-
choskopii, a to na tel. č. 558 415 501, 
nezávisle na místě bydliště pacienta. 
Vyšetření je provedeno obvykle do 
jednoho až dvou týdnů. (jb)

Speciální přístroj umožní ve frýdecké 
nemocnici špičkové vyšetření plic
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Český statistický úřad zahájil průzkum 
v domácnostech, aby získal dlouho-
době srovnatelné údaje o sociální 
a ekonomické situaci obyvatel ve 34 
evropských zemích a také data pro 
výpočet ukazatelů peněžní a materiální 

chudoby. Speciálně vyškolení tazatelé 
osloví 11 473 domácností, které byly 
náhodně vybrány. V tomto počtu bu-
dou také domácnosti z Frýdku-Místku.
Terénní pracovníci zapojení do šet-
ření se prokazují průkazem tazatele 

a zároveň průkazem zaměstnance 
ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve 
všech fázích zpracování je zaručena 
anonymita údajů a získaná data jsou 
důsledně chráněna. Šetření probíhá do 
12. června. (jmj)

Statistici navštíví vybrané domácnosti 
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 Světová architektura ve Frýdku-Místku:  

Historické budovy Národního domu 
a Národní záložny místecké projdou 
nutnou rekonstrukcí. Bude k nim 
dostavěn nový sál podle návrhu archi-
tektky Evy Jiřičné a v místě tak vznikne 
propojením historických budov a pří-
stavby nové kulturní centrum. 

Sál si přáli již před sto lety 
„Plány na stavbu většího sálu se porůz-
nu objevují už přes sto let. Sál v Národ-
ním domě má kapacitu 400 lidí, jenže 
nemá elevaci, takže diváci sedí v jedné 
rovině. To samozřejmě odpovídá době 
vzniku. Navíc akusticky má dlouhý do-
zvuk. Báječně v něm zní houslový kon-
cert nebo kvarteto, jenže zvuk se sálem 
špatně nese při mluveném slovu a při 
elektronickém zesílení. U Kina Petra 
Bezruče zase analýzy jasně prokázaly, 

že potřebné technické a provozní zázemí 
se do objektu prostě nevejde, nehledě 
na to, že rekonstrukce se náročnosti 
de facto rovná nové stavbě. Je dobré 
si uvědomit, že jsme mezi statutárními 
městy jediným, které nemá potřebnou 
kulturní infrastrukturu. I menší města 
jako Orlová nebo Třinec disponují pro-
stornými kulturními sály. Přístavbou tak 
splatíme dlouholetý dluh a dlouholetý 
sen několika generací, které usilovaly 
o velký sál,“ uvedl radní pro kulturu 
Jakub Tichý (Piráti).

Kultura v jednom místě
 Výstavbou nového sálu se využije 
plocha zahrady Národního domu, 
která funguje provizorně. „Z provoz-
ních důvodů je nejlepším řešením vše 
koncentrovat do jednoho komplexu, než 

stavět něco nového na zelené louce. 
Proto tento návrh má smysl. Konečně 
nám to umožní realizovat plnohodnotné 
kulturní projekty, ať už jde o divadlo 
nebo koncerty, získáme odpovídající 
technologické zázemí a skvělé hlediště,“ 
vysvětlil Jakub Tichý. 

V historickém sále se budou nadále 
konat koncerty vážné hudby, plesy 
a další společenské akce.     

Vstup s dvoranou
V projektu došlo oproti původním 
plánům k několika výrazným změnám. 
Díky spolupráci dvou architektonic-
kých studií z Prahy a Brna se podařilo 
objekty propojit a vytvořit dvoranu 
s důstojným vstupem.

„Za největší posun v projektu považuji 
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 Unikátní projekt spojí tři objekty

Národní dům vznikl jako reakce na 
Německý dům, kde se scházelo a bavilo 
německé obyvatelstvo z Místku. V květ-
nu 1896 začala výstavba a v říjnu téhož 
roku byl Národní dům otevřen a začal 
sloužit spolkovému životu. Stavba hlavní 
budovy proběhla velice rychle, zadní 
trakt se sálem byl dostavěn v letech 1899 
až 1900. 

Budova Národní záložny místecké byla 
postavena v letech 1927 až 1928 podle 
návrhu architekta Bohumila Hübschman-
na. Jedná se o jedinou budovu ve městě 
navrženou tak významným architek-
tem. V budově později sídlila spořitelna 
a Moravia Banka.  V roce 2017 objekt 
odkoupilo město.   

vytvoření vstupu s dvoranou, z níž se 
návštěvní vydá do historického nebo no-
vého sálu anebo do galerie,“ připomenul 
primátor Petr Korč (Naše Město F-M).
„Naším záměrem bylo propojit všechny 
tři objekty Národní záložny místecké, 
Národního domu a Nové scény v jeden 
funkční kulturní reprezentativní celek 
v centru města, což se v dokončené stu-
dii podařilo. Národní dům i záložna jsou 
dlouhodobě ve špatném technickém 
stavu, který musíme za všech okolností 
zlepšit. Tyto dva objekty nyní doplní 
výstavba Nové scény s velkým sálem za 
350 milionů korun. Stavbu ufi nancujeme 
standardně z rozpočtu města, pomůže 
nám plánovaná dotace a nově zřízená 
rezerva na rekonstrukci a výstavbu 
městských investic, která je tvořena 
z výnosů z prodeje nepotřebného 

majetku. Již tento rok by tam mělo být 
našetřeno přes 60 milionů Kč,“  konsta-
toval investiční námětek primátora Jiří 
Kajzar (Naše Město F-M). 

„Samozřejmě se pokusíme získat dotace 
na rekonstrukci dvou historických budov 
i na výstavbu nového sálu,“ potvr-
dil náměstek primátora pro dotace 
a ekonomický rozvoj Jakub Míček 
(ANO 2011). „Uvědomujeme si, jak je 
výstavba nového sálu pro pořádání 
akcí pro Frýdek-Místek důležitá. Tento 
bod byl také součástí našeho volebního 
programu a jsem rád, že město získá po-
třebný kulturní stánek se zázemím,“ řekl 
náměstek primátora Radovan Hořínek 
(ANO 2011).  

„KDU-ČSL měla ve svém volebním 
programu to, že podporuje dostavbu Ná-

rodního domu s multifunkčním sálem dle 
návrhu architektky Evy Jiřičné. Mám za 
to, že město velikosti Frýdku-Místku si 
zaslouží takovýto kulturní stánek. A to, 
že navazuje na Národní dům, je zcela 
logické, zvlášť po rekonstrukci již zmi-
ňovaného Národního domu, tak budovy 
bývalé záložny. Vzniklo by tak jedinečné 
kulturní centrum, a to, že by na něm 
pracovala světoznámá architektka 
paní Jiřičná by bylo vynikající. Proto 
vždy budeme tento projekt podporovat. 
Již jsem probíral i s naším poslancem 
Jiřím Carbolem, zda by bylo možné na 
tento projekt získat i dotace například 
z ministerstva kultury,“ uvedl předseda 
lidoveckého klubu v zastupitelstvu 
města Marcel Sikora. 
Rekonstrukce a výstavba nového sálu 
by měly začít v roce 2024. (jmj, rs) 



 POHLED DO INTERIÉRU S ATRIEM.  

NOVÁ VIZUALIZACE KULTURNÍHO CENTRA 
SE VSTUPEM Z HLAVNÍ TŘÍDY. 
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Senior taxi ve Frýdku-Místku
Ve volebním programu v roce 2018 měla KDU-ČSL jako jeden z hlavních 
bodu programu zavedení taxi pro SENIORY. Tento bod se povedl přidat i do 
programového prohlášení Rady města a byť to nebylo v koalici jednoduché 
prosadit, tak od ledna 2020 tato služba pro občany starších 70 let funguje. 
Nyní taxi pro seniory využívá přes 1 700 osob a bylo provedeno již 18 000 
jízd. Mám radost, když slýchávám od seniorů poděkování za to, že jsme 
tuto službu zavedli a hlavně, že funguje, jak má. Není to jen o odvozu z mís-
ta A do místa B, ale řidiči jsou přátelští, pomohou seniorovi při nastupování 
nebo s taškou. Taxík vás za 20 Kč odveze do nemocnice, na polikliniku, na 
pobočky pošt, na úřady, ale také i na hřbitov či do knihoven nebo aquapark.
Pokud sami tuto službu ještě nevyužíváte nebo máte ve svém okolí někoho, 
kdo je starší 70 let, a ještě nemá vyřízenou průkazkou na taxi pro seniory, 
tak ho pošlete na magistrát města, kde mu zdarma a na počkání vystaví 
průkazku, aby mohl taxíkem jezdit nebo na základě plné moci toto můžete 
vyřídit i vy.
Myslíte si, že by bylo dobré službu rozšířit i pro seniory mladší, například 
65+? Budu rád za Váš názor, který mi zašlete na sikora.marcel@frydek-
mistek.cz, nebo zavolejte na tel.: 770 190 844 nebo se s Vámi rád potkám 
i v kanceláři na magistrátu, kde můžeme probrat nejen toto téma.
Marcel Sikora, KDU-ČSL

Parkování dodávek
V ČR se stanoví kategorie vozidel na základě zákona č. 56/2001 Sb. 
O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Kategorie 
N je kategorie nákladních automobilů. N1 – vozidla s hmotností do 3500 
kg, N2 – vozidla s hmotností nad 3500 kg nepřevyšující hmotnost 12000 
kg a N3 – vozidla s hmotností nad 12000 kg. Problémem na sídlištích je 
parkování vozidel kategorie N1, kam patří i dodávky a malá nákladní vozidla. 
Zabírají místa pro osobní vozidla bydlícím občanům. V pracovní dny po-
třebují podnikatelé dovézt pracovníky, materiál, potřebné zařízení, doručit 
zásilky a podobně, a bez zaparkování dodávek po dobu nezbytně nutnou to 
opravdu nejde. Ovšem parkování v nočních hodinách a o víkendu je třeba 
regulovat. Určitě by bylo těmto vozidlům přes noc a víkend lépe v podniko-
vých garážích.   
Pilotní projekt, kdy se na vybraném sídlišti (Růžový Pahorek) omezilo par-
kování pro vozidla, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez 
2,5 tuny, a to v době od 18.00 do 7.00 hodin denně, byl vyhodnocen a na 
základě zjištěných poznatků a zkušeností mělo dojít k postupnému rozši-
řování zón se zákazem stání vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 
2,5 tuny i do dalších lokalit ve Frýdku-Místku. Uběhl více než půlrok, a celá 
akce se zastavila.
Jedním z důvodů je převrat na radnici, kdy zejména Piráti vyměnili svou 
čest a svědomí za místa uvolněných členů zastupitelstva, členů rady, členů 
výborů zastupitelstva, předsedů a členů komisí rady a dále obsadili svými 
místa v dozorčích radách v městských společnostech. Do konání komu-
nálních voleb chybí pár měsíců. Naplánovaná jsou tři zasedání zastupitel-
stva a 13 schůzí rady. Nedá se očekávat, že se ještě budou rozjíždět nové 
projekty, ale ty již běžící by se měly dotáhnout. A jedním z nich je i vyřešení 
parkování dodávek na sídlištích. Jak dopravu, tak městskou policii má pod 
sebou jeden člověk, a to náměstek primátora pan Leonard Varga, (shodou 

okolností Pirát). Obraz Václava Havla již pověsil a nyní zbývá začít pracovat 
pro občany města, kteří ho volili do zastupitelstva i pro ty, kteří ho nevolili. 
Komunální volby se opravdu blíží. 
Ivan Vrba, KSČM

Nevysvětlené otázky
25. ledna jednala rada města mimo jiné i v působnosti valné hromady 
společnosti TS a.s. a představila ze své vládnoucí kuchyně další šokující 
zprávu pro občany tohoto města. Odvolala totiž po více jak osmnáctiletém 
působení ředitele a stávajícího předsedu představenstva Jaromíra Kohuta 
z vedení technických služeb. Ačkoli po převratu v březnu loňského roku 
stávající koalice informovala, že nechystá žádné personální změny, opak je 
pravdou. Poté, co kvůli svému přístupu a následným personálním opatřením 
se prakticky ve stávajícím stavu rozkladu nacházejí investiční odbor a odbor 
správy obecního majetku magistrátu města, směřuje k podobné situaci 
i doposud výkladní skříň městských společností, a to technické služby. O 
počínající destabilizaci a ovládnutí této společnosti spřízněnými osobami 
stávající koalice leccos napovídala již loňská valná hromada, která proběhla 
nadvakrát a vyústila v neschválení Zprávy o podnikatelské činnosti za rok 
2020 zpracovanou představenstvem TS a.s. Na červnovém zastupitel-
stvu města jsme se dotazovali náměstka Hořínka (má ve své gesci právě 
obchodní společnosti), co bylo důvodem tohoto rozhodnutí. Dočkali jsme 
se pouze strohé odpovědi, že zpráva neobsahovala požadované informace 
a měla formální charakter. Chceme tímto informovat, že Zákon o korpora-
cích nijak nespecifi kuje nutné informace, a navíc tato zpráva byla schválená 
účetním auditorem, jak jsme se dočetli ve výroční zprávě. Tážeme se tedy, 
vytkla kompetentní osoba odpovědná za obchodní společnosti představen-
stvu, jaké nedostatky rada města měla k předložené zprávě?
Na zasedání zastupitelstva města v září jsme měli na vedení města dotaz, 
proč je omezen rozsah zakázkové náplně této společnosti. Dnes již bývalý 
šéf společnosti informoval, že z vlastní iniciativy inicioval začátkem měsíce 
srpna 2021 jednání s náměstkem Vargou a následně koncem měsíce srpna 
s náměstek Kajzarem s cílem předložení návrhu realizací oprav do konce 
roku. V listopadu jsme požádali statutární zástupce všech obchodních 
společností dle Zákona o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí 
informací, jaké jsou strategické cíle a záměry těchto korporací. Požadované 
informace jsme obdrželi právě a jen pouze ze společnosti TS a.s. Z těchto 
podkladů jsme vyčetli, že v letech 2019 a 2020 realizovala společnost TS a.s. 
pro město zakázky v hodnotě více jak 40 mil. Kč ročně. Všechno se jednalo 
o realizace oprav, rekonstrukcí, případně výstaveb nových chodníků, míst-
ních komunikací, bytového fondu, případně městského mobiliáře. Dali jsme 
si tu práci a ze zápisů rady města v období od dubna do konce roku 2021 
jsme vyčetli, že město zadalo v loňském roce technickým službám zakázky 
v celkové hodnotě jen cca 13 mil. Kč. Další dotaz tedy zní, nebyla to náho-
dou cílená strategie směřující k dosažení slabších hospodářských výsledků 
v porovnání s léty předcházejícími jako záminka pro odvolání šéfa? Těch ne-
vysvětlených otázek zůstává spousta. Tou nejzásadnější je však ta, kterou 
vedení města nezodpovědělo ani zaměstnancům, kteří v drtivé většině ne-
chtějí uvěřit, do jaké nejistoty je uvrhla radnice. Proč? Co se za tím skrývá? 
Jaký je další záměr jediného akcionáře? Uvidíme, co se ještě dozvíme… 
Karel Deutscher, ČSSD 

NÁZORY OPOZICE

Objem prací 
technických služeb
Technické služby (TS a.s.) vykonávají 
největší objem prací pro město Frýdek-
-Místek, a to ve výši 92 %. Jedná se 
o opravy a údržbu komunikací, zeleně 
nebo osvětlení. 

Finanční objem zakázek pro měs-
to činil v roce 2020 celkem 202,9 
milionu Kč, v roce 2021 pak srovna-
telných 198,9 milionu Kč. (red)   

Město požaduje náhradu škody
Prodejem pozemků v Horní ulici v roce 2009 pod cenou vznikla městu škoda. Tyto 
pozemky nebyly prodány ve veřejném zájmu, jak se snaží tvrdit bývalé vedení města, 
které rozhodlo o jejich prodeji. Získali je lidé s přímou vazbou na tehdejší vedení 
města nebo vybraní úředníci. Město navíc zaplatilo ze svého rozpočtu 32 milionů 
Kč za zasíťování těchto již tak levně prodaných pozemků a soud rozhoduje o trest-
ní odpovědnosti bývalých radních. Z tohoto důvodu město požaduje po vinících 
u Krajského soudu v Ostravě uhrazení škody ve výši 14,5 milionu korun, která vznikla 
při správě cizího majetku, a to bez ohledu na to, jak dopadne soud, který rozhoduje 
o vině bývalých radních.

Ve věci prodeje pozemků v Horní ulici pokračuje u krajského soudu řízení, kterému 
čelí osm členů tehdejší rady města včetně tří bývalých primátorů za ČSSD. (red)
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7. 3.  Frýdek, Panské Nové Dvory 2416 
  Frýdek, Panské Nové Dvory 3444 

(u býv.  hř.  TJ Slezan)
 Frýdek, K Hájku 140 (u obchodu)
  Frýdek, Lubojackého 2702 

(napojení ul.  J.  E.  Purkyně)
 Frýdek, Bruzovská 1826 (u vodárny)
 Místek, Kollárova 146 (u pečovatelských domů)
  Místek, Fibichova 1499 

(poblíž gymnázia Petra Bezruče)
 Místek, Pionýrů 803  
 Místek, Pionýrů 1747 (mezi hotelovými domy)                                           

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

(u nádob na separovaný odpad)

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

(směrem k Lískovecké ul. )

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

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

15. 3.  Místek, Jiřího Trnky (prostor u MŠ)
  Místek, Dr.  Antonína Vaculíka 1899 

(parkoviště za 8.  ZŠ)
 Místek, Frýdlantská 2199 (u věžáků)
  Zelinkovice, Příborská 63 

(poblíž MŠ, u nádob na separ.  odpad)
 Chlebovice, Ke Studánce 128 (u transformátoru)
 Chlebovice, Františka Prokopa 110 (u pošty)
 Chlebovice, Stařičská 78 (u pana Martínka)
 Chlebovice, Vodičná 1 (Dům včelařů)
 Lysůvky, Zahradnická 51 (naproti zahradnictví)
  Zelinkovice, Rovenská 5 (u lípy u odb.  k jachting 

Palkovice)

16. 3.  Frýdek, Jana Čapka 3087
 Frýdek, M.  Chasáka 3149
 Frýdek, Pekařská 3421 (za domem č.  p.  3057)
  Místek, Pavlíkova 270 

(u nádob na separovaný odpad)
 Místek, Lesní 505
 Místek, Palkovická 305 (u podchodu)

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

Svoz objemného odpadu – březen 2022
Svoz velkoobjemového odpadu se uskuteční opět formou přistavení velkoobjemových kontejnerů na 67 svozových 
místech, jak je uvedeno v harmonogramu níže. Přistaveny budou vždy dopoledne uvedeného dne, nejpozději 
do 14 hodin, odváženy budou následující den mezi 6. a 12. hodinou. 

Odpad smí být odkládán pouze do kontejnerů! Jakékoliv odkládání odpadu mimo kontejner bude považováno za porušení 
povinnosti při předávání odpadu a movitých věcí do obecního systému ve smyslu § 61 zákona č. 541/2020 Sb. Za porušení 
povinnosti lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. V době konání svozu bude Městská policie Frýdek-Místek provádět pra-
videlné kontroly konkrétních stanovišť a bude sankcionovat na místě ty, kteří se dopustí přestupku, tj. odloží odpad mimo 
kontejner.

Do velkoobjemových kontejnerů ODKLÁDEJTE OBJEMNÝ ODPAD (např. skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace), 
NEODKLÁDEJTE nebezpečný odpad (např. mazací a motorové oleje, olejové fi ltry, televizory, monitory, počítače, obrazovky, 
lednice, mrazáky, zbytky barev, laků a ředidel, použité obaly od postřiků, autobaterie a monočlánky, prošlé a nepotřebné léky). 
Tyto odpady můžete zdarma odložit ve sběrném dvoře (ul. Panské Nové Dvory - v objektu společnosti Frýdecká skládka, a.s., 
ul. Jana Čapka - sídliště Slezská vedle stavebnin DEK, ul. Na Příkopě - pod estakádou, ul. Collo-louky – vedle supermarketu 
Tesco). Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ stavební odpad ani biologický odpad (např. větve, tráva).
Změna umístění velkoobjemových kontejnerů v rámci ulice vyhrazena. Pro informace se můžete obrátit na odbor životního 
prostředí a zemědělství, tel. 558 609 516, nebo přímo na společnost Frýdecká skládka, a.s., tel. 558 440 066. (red)
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V článku v tomto a následujících vydá-
ních zpravodaje představíme proble-
matiku dálkového vytápění, kterému 
zjednodušeně říkáme „ústřední topení“. 
Tento obrat odpovídá skutečnosti, 
protože zdrojem tepla je obvykle jedno 
centrum, tedy „ústředí“, kterým je 
i v případě Frýdku-Místku teplárna. 
Soustava vytápění pro více budov 
z jednoho společného zdroje nazývá 
systém centrálního zásobování teplem 
– CZT.

Jak na vytápění sídlišť
Protože v naší zemi nemáme zdroje 
jako geotermální energii nebo přímoř-
ské větry, jsme odkázáni na spalováním 
fosilních paliv – uhlí a plynu. K hledání 
nových zdrojů jsme tedy nuceni nejen 
z ekologického hlediska, ale také ze 
zcela jednoduchého důvodu: stávající 
paliva prostě jednoho dne dojdou, 
protože budou lidmi vyčerpána. To, co 
životnímu prostředí na současných 
palivech nejvíce neprospívá, jsou škod-
liviny vypouštěné do ovzduší, konkrét-
ně oxidy dusíku, síry a uhlíku, v případě 
uhlí a dřeva také popílek.
Ekologie vytápění nás všechny zajímá, 
ale ruku v ruce s náklady na pořízení 
zdrojů tepla a na ekonomikou provozu 
– udržení co nejnižších nákladů za spo-
třebu tepla pro koncové spotřebitele, 
tedy pro naše domácnosti a připojené 
fi rmy či instituce. 

Trend ve Frýdku-Místku
Frýdecko-místecká teplárna je stejně 
jako ostatní velké zdroje průběžně 
ekologizována. Již dnes vyrábí teplo 
i z biomasy, která tvoří významný 
podíl z celkového objemu spalova-
ných tuhých paliv. Spalinové cesty 
(kouřovody a komíny) jsou opatřeny 

vysoce účinnými fi ltry zachycujícími 
značné množství škodlivin. Do konce 
roku 2022 uložila Evropská unie další 
zpřísňující podmínky na ekologii pro-
vozu. Rozvody tepla jsou již bezemisní 
a rozváděná topná voda je ohřívána na 
přiměřenou teplotu v potrubí tak, aby 
nebyla zbytečně horká a nevznikaly 
nadbytečné emise a náklady.

Teplo bez starostí
V městském distribučním podniku 
DISTEP a.s. existuje nepřetržitá a ha-
varijní služba, která dohlíží na provoz 
a pružně řeší požadavky zákazníků. 
Uvedený servis je samozřejmostí, 
pomáhá zajistit pro obyvatele našich 
sídlišť a dalších připojených budov 
veškerý komfort. Odběratelé z centrál-
ního zdroje na rozdíl od provozovatelů 
vlastních domovních kotelen nemají 
žádné starosti. Proto není důvod vydat 
se cestou odpojování, které si navíc 
většina spokojených zákazníků nepřeje, 
protože vědí, jaké by je při odpojení 
od CZT čekaly vysoké náklady na nový 
zdroj a úpravu rozvodů. Další zátěží 
pak je zajištění provozu a jiné průběžné 
povinnosti, starosti a odpovědnost.

Kotelna v panelovém domě
Často jsou zkreslovány informace 
o provozu vlastní kotelny v pane-
lovém domě. Tento trend přináší 
dnešní doba, kde hraje velkou roli tlak 
výrobců a obchodníků na odbyt jejich 
výrobků. Přemlouvají vlastníky budov 
k nezávislosti a ekonomické samo-
statnosti. Neuvádějí druhou stranu 
mince, což je permanentní pohotovost 
provozovatele nezávislého zdroje, 
řada povinností a nutnost technic-
kých dovedností a znalostí k provozu 
vlastního zdroje, například velkokapa-
citního tepelného čerpadla. 
Tepelné čerpadlo pro velký bytový 
dům je z hlediska výkonnosti a nákla-
dů něco zcela jiného než pro rodinný 
domek. Při tuhých a dlouhých zimách 
je nutné k ceně tepla z tepelného čer-
padla připočíst také vysoké náklady 
na „pomocné“ dotápění a ohřev teplé 
vody (TUV) elektřinou, a to přímo ze 
sítě, tedy za sazbu od dodavatele elek-
třiny. Někteří dodavatelé tepelných 
čerpadel nebo samostatných plyno-
vých kotelen podávají vlastníkům bytů 
a společenstvím vlastníků neúplné 
nebo zkreslené informace. Vlastníci 
bytů a společenství vlastníků jsou pak 
nemile překvapeni, že slibovaná cena 
tepla ani zdaleka neodpovídá očeká-
váním a slibům a že mají navíc mnoho 
povinností, o kterých nebyli vůbec 
informováni.
V příštím vydání se budeme věno-
vat úskalím v provozu decentrálních 
zdrojů (plynových kotelen a tepelných 
čerpadel), ekonomice jejich pořízení 
a provozu a povinnostem při jejich 
provozu. (Jiří Čuda, předseda předsta-
venstva DISTEP a.s.)

Tušíte, jak funguje dálkové vytápění 
domácností ve Frýdku-Místku? 

Vyhláška ministerstva průmyslu 
a obchodu stanovuje, že teplá voda by 
měla mít 45 – 60 °C. Ve Frýdku-Místku 
dodává teplou vodu společnost Distep 
podle této vyhlášky a teplota je mo-
nitorována na centrálním dispečinku. 
Z důvodu ochrany proti bakteriím, kte-
ré se nejvíce množí při teplotách okolo 
40 °C, byla v lednu 2020 navýšena 
teplota teplé vody do všech odběrných 

míst o cca 3 až 5 °C. Ve většině předá-
vacích stanic je teplota dodávané teplé 
vody nastavena téměř na horní hranici 
stanovené vyhláškou.
Po 22. hodině strmě klesá odběr teplé 
vody. Proto je v době od 22 do 6 hodin 
snížena teplota vody v předávacích 
stanicích o 3 až 5 °C, ale vždy tak, aby 
odpovídala platné legislativě. 

„Jaká je teplota teplé vody u spotře-
bitele také záleží na tom, v jakém 
technickém stavu jsou domovní roz-
vody, kdy byly rekonstruovány a zda 
jsou řádně zaizolovány. Pokud tomu 
tak není, může docházet k ochlazení 
teplé vody. V tomto případě je třeba 
požádat správce objektu o sjednání 
nápravy,“ uvedl předseda představen-
stva Distepu Jiří Čuda. (red)

Kolik stupňů má mít teplá voda?  
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Jedním z legionářů z našeho kraje, 
který bojoval v první světové válce, byl 
Rudolf Krpel (nar. 1896). Prošel bojišti 
v Albánii, odkud se v roce 1918 navra-
cel do vlasti. První část cesty absolvo-
val na lodi, jenže tu v Jaderském moři 
torpédovala italská ponorka. Loď se 
potopila, poručík Rudolf Krpel se za-
chránil jen ve spodním prádle. Vstoupil 
do Československých legií, které v Itálii 
v roce 1918 zakládal M. R. Štefánik 
a kterým velel gen. Šnejdárek.

Spor o Těšínsko
Jenže ani po skončení války nezůstal 
dlouho nečinný. Nově vzniklé státy po 
rozpadlé rakousko-uherské monarchii 
Československo a Polsko se přely 
o Těšínsko. To se mělo stát součástí 
Československa, jenže území si náro-
kovalo i Polsko. Situaci na Frýdecku 
popsal kronikář ze Sedlišť Josef Polach 
a zkrácenou část textu zveřejňujeme. 

Ve Frýdku vznikla rota tzv. frýdeckých 
dobrovolců pod velením legionáře po-
ručíka Rudolfa Krpela. Polsko obsadilo 
v listopadu 1918 větší část Těšínska 
a nová hranice měla vést hřebenem 
Prašivé k Bruzovicím a na polské 
straně tak ocitly Horní Lomná, Mosty, 
Jablunkov, Řeka, Bystřice, Třinec, 
Dobratice, Soběšovice a Těrlicko, také 
část košicko-bohumínské železnice 
a část uhelného revíru na Karvinsku. 
Polsko na tomto území vyhlásilo volby, 
což bylo pro čs. stát nepřijatelné. Vlá-
da na jednání s prezidentem T. G. Ma-
sarykem rozhodla 17. ledna o vojenské 
operaci, Ministerstvo národní obrany 
vydalo 19. ledna 1919 rozkaz k obsazení 
Těšínska – týden před plánovanými 
polskými volbami. Následná jednání 
s polskou stranou nevedla k dohodě, 
proto 23. ledna československá vojska 
pode velením generála Šnejdárka zahá-
jila útok. Do bojů se zapojila také rota 
frýdeckých dobrovolců Rudolfa Krpela, 
která nejdříve zajišťovala pořádek ve 
Frýdku a poté postupovala na Těšín-
sko. Mezitím se vojska gen. Šnejdárka 
probojovala až k řece Wisle a městům 
Ustroň, Skoczow a Strumieň. Na nátlak 
západních mocností byly boje ukonče-
ny 30. ledna a čs. vojska se postupně 
stáhla na demarkační linii, kterou 
z největší části tvořila řeka Olše. 

Boj u Olše
Vojáci z Krpelovy jednotky zajišťovali 
demarkační linii v Karviné-Sovinci. Tam 
také museli čelit útoku polské bojůvky, 
která se snažila dostat na české území 

Legionář Rudolf Krpel bojoval 
v roce 1919 i na Těšínsku

přes zamrzlou řeku Olši. Jako první je 
spatřili četař František Jež a Rudolf Kr-
pel, který byl na obhlídce stráží. Ježova 
kulometná palba, ke které se postupně 
přidávali další českoslovenští vojáci, 
polské útočníky zahnala. Později se 
jednotka přesunula k Bohumínu, kde 
rovněž hlídala demarkační linii. Spor 
skončil v létě roku 1920. Českoslo-
venská i polská strana souhlasily, aby 
o sporném těšínském území nerozho-
doval plebiscit, ale arbitráž hlavních 
vítězů 1. světové války USA, Francie, 
Velké Británie, Itálie a Japonska. Ta 
28. července 1920 vydala rozhodnutí 
o hranici mezi oběma státy a rozdělila 
Těšínsko na českou a polskou část 

s tím, že československé požadavky na 
Košicko-bohumínskou dráhu a uhelný 
revír byly respektovány. Tím, že hranici 
tvořila řeka Olše, rozdělilo se i město 
Těšín na polskou a českou část. 

Většina československých vojáků 
po uzavření příměří odešla do civilu. 
Rudolf Krpel působil jako důstojník 
v československé armádě ještě dalších 
10 let a do civilu odešel v hodnosti 
kapitána. Následně pracoval jako 
vysoký úředník Zemského úřadu pro 
Zemi moravskoslezskou v Brně až do 
roku 1947 s výjimkou období protekto-
rátu v letech 1939 až 1945. V Brně také 
v roce 1947 zemřel ve věku pouhých 51 
let. (rs)
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Navazujeme na článek z minulého 
čísla. Vzhledem k většímu množství 
dotazů čtenářů ohledně míst, která 
dnes již neexistují, jsme požádali man-
žele Jiřinu a Jaromíra Poláškových, zda 
by nám poskytli další fotografi e, které 
zachycují již neexistující domy a ulice 
a také brutální přestavbu města v 60.
až 80. letech minulého století. (rs) 

Proč a jak zmizel 
starý Frýdek a Místek

TE
X

T:
 JI

ŘI
N

A
 A

 JA
RO

M
ÍR

 P
O

LÁ
ŠK

O
V

I
FO

TO
: A

RC
H

IV
 A

U
TO

RŮ

ZIMNÍ POHLED NA HISTORICKÉ 
JÁDRO MÍSTKU ZACHYTIL FOTOGRAF 
Z OKNA VÝŠKOVÉHO DOMU 
V KOMENSKÉHO ULICI 159. DOBŘE 
JE VIDĚT VÝSTAVBA OBCHODNÍHO 
A SPOLEČENSKÉHO CENTRA KRYM, 
BUDUJE SE NOVÁ ULICE 8. PĚŠÍHO 
PLUKU. 



POHLED Z ROKU 1965 NA ZAČÍNAJÍCÍ 
NOVOU VÝSTAVBU VE FRÝDLANTSKÉ 
ULICI. FOTOGRAF POŘÍDIL SNÍMEK Z OKNA 
ROZESTAVĚNÉHO VÝŠKOVÉHO DOMU Č.P. 
159 V KOMENSKÉHO ULICI. VEPŘEDU JE 
VIDĚT KOSTEL VŠECH SVATÝCH, VLEVO 
BÝVAL MLÝN A PEKÁRNA. UPROSTŘED SE 
JIŽ PŘIPRAVUJE STAVEBNÍ JÁMA V MÍSTĚ 
BUDOUCÍHO OBCHODNÍHO CENTRA 
JEŠTĚR. 





ZASTÁVKA AUTOBUSŮ ČSAD NA DNEŠNÍM PROSTRANSTVÍ 
S NÁZVEM STARÁ CESTA. SNÍMEK UKAZUJE PŮVODNÍ 
OBJEKTY V MÍSTĚ DNEŠNÍHO SUPERMARKETU ALBERT 
(MARYČKA) KOLEM ROKU 1965.

 PŮVODNÍ ZÁSTAVBA U KOSTELA SV. JANA A PAVLA 
V MÍSTKU. 



23




NAPOJENÍ BRUZOVSKÉ ULICE DO TŘÍDY RUDÉ ARMÁDY 
(DNEŠNÍ MASARYKOVA TŘÍDA) V ROCE 1973. VLEVO JE 
BÝVALÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR – LIDOVÁ JÍDELNA, SÍDLO 
JEDNOTY FRÝDEK-MÍSTEK. VYSOKÝ OBJEKT VPRAVO JE 
BÝVALÁ PRVNÍ ČESKÁ SOUKROMÁ OBECNÁ ŠKOLA MATICE 
OSVĚTY LIDOVÉ NA TĚŠÍNSKU, V TÉ DOBĚ ČÁST PRVNÍHO 
STUPNĚ 1. ZŠ NÁRODNÍHO UMĚLCE PETRA BEZRUČE. DNES 
V TOMTO MÍSTĚ NAJDETE KŘIŽOVATKU U MAGISTRÁTU. 

POHLED Z VĚŽE KOSTELA SV. JOŠTA VE FRÝDKU NA HORNÍ 
ČÁST TĚŠÍNSKÉ ULICE ZE ZAČÁTKU 60 LET MINULÉHO 
STOLETÍ. V LEVÉ ČÁSTI ULICE BYL SKLAD ZELENINY, 
POZDĚJI OBCHODNÍ STŘEDISKO BUKON, HOSPODA U JINDRY 
A PRVNÍ STŘEDISKO VÝROBY DORTŮ MARLENKA MIKO 
INTERNATIONAL. 

 VÝSTAVBA TZV. RUBIKOVY KŘIŽOVATKY. UPROSTŘED JEŠTĚ 
STOJÍ OBCHODNÍ DŮM HÜCKEL, KTERÝ BYL NÁSLEDNĚ 
ZBOŘEN. 

DALŠÍ ZÁBĚR NA DVA DOMY V LEVÉ STRANĚ SNÍMKU, 
KTERÉ MUSELY USTOUPIT RUBIKOVĚ KŘIŽOVATCE. 





STŘEDNÍ ČÁST BRUZOVSKÉ ULICE V 2. POLOVINĚ 60. LET MINULÉHO STOLETÍ. 
V TĚCHTO MÍSTECH NA LEVÉ STRANY V SOUČASNÉ DOBĚ STOJÍ BYTOVÉ DOMY 
ČP. 415 AŽ 417.  

DOMY V BRUZOVSKÉ ULICE STÁLY NA ZAČÁTKU 60. LET 20. STOLETÍ 
V SOUSEDSTVÍ NÁRODNÍHO VÝBORU (NYNÍ MAGISTRÁTU). MÍSTO DOMŮ JE 
V SOUČASNÉ DOBĚ TRAVNATÁ PLOCHA A KŘIŽOVATKA S ULICEMI T. G. MASARYKA 
A REVOLUČNÍ. 





24 ZPRAVODAJ F≈M ◆ KULTURA

V secesním sále Základní umělecké 
školy se ve čtvrtek 24. února v 19 ho-
din uskuteční koncert nejlepších žáků 
ZUŠ Frýdek-Místek, který je po dvou 
letech omezení kulturních vystoupení 
opět příjemnou příležitostí pro jejich 
prezentaci. Koncert, který pořádá 
Kultura F≈M, bude zařazen jako bonus 
celoročního cyklu koncertů pro kultur-
ní veřejnost. 
„Na koncertě se představí dvacítka 
mladých talentů, kteří školu i naše 
město často reprezentují na různých 
koncertech, přehlídkách a soutěžích. 
Jsou to jednak komorní soubory – fl ét-
nový soubor TeMPrA, kytarové kvarteto 
či akordeonové trio, ale také sólisté,“ 
uvedl zástupce ředitele ZUŠ Frýdek-Mís-
tek Ladislav Muroň. Kromě hudebních 
nástrojů bude rovněž zastoupen zpěv 
i recitace. „Akordeonistky a kytaristé 
například vystoupili v rámci posledního 
zahraničního zájezdu na koncertech ve 
Finsku, Estonsku a Lotyšsku,“ doplnil 
Ladislav Muroň.
Na koncertě také vystoupí Veronika 
Šedová (housle) a Tereza Nguyen 

Žáci ZUŠ Frýdek-Místek předvedou 
své umění na koncertu
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(klavír), mladá talentovaná děvčata, 
která v minulých dnech úspěšně vy-
konala přijímací zkoušky na Janáčkovu 
konzervatoř v Ostravě a zvolila si tak 
hudbu jako budoucí povolání.
Práce pedagogů a příprava studentů 
byla v posledních dvou letech kvů-
li covidové pandemii velmi složitá 
a rovněž prezentace výsledků výuky se 

často omezila jen na přenosy pro-
střednictvím moderních technologií, 
popř. umístění na YouTube kanál školy. 
A právě proto je koncert nyní příjem-
nou příležitostí, jak opět prezentovat 
tyto mladé a hudebně nadané stu-
denty. Celý koncertní program včetně 
obsazení studentů je ke zhlédnutí na 
www.kulturafm.cz. (lv)

Požadované předpoklady:
1.  vysokoškolské vzdělání, fakulta architektury, autorizace ČKA, 

případně v jiné komoře podmínkou
2.  občanská bezúhonnost doložená výpisem z evidence Rejstří-

ku trestů ne starším než 3 měsíce 
3.  znalosti následujících předpisů:

*  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů včetně 
prováděcích vyhlášek

*  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů

*  znalost problematiky územně samosprávného celku
4.  praxe v oboru podmínkou (zejména urbanismus, dále archi-

tektura, krajinářská architektura, územní plánování) 
5.  prokázání znalostí nástrojů, které má samospráva k dispozici 

pro rozhodování o území a možnosti (způsoby) jejich apli-
kace v konkrétní urbánní a architektonické praxi (v širších 
sociálních, ekonomických, případně i právních souvislostech) 
– nejedná se o znalosti jednotlivých zákonů a podzákonných 
předpisů, nýbrž spíše o souhrnnou ucelenou představu pro-
středí, ve kterém bude hlavní architekt působit

6.  organizační schopnosti a velmi dobrá schopnost komunikace 
s lidmi a vystupování na veřejnosti, velmi dobré komunikační 
dovednosti, schopnost koncepčního myšlení, otevřenosti 
a schopnosti diskuse

7.  uživatelská znalost práce s PC – Word, Outlook, práce s in-
ternetem

V přihlášce uveďte kromě základních údajů a státní příslušnosti 
také státní příslušnost, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo 
občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana a doložte tyto doklady: struktu-
rovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavad-
ních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech; 
písemné vypracování (stačí A4) rámcové představy uchazeče 
o úloze, funkcích a vizích hlavního architekta ve městě Frýdek-
-Místek; ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání; * výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 
3 měsíce; u cizích státních příslušníků obdobný doklad vydaný 
domovským státem. 
Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení je nutno 
si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového 
řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady 
a podklady skartovány. V přihlášce uveďte i číslo telefonu 
a e-mailovou adresu, abychom Vás mohli aktuálně informovat 
o přesném datu a hodině výběrového řízení. 

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 4. 3. 2022 
v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ 
a s uvedením adresy uchazeče na adresu: 

Ing. Pavel Osina, statutární město Frýdek-Místek, odbor územního 
rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek    

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení 
na místo hlavního architekta města Frýdek-Místek
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„O podporu mohou město požádat pořadatelé koncertů, festivalů 
nebo výstav. Podpoříme také divadelní a taneční činnosti, literár-
ní projekty, akce k výročím, publikační a vydavatelskou činnost 
kulturního charakteru.“ Radní pro kulturní rozvoj, vědu a péči 
o památky Jakub Tichý (Piráti)

Sedmdesáté narozeniny oslavil řezbář 
Jiří Vyvial výstavou v Muzeu Beskyd. 
Připravil pestré ohlédnutí za svou 
tvorbou. „Není jednoduché udělat 
takovou výstavu. Hodně věcí dělám na 
zakázku, naštěstí ale mám v Nové Bělé 
svou galerii dřevěných soch, takže část 
exponátů jsem převezl z galerie, část 
z ateliéru,“ řekl Jiří Vyvial. 

Expozici v Muzeu Beskyd dominuje 
plastika Prána. „Původně si ji objed-
nal organizátor výstav o teplárenství. 
Přemýšlel jsem nad zadáním a napadlo 
mě, že vytvořím plastiku symbolizující 
energii pránu, i když šla proti smyslu 
výstavy, protože prána je zadarmo. Sou-
částí jsou i podélné řezy dřeva, kdy má 
dřevo zase jinou energii. Plastiku na-
konec na teplárenské výstavě vystavil, 
ale koupil si jiné dřevořezby a Prána se 
stala součástí mého domova,“ ukazoval 
Jiří Vyvial. 
Symboliku má také plastika Tóny 
života. „Tvoří ji počítačová klávesnice 
se znaky jako Genesis, kolem jsem my 
– lidé, dále hudební nástroje. A moje 
volba je, jakou muziku si zvolím, jaký 
život budu žít,“ popsal řezbář. Plasti-
kou Kořeny zase naznačuje realitu: 
jací jsou rodiče, takové budou jejich 
děti. Některé plastiky jsou obohacené 
kůrou. „To proto, aby člověk nemusel 

chodit objímat stromy do lesa, ale aby 
měl jejich energii doma,“ zasmál se 
autor.   

Prakticky do všech svých řezeb zakó-
duje příběhy nebo jinotaje a zájem-

cům jej většinou prozradí, je ale rád, 
když na symboliku někdo přijde sám, 
pochopí ji a vezme si ji za svou.

Prodejní výstava Jiřího Vyviala trvá do 
13. března. (rs)

Jiří Vyvial vytváří plastiky 
s příběhy a jinotaji 

Dotační program „Podpora a rozvoj 
kulturních aktivit ve městě Frýdek-
-Místek na rok 2022“ vstoupil do 
třetího kola. Zájemci mohou až do 
30. dubna žádat o provozní podporu 
kulturních akcí, do které kromě nákla-
dů na uspořádání patří také odměny 
a dohody o provedení práce a hono-

ráře. Dotaci nelez použít na investice, 
stavební úpravy, mzdy a dary. 
Bližší informace včetně tiskopisů 
najdete na webu města a poskytne 
je také Jitka Kališová z magistrátního 
odboru školství, kultury, mládeže a tě-
lovýchovy (tel. 558 609 202). (rs) 

Pořadatelé kulturních akcí 
získají podporu města

Zastavený čas 
U Arnošta
Fotografové Jolana a Tomáš Doleža-
lovi vystavují ve frýdecké hospůdce 
U Arnošta své fotografi e pod názvem 
Zastavit čas. „Být na správném místě 
ve chvíli, kdy se přivalí mlha nebo 
přijde na pár minut to správné světlo, 
je otázkou štěstí, ale taky chození 
a chození a vstávaní a mrznutí...
Nejvíce se touláme po okolních kop-
cích, a to pěšky, na kole či na lyžích. 
Máme rádi i slovenské hory, Alpy 
a Island. Někdy nás svou atmosférou 
pohltí města jako Benátky, New York,“ 
uvedla Jolana Doležalová. 
U Arnošta představují snímky z po-
sledních dvou let a návštěvníci výstavy 
uvidí až do konce února rovněž snímky 
z Beskyd. Jolana fotí Nikonem D 7200, 
Tomáš Nikonem D 750. Oba jsou členy 
fotoklubu Fotopozitiv FM. (rs) 



26 ZPRAVODAJ F≈M ◆ KULTURA

Kulturní tipy

KULTURA FM

KINO VLAST
BIO SENIOR
23. 2. 10.00 Srdce na dlani
2. 3. 10.00 Mimořádná událost
9. 3. 10.00 Tove

16. 3. 10.00 Bod varu
30. 3. 10.00 V létě ti řeknu, jak se mám

BIJÁSEK
26. 2. 15.00 Hranice odvahy
5. 3. 15.00 Velký čevený pes Cliff ord

25. 3. 9.30 O myšce a medvědovi
26. 3. 15.00 Tajemství staré bambitky

Kompletní fi lmový program 
na www.kulturafm.cz

VÝSTAVA
Do 31. 3 Dětský fi lm na plakátě 

DIVADLO
25. 2. 19.00  Zahradníček / Vše tvé je 

mé (S. Rašilov, L. Trmíková, 
Vlast) 

9. 3. 19.00  K-Pax, Svět podle Prota 
(R. Fiala, P. Špindlerová aj.)

19. 3. 19.00  Povídky o manželství a sexu 
(za účasti M. Viewegha, 
Kom. div. Arté)

30. 3. 19.00  Hrdý Budžes (B. Hrzánová, 
J. Vlčková, L. Jeník)

DIVADLO PRO DĚTI
27. 2. 15.00 O vločce, která se bála
6. 3. 15.00 O kůzlátkách

13. 3. 15.00 Zvířátka a loupežníci 
20. 3. 15.00  Ferda mravenec v cizích 

službách
27. 3. 15.00 O mlsném medvídkovi

DALŠÍ AKCE
24. 2. 19.00 Koncert žáků ZUŠ (ZUŠ)
25. 2. 19.00  Večírek s Akumou (Nár. 

dům)
3. 3. 19.00  Zemlinského kvarteto (Nár. 

dům)
15. 3. 19.00  Paganini kontra Rachmani-

nov (ZUŠ)
22. 3. 18.30  Host Lukáše Horkého 

(beseda s moderátorkou ČR 
Kateřinou Huberovou, Nár. 
dům)

25. 3. 19.00 Koncert Karla Plíhala (Vlast)
1.-3. 4.  Festival Cyklocestování

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Do 28. 2.  Výstava Architektura čes-
kých knihoven (pob. Frýdek)

3. 3. 17.00  Zahájení cyklu přednášek 
a workshopů Markéty Ubí-
kové Rodič jako průvodce 
po digitálním světě dítěte 
(on-line Meet Google)

7. 3. 9.00   Dětský klub pro rodiče s 
malými dětmi (pob. Frýdek)

30. 3. 17.00  Markéta Ubíková: Informace 
na internetu (on-line Meet 
Google)

Pobočka knihovny v Místku včetně od-
dělení beletrie v Národním domě bude od 
14. 3. uzavřena z důvodu stěhování.

HUDEBNÍ KLUB STOUN

(začátky akcí ve 20.00 a koncertů v 21.00)
25. 2. Hity za záhrobí 18+
26.+27. 2.  Mirai (koncert s křestem 

desky)
4. 3. Bass Invasion
5. 3.   Sweetsen warm up: Downbe-

llow, Slepí křováci, Row Zero
11. 3.  Rosonance – techno
12. 3.  Hity ze záhrobí 18plus
18. 3.  NO!SE w. Akira
19. 3.  Jelen
24. 3.  Na stojáka (L. Pavlásek, 

A. Frauenberg, E. Kočičková)
25. 3.  Kapilán Demo
26. 3.  Vypsaná Fixa 

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

Pro děti
26. 2. 15.00 Alenka v říši divů
26. 3. 15.00 Květuška a ježibaba

Pro mládež a dospělé
26. 2. 19.00 Dům tety Agáty
11. 3. 18.00 Hurá, přijede strýček
26. 3. 19.00 Když zhasne

KATOLICKÝ LIDOVÝ DŮM

26. 2. 19.00 Masopustní maškarní veselí
1. 3.  18.00 Balkan Trio Strings – koncert
3. 3.   Zahájení tanečních pro páry 

s Martinem Prágrem
8. 3.   Zahájení tanečních s Marti-

nem Prágrem pro ženy
23. 3. 17.30  Sebevědomí dětí – přednáš-

ka Pavla Mečkovského

Kurzy: Arteterapie (čtvrtky 18.00), Cvičení 
nejen pro seniory (st 10.00), Cvičení 
spirální stabilizace páteře (út 17.15 a 18.15, 
st. 18.00), Liďáčkovo divadlo bez závazků 
(čt 17.00)

MUZEUM BESKYD

Výstavy
Stálé expozice: Beskydy – příroda a lidé, 
Frýdek a Místek, Frýdek – Mariánské 
poutní místo.
Ex libris – knižní značka, do 27. 2. 
Ohýbaný nábytek, do 27. 3.
Jiří Vyvial – Zahrada mého srdce, do 13. 3.
Pomníky známé i neznámé, 10. 3. – 1. 5.
Antonín Kačmařík – průřez tvorbou, 
17. 3. – 17. 4.

Akce muzea Beskyd
Jaromír Polášek: Archeologické nálezy z 
Frýdku-Místku a okolí, Zelený dům, 3. 3. 
16.30
Jaromír Polášek: Stará škola aneb Jak se 
učívalo, Zelený dům, 8. 3., 16.30
Komentovaná prohlídka J. Poláška Nové 
kolonie a kolonie Lipina, 15. 3. 16.30 (sraz 
u penzionu Hrad) 
Jaromír Polášek: Trabant – dvouplastový 
zázrak, Zelený dům, 24. 3. 16.30
Jaromír Polášek: studánky a prameny, 
Zelený dům, 31. 3. 16.30

FAUNAPARK

13. 3. 15.00  Bitva o Czajankova kasárna 
(vojenský kviz, hod míčkem, 
plazení skok v pytli, střelba 
ze vzduchovky, vojenské 
ukázky) od 17.00 přednáška

20. 3. 16.00  Vítáme jaro ve Faunaparku 
(zábavná naučná stezka pro 
malé i velké)

1. 4. 16.00  Chytání lelků (zábavná hle-
dací hra pro děti)

VČELAŘSKÝ AREÁL CHLEBOVICE
5. 3. 9.00  Kurz pro začínající včelaře
9. 4. 14.00  Fojtské vítání jara (dílničky)

SVČ KLÍČ

5. 3. 9.00  Puzzle dvojic 
(budova B, 6 – 99 let, 70 Kč)

5. 3. 9.00   Dopoledne s tancem – Tar-
zan (bud. A, 4 – 7 let, výuka 
disco-dance, 80 Kč)

5. 3. 9.00  Dopoledne s roboty 
(bud. B, 9 – 15 let, 150 Kč)

12. 3. 9.00  Postavíme dům 
(bud. A, 9 – 15 let, 300 Kč)

12. 3. 9.00  Sobotní pečení – ovocný 
dort (bud. B, 7 – 12 let, 150 
Kč)

12. 3. 9.00  Rozmarýnek – (vysetí byli-
nek, veselé květináče, 9 – 12 
let, bud. B, 190 Kč)
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Reprezentant Tomáš Sklenák 
pomáhá s propagací házené mezi dětmi
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SPORT

Tomáš Sklenák je nejzkušenějším 
hráčem výběru Pepino SKP Frýdek-
-Místek. V roce 2003 získal s tímto 
týmem doposud jediný mistrovský 
titul. Patnáct let působil v Německu, 
Česko reprezentoval na třech evrop-
ských šampionátech. Nyní se stal 
garantem rozvoje mládežnické házené 
ve Frýdku-Místku.
Devětatřicetiletý Tomáš Sklenák chce 
tímto způsobem předávat bohaté zku-
šenosti, které získal v Německu, kde 
postupně prošel třemi kluby. 
„Byla to nádherná doba, na kterou moc 
rád vzpomínám. Jako velmi mladého 
hráče si mě z Kopřivnice vytáhl Rastislav 
Trtík. Byli jsme třikrát po sobě druzí. 
Titul v roce 2003 byl pak pomyslnou 
třešničkou. Rozhodující zápas jsme 
vyhráli ve víceúčelové sportovní hale. 
Vzpomínám si, jak fanoušci seběhli z tri-
bun na hrací plochu. Pak šli s námi na 
frýdecké náměstí, kde jsme se celý tým 
vykoupali v kašně. Lidé řvali z oken, jako 
bychom vyhráli mistrovství světa. Nedá 
se na to zapomenout,“ uvedl Tomáš 
Sklenák, kterého pak čekalo zahraniční 
angažmá. 
Díky 15 letům stráveným v Německu 
Tomáš Sklenák poznal, že v tamních 
klubech si zakládají na profesionalitě 
a vřelých vztazích k fanouškům, spon-
zorům či médiím. 
„Němci si nás Čechy hodně oblíbili díky 
naší přátelské povaze. Už několikrát se 
na mě pak obrátili, ať jim dám tip na 
nějakého hráče od nás. U některých vím, 
že házenkářsky by na to třeba i měli, 
ale nezapadli by po lidské stránce. Zažil 
jsem několik takových, kteří byli výbor-
nými hráči, ale neztotožnili se s týmem 
a pak se neskutečně trápili.“
Tomáš Sklenák zažil v Německu i tré-
ninkové kempy pro děti. Byly konci-

povány tak, aby 30 až 40 dětí bylo 
rozdělených do šesti skupin. V každé 
se učily něčemu jinému, a to pod 
dohledem jednotlivých hráčů, kteří pro 
mě představovali vzory. 
„Něco takového se nám povedlo i loni 
v létě ve Frýdku-Místku na příměstském 
táboře, který si děti ohromně pochvalo-
valy. Věřím tomu, že v letošním roce tuto 
akci zopakujeme, a doufám, že nezů-
stane jen u této události. Klub se musí 
neustále prezentovat navenek, pokud 
chce mít dobrou image před ostatními,“ 
podotkl.
Nyní působí Tomáš Sklenák druhým 
rokem ve Frýdku-Místku, ze kterého 
odešel do Německa v roce 2005 na 
patnáct let. V současnosti se zotavuje 
po operaci ramene. „Házenou miluju 
a určitě chci ještě hrát. Cítím, že rameno 
je postupem času lepší a lepší, ale nechci 
uspěchat návrat na palubovku,“ vysvět-
lil s tím, že ač to dříve spíše popíral, 
dneska už si dovede představit, že by 
se v budoucnu vydal na trenérskou 
dráhu.

„Momentálně pomáhám u tréninků, 
u kterých je zrovna třeba. Na druhou 
stranu se nechci za každou cenu cpát 
k věkové kategorii, kterou někdo vede už 
několik let. Kupříkladu Radim Hustopec-
ký to s žáky skutečně umí. Je vidět, že ho 
kluci mají rádi. U nich bych v současné 
době nebyl platnější,“ míní Sklenák.
„Hodně mě baví práce s dorostenci, 
protože těm mám co předat. Nejvíce 
se uplatním při taktických trénincích. 
U menších dětí to přece jen ještě není 
tolik o házené. Ale líbí se mi myšlenka 
chodit mezi ně do škol a vzbudit v nich 
zájem o tento nádherný sport,“ popsal. 
„Když jsme kdysi každý rok hrávali 
o titul, házená byla ve Frýdku-Místku 
sportem číslo 1. Dneska už to tak bohu-
žel není. Euforie je dávno pryč, přitom je 
to ohromná škoda. Nové vedení klubu 
to chce ale změnit. Je to zajímavá výzva, 
se kterou rád pomůžu. A je to třeba. 
Kvůli covidu se mnoho dětí přestalo 
hýbat, což je obrovská škoda. Teď je 
nejen na rodičích, ale i na trenérech, aby 
je společně nadchli pro sport,“ uzavřel 
Sklenák. (js)
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Upozornění na vyměření nedoplatků 
na místním poplatku za komunální odpad 
a místním poplatku ze psů za rok 2021

Upozorňujeme všechny poplatníky místního poplatku 
za komunální odpad a místního poplatku ze psů, že 
v těchto dnech byly nedoplatky vyměřeny prostřednic-
tvím hromadného předpisného seznamu, kterým jsou 
zároveň navýšeny o 0,25násobek.

Informace o vyhotovení hromadného předpisného seznamu 
jsou již zveřejněny na úřední desce i webových stránkách 
města. Jména dlužníků na úřední desce ani na webu města 
zveřejněna nejsou, protože to zákon neumožňuje. Informa-
ce o tom, zda občan nemá uhrazen poplatek za rok 2021 
a je uveden v hromadném předpisném seznamu, mu sdělí 
referenti oddělení místních poplatků a vymáhání pohledávek 
fi nančního odboru Magistrátu města Frýdku-Místku, a to 
v pondělí a ve středu od 8 do 16.30 hodin.

Dlužníci v těchto seznamech uvedeni mají od zveřejnění 
seznamu 75 dnů na to, aby nedoplatek, včetně jeho navýšení 
o 0,25násobek uhradili. V případě, že tak neučiní, bude měs-
to vymáhat pohledávku formou daňové exekuce. 

Místní poplatek za komunální odpad činí 696 korun na 
osobu a rok (senioři nad 70 let hradí 348 korun za rok). Na-
výšení v případě nedoplatku je o 0,25násobek, což je v tom-
to případě 174 korun, takže dohromady je nutné uhradit 870 
korun (poplatek 348 korun a navýšení 
87 korun, celkem 435 korun).

Poplatek za psa v bytovém domě v centru města v roce 
2021 činil 1500 korun na rok (za psa v RD a v okrajových 
částech města je nižší), navýšení je v tomto případě 375 
korun, takže nedoplatek je celkem 1875 korun.

Místní poplatky lze uhradit:
  prostřednictvím městského PORTÁLU  OBČANA 

(osoby, které si zřídily přístup prostřednictvím interneto-
vého portálu statutárního města Frýdek-Místek)

 převodem na bankovní účet města, a to:
• komunální odpad: na bankovní účet města vedený 

u Komerční banky a.s. na číslo účtu: 
19-3767000237/0100 

• pes: na bankovní účet města vedený u Komerční 
banky a.s. na číslo účtu: 19-928781/0100 

• Variabilní symbol (VS) – je Vaše přidělené číslo, 
které je po celou dobu poplatkové povinnosti stejné. 
Mění se pouze v případě, že z vaší strany dojde ke 
změně, kterou jste nahlásili správci poplatku (např. 
vyplnění tiskopisu Prohlášení typu A nebo B). Na 
variabilní symbol se můžete informovat u správce 
poplatku:
Poplatek ze psů: Bc. Dagmar Černíková
 tel. 558 609 158

Poplatek za komunální odpad-rozdělení poplatníků 
podle písmen: 

A - Ď Alena Biedrawová tel.: 558 609 121
E – J Ing. Renáta Kowalczyková tel.: 558 609 167
K – L Iva Bezoušková tel.: 558 609 161
M a * Kateřina Šindlerová tel.: 558 609 287
N – Ř Monika Šupčíková tel.: 558 609 159
S – Š Bc. Dagmar Mojžíšková tel.: 558 609 162
T – Ž Scarlet Dosoudilová tel.: 558 609 163

*  Poplatníci, kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou 
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve 
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

  v hotovosti nebo platební kartou na pokladnách 
Magistrátu města Frýdku-Místku, a to v době poklad-
ních hodin v budově v Radniční ul. 1148 ve Frýdku 
a v budově v ulici Politických obětí 2478:

Pondělí 9.00 – 11.30, 12.15 – 16.30 hodin
Úterý 9.00 – 11.30, 12.15 – 13.00 hodin
Středa 9.00 – 11.30, 12.15 – 16.30 hodin
Čtvrtek 9.00 – 11.30, 12.15 – 14.30 hodin
Pátek 9.00 – 12.15 hodin

  prostřednictvím poštovní poukázky na poště 
(vyplní si občan sám)

Doplnění: úplné znění vyhlášek včetně sazeb za jednotlivé 
místní poplatky naleznete na stránkách města www.frydek-
mistek.cz v sekci Magistrát-právní předpisy města-obecně 
závazné vyhlášky. 
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Sportovní tipy

HÁZENÁ – extraliga mužů
27. 2.  17.00 SKP F-M – Nové Veselí 
  5. 3.  18.00 SKP F-M – Hranice

VOLEJBAL – extraliga mužů
  6. 3.   18.00 Beskydy – Ústí n. Labem

VOLEJBAL – extraliga žen
12. 3. 17.00 FM – Liberec

HOKEJ – Chance liga
26. 2. 17.00 FM – Poruba

Podle umístění v tabulce následuje 
předkolo play-off .

FOTBAL – MSFL
12. 3.  14.30 FM – Baník Ostrava B
26. 3.  14.30 FM – Otrokovice

Výsledky
BASKETBAL

Basketpoint FM U17 – Zlín 85:50

Pointers FM U11 – Snakes OV 53:42

BK Opava – Basketpoint FM U14 82:85

Přihlaste se k nám 
do 31. března 2022

Klientské centrum 
Frýdek-Místek - Ostravská 1556 
(vedle banky Creditas)

až Kč
Získejte

na očkování pro
čtyřčlennou rodinu

Po dlouhé covidové pauze se 22. ledna 
uskutečnil v Praze závod v soutěži 
Teamgym (kolektivní gymnastika), 
kterého se zúčastnily dva týmy děvčat 
z Gymnastického klubu TJ Sokol Frý-
dek-Místek.    
„Bohužel jsme se i my stejně jako další 
soutěžící museli vypořádat nejen s ka-
ranténou dětí a trenérů, ale zasáhl nás 
také úraz jedné z tahounek týmu 1B, pro 
který nakonec závod skončil ještě před 
samotným odjezdem. Do Prahy jsme 
tedy vyrazili se dvěma týmy, které nás 
reprezentovaly v kategorii nejmladší děti 
ročníku 2014 a mladší a kategorie 1A 
ročníků 2011 až 2013,“ uvedla trenérka 
Karolína Machalová. 
Oba týmy zacvičily závod jen s malým 
zaváháním. Akrobacii i trampolínu 

zvládly nejmladší dívky Nina Filipová, 
Lilian Hendrychová, Eliška Matýsková, 
Ema Lumbertová, Aneta Stabrawa, 
Sofi e Václavinková a Nikol Vlášková 
skvěle a v silné konkurenci především 
pražských týmů získaly bronzové 
medaile.

Zkušenější závodnice v kategorii 1A 
Daniela Goczolová, Ivona Hrivňáková, 
Nicol Jonášová, Nela Koláčková, Klára 
Lukšíková, Emma Lusová, Thea Stabra-
wa, Nela Sochová a Kateřina Vaverko-
vá odcvičily velmi náročnou sestavu na 
trampolíně téměř bez chyb. Akrobacie 
se povedla na výbornou. Díky nároč-
nosti sestavy dosáhla děvčata vysoké-
ho součtu bodů a odvážela si z Prahy 
rovněž bronzové medaile. (km)

Gymnastky získaly 
v Praze dva bronzy
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Křížovka

Sudoku

5 4 7 3 9
9 1 5 3 4 8

4 5 2
4 3 6 2

5 7
2 7 3 5

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

Jaroslav Seifert: Ženy jsou …

3 2 1
8 4 2

1 7 3 5
6 8 1 9 7

2 3 5
8 4 7 6 2

7 4 3 8
1 6 8
3 9 4
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Projektanty a další profese
Více informací na:

www.hpfm.cz /KARIERA

INZERCE
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AQUAAEROBIC – 
ZDRAVÉ CVIČENÍ

Bazén Frýdek, 
út: 17.00 a 18.00 h.

Zápis do KURZU 
duben – červen 2022

Kontakt: lenka.kolarcikova@

seznam.cz, tel.: 608 745 605

Účetnictví Bambušková 
Od roku 1993 nabízíme zpracování daňové 

evidence, vedení účetnictví  vč. kompletní agendy.
Zpracování mezd a daňového přiznání 

za přijatelnou cenu. 
Kontakt: 602 502 872, email: uctofm@post.cz 

www.uctofm.cz
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ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MUSÍ ŘEŠIT 
HLAVNĚ NEJZÁVAŽNĚJŠÍ RIZIKA

OPERÁTORY VÝROBY
ELEKTRIKÁŘE

MISTRA VÝROBY V případě zájmu zašlete
životopis na hr@hanwhacz.cz

PŘIPOJTE SE K HANWHA TÝMU

Hledáme:

VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY

Nabízíme:
-náborový příspěvek 10 000 Kč,
- docházkový bonus, 
- stravenky 127 Kč,
- dojezdový bonus,
- 13. mzdu
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100 m z Frýdeckého 
nám s

Zna ková prodejna

Pe ivo  
je déle 
erstvé

m
em

br
án

a

wrapup.cz
Bavln né pytlíky  
s vnit ní tex lní  

membránou 
s odolnos   
pro  plísni

Funk ní pytlíky 
na chleba

najdete napro  vstupu  
do zámeckých zahrad

prodejna Wrap UpWRAPÁ EK

ZPRAVODAJ F≈M ◆ INZERCE


