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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 trombofilních mutací u rizikových pacientek)
•	  péči o neplodné páry – základní diagnostiku, léčbu (ve spolupráci s IVF centry)
•	  péči v klimakteriu 
•	  vyšetření prsů ve spolupráci s mammocentry
•	  poradenství a léčbu inkontinence moči ve spolupráci s urologickou ambulancí 
•	  poradnu pro těhotné, určení pohlaví plodu
•	  3D i 4D ultrazvukové vyšetření s možností vyhotovení fotografie plodu
•	  Dopplerometrické vyšetření průtoku krve pupečníkem
•	  ultrazvukovou diagnostiku vrozených vývojových vad plodu a průtoku krve placentou

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

Tel.: +420 606 744 880
E-mail: info@besta-trade.com

www.besta-trade.com

•  Zpracování plechů CNC technologií

•  Výroba klempířských prvků

•  Laserové řezání, děrování plechů do délky 8 000 mm
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Dámy a pánové, vážení spoluobčané, 

máte před sebou březnové číslo městských novin. 
Jak naznačuje i fotografie na obálce, je tady jaro 
se svou barevností a vůní květin, a to nehledě na 
aktuální dění. Ano, i na pozadí pachuti z ruské 
agrese několik set kilometrů za hranicemi, u nás 
začaly ze země vykukovat krokusy… 
Přes hektičnost posledních týdnů, kdy se potýká-
me s dopady ruského ataku na suverénní Ukrajinu 
a snažíme se na všech frontách pomoci lidem, 
kteří prchají před válkou i do Frýdku-Místku, se 
v našem městě událo nespočet pozitivních věcí 
pro naše občany.  
Vody nejprve vydatně rozjitřil obchvat, tedy 
znepravomocnění jednoho ze stavebních povole-
ní soudem kvůli spolku Děti Země. Po jednáních 
s ŘSD přinášíme dobrou zprávu – I. etapa výstav-
by má být v provozu v daném termínu. A věřím, že 
zdržení výstavby II.  etapy bude minimální. 
Do zdárného konce se podařilo dotáhnout rekon-
strukce knihovny nebo bývalé „Banky Haná“. 
50 milionů korun, které jsme původně měli ulože-
ny v ruské bance Sberbank, je „doma“, a to díky 
prozíravosti finančního náměstka Jiřího Kajzara, 
který peníze již loni nechal převést do původně 
českých bank. Na rozdíl od jiných měst a krajů 
jsme tedy o finance nepřišli a mohli jsme dát další 
balíky peněz pořadatelům kulturních a sportov-
ních akcí ve městě. 
Po nucené „covidové pauze“ jsou v plánu desítky 
akcí a věřím, že se lidé budou dobře bavit. Penězi 
jsme podpořili nejen kulturu a sport – mysleli jsme 
i na potřebné a výraznou finanční injekci jsme 
nasměrovali do sociální oblasti. 
Jarně zkrášlené město letos potěší nejen obyvatele 
Frýdku-Místku, ale i nově příchozí uprchlíky ze 
země, kde letos krokusy nemají moc šancí vykvést. 
Děkuji Vám všem, kteří dokážete zvednout zrak 
od svých vlastních starostí a podáváte migrantům 
z Ukrajiny pomocnou ruku, děkuji za Vaši empatii. 
Nevíme, jak dlouhá cesta pomoci nás čeká, proto 
prosím nepolevujme a snažme se i dál dávat 
lidem, kteří se jistě těšili na pohodové jaro ve 
své domovině, místo toho však zachraňují holé 
životy, zázemí, umožněme jim, ať u nás vydech-
nou z hrůzného sevření, dejme jim pocit bezpečí, 
umožněme dětem vzdělávání a ženám nabídněme 
práci. 
Věřím, že město je dostatečně silné, aby náročnou 
situaci zvládlo, a hodně sil přeji do následujících 
týdnů srdečně i Vám všem. 

Váš primátor Petr Korč
(Naše Město F-M)

4 Obchvat – rozhořčení nad absurdním verdiktem soudu
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Vlnu rozhořčení mezi občany i politiky 
vyvolal rozsudek Nejvyššího správního 
soudu, který kvůli námitce sdružení 
Děti Země týkající se měření hluku 
znepravomocnil jedno ze stavebních 
povolení obchvatu Frýdku-Místku. 
Situace může o několik měsíců pro-
dloužit práce na druhé části obchvatu. 
Stovky lidí komentovaly rozsudek na 
sociálních sítích.   
„Po úskalích, která bylo potřeba překo-
nat, aby se občané dočkali desítky let 
plánovaného obchvatu, je jeho stavba 
pozastavena kvůli formální chybě 
orgánu státní správy. Jedná se o měře-
ní hluku Krajskou hygienickou stanicí 
Ostrava, která u všech nových dálnic 
probíhá automaticky. Spolek Děti Země 
napadl skutečnost, že nebyl přesně 
určen termín tohoto měření. Kdyby šlo 
o ochranu zdraví, přírody nebo majetku, 
ano, ale tato chyba nemůže mít vliv na 
výše zmíněné. A zákony, místo aby chrá-
nily zdraví občanů žijící ve Frýdku-Míst-
ku s průtahem skrz město, tak oddálí 
stavbu druhé části obchvatu a učiní tak 
pravý opak a tranzitní doprava bude 
i nadále tragicky proudit přes měs-
to,“ zlobil se náměstek primátora Jakub 
Míček (ANO 2011), který má obchvat 
v gesci.

obchvat: rozhořčení  
nad absurdním verdiktem soudu

Doklad o přesném termínu měření hlu-
ku lze doplnit, záleží nyní na minister-
stvu dopravy, jak rychle se to podaří. 
„Je absurdní, že tak marginální námitka 
může přerušit gigantickou stavbu ve 
veřejném zájmu. Věřím, že se vše podaří 
vyřešit zákonnou cestou a obchvat 
se dokončí v původním termínu,“ řekl 
primátor Petr Korč (Naše Město F-M). 

Společně s náměstkem Jakubem Míč-
kem pozvali do Frýdku-Místku nového 
ministra dopravy, ať se se situací 
kolem obchvatu seznámí na místě. 

První část obchvatu od Ostravy 
a Příbora po výpadovku na Frýdlant 
nad Ostravicí bude otevřena v první 
polovině letošního roku. (jmj)

Vzhledem k situaci na Ukrajině a sank-
cím vůči Rusku stahovali čeští klienti 
vklady ze svých účtů ve Sberbank 
a vybírali hotovost do doby, než banka 
zavřela pobočky. Některé krajské 
a městské úřady nestačily své finance 
vybrat nebo převést jinam. Například 
Jihomoravský kraj měl v bance tři 
miliardy korun, velké částky zůstaly 
v bance Praze a dalším městům. Jejich 
rozpočty budou nyní chudší o výrazné 
finance, za které mohly být postaveny 
třeba byty. Vklady jsou pojištěny ze 
zákona jen do výše 100 000 eur, tj. při-
bližně 2,5 milionu korun. Frýdku-Míst-
ku se tato situace netýká, město vloni 
účet u Sberbank prozíravě zrušilo. 

„Ve věci uložení našich prostředků 
v bankách jsme velmi konzervativní 
a opatrní a nezviklají nás ani zdánlivě 
výhodné podmínky. Stačí si vzpomenout, 

50 milionů z ruské banky zachráněno. 
Město prozíravě zrušilo svůj účet už vloni

jak výhodné podmínky nabízely vkla-
datelům kampeličky, a jak poté většina 
z nich zkrachovala. Snažíme se dobře 
hospodařit s majetkem i financemi měs-
ta a chceme se vyhnout všem rizikům. 
Po našem příchodu do vedení města 
jsme zkontrolovali, u kterých bank a za 
jakých podmínek má město uložené 
finanční prostředky. Po zvážení všech 

okolností a rizik jsme peníze přemístili 
jinam,“ vysvětlil náměstek primátora 
Jiří Kajzar (Naše Město F-M). Důsled-
nost se vyplatila.  
V České republice působí „česká“ 
a „rakouská“ banka Sberbank, jejichž 
majitelem je ruská Sberbank, do které 
míří zisky z dceřiných společností 
v Evropě. (jmj)

„V květnu 2021 jsme s finančním odborem města navrhnuli radě 
města přesunout peníze ve výši zhruba 50 milionů korun ze Sber-
banky do jiných bank z důvodu zmenšení rizika zásahu státu do 
bankovního sektoru v jiné zemi. To je hlavní důvod, proč nechceme 
mít peníze v žádné ruské bance, dokud tam budou panovat sou-
časné poměry. Snažíme se městské finance chránit a minimalizovat 
rizika, proto využíváme služeb původně tradičních českých bankov-
ních domů. Pořád platí, že na cizí peníze, tedy městské, musíme být 
ještě opatrnější než na vlastní.“ Náměstek primátora pro investi-
ce, finance a rozpočet Jiří Kajzar (Naše Město F-M)
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Vůči nájemníkům jste v letošním 
roce neuplatnili inflační doložku. 
Znamená to, že letos zůstane nájem-
né v městských bytech stejné?  
V nájemních smlouvách máme sjedna-
nou inflační doložku, nicméně o jejím 
uplatnění rozhoduje rada města. 
A v radě jsme rozhodli, že od března 
letošního roku do konce února 2023 
nezvýšíme nájemné o inflaci, která za 
rok 2021 činila 3,8 procenta. Chceme 
tak obyvatelům alespoň částečně 
kompenzovat nárůst cen energií. Zvý-
šení nájemného o inflaci 3,2 % jsme 
neuplatnili ani v předchozím roce, a to 
s ohledem na pandemii covidu. Celkem 
jsem našim nájemníkům odpustili 
navýšení o sedm procent. 

Když se bavíme o městských by-
tech, vyhradíte některé pro uby-
tování uprchlíků z boji postižené 
Ukrajiny?
S Ukrajinci, kteří kvůli válce museli 
opustit své domovy, soucítíme a sna-
žíme se jim pomoci, zvláště když se 
jedná v drtivé většině případů o matky 
s malými dětmi. Pomoc města ale 
musí být poskytována v součinnosti 
se státem a krajem. Což se také děje 
prostřednictvím národního a krajského 
asistenčního centra. Bez koordinace 
s těmito složkami by pomoc byla jen 
omezeně využitelná. Nezapomínejme 
ani na to, že příchodem uprchlíků 
nezanikly standardní povinnosti města 
vůči vlastním občanům. Prošel jsem 
si pohotovostí byty a také byty, které 
jsou čerstvě zrekonstruované, ale 
z hlediska počtu uprchlíků je těchto 
bytů tak málo, že by jejich pronájem 
neměl velký efekt a ponecháváme 
tuto možnost jako krajní, po obsazení 
kapacit státu, kraje a ostatních posky-
tovatelů ubytování. Zvažujeme také 
využití jiných než bytových kapacit 
města. Smysluplnější se v krátkém 
časovém horizontu jeví využít pro 
ubytování uprchlíků ve městě místní 
hotely a penziony. Takto ubytování lidé 
získají větší komfort a určitý servis, 
navíc takové ubytování je operativ-
nější i co do délky pobytu. Potřeba 
ubytování však narůstá ze dne na 
den, a přestože nedaleko ve Vyšních 
Lhotách působí humanitární středisko 
se svými kapacitami, není vyloučeno, 
že na území města rozšíří své ubytova-
cí kapacity i stát v areálu SOŠ a VOŠ 
požární ochrany.  

Kolik pohotovostních bytů má měs-
to a znáte počet zrekonstruovaných 
neobsazených bytů? 
Pohotovostní byty máme tři s kapaci-
tou 10 osob. Jsou vybaveny jednoduše, 
doslova spartánsky. Využitím těchto 
kapacit bychom ztratili možnost uby-
tovat naše občany v případě havarij-
ních situací nebo požárů. 
Počítáme, že bychom uprchlíkům 

umožnili užívat volné městské byty. 
Jenže část z nich je připravena k rekon-
strukci a ty nejsou vhodné k bydlení. 
Druhá část je již opravena, avšak jsou 
tam také byty v domech zvláštního 
určení, kde uprchlíky ubytovávat také 
není vhodné. Byty navíc nejsou vyba-
vené. Nemůžeme nechat spát matky 
s dětmi dlouhodobě na spartakiádních 
lehátkách, museli bychom pořídit ale-
spoň základní vybavení. Opravených 
bytů je jen 10, což znamená bydlení 
pro 30 až 40 osob. Není to žádné velké 
číslo. Pro nás je to krajní řešení. 

Nemůžete uprchlíky ubytovávat 
v hotelu Centrum? 
Touto variantou jsme se také zabývali. 
Jen připomenu, že hotel je již v majetku 
Distepu. To bych ale neviděl jako 
problém, určitě bychom se s Distepem 
domluvili. Jenže vnitřní stav hotelu 
není způsobilý k ubytovávání osob. 
V budově se netopí, neteče v ní voda, 
elektrické vedení je funkční jen v jedné 

části, vnitřní zařízení je poškozené. 
Město hotel po dražbě nepřebíralo 
jako provozuschopný. Ani uvedení 
do provizorního stavu umožňujícího 
ubytování není reálné, museli bychom 
provést alespoň částečnou rekon-
strukci za desítky milionů korun. Ta by 
trvala odhadem tři čtvrtě roku. Takže 
hotel Centrum problém s ubytováním 
uprchlíků nemůže řešit. Zvažujeme, že 
bychom pro tyto účely využili bývalá 
místecká kasárna a provedli v nich nej-
nutnější práce, aby byla obyvatelná.

Nebudeme zvyšovat nájemné 
v městských bytech

Náměstek primátora pro majetkoprávní vztahy 
a majetkové účasti města Radovan Hořínek 
(ANO 2011) vysvětlil důvody nezvyšování 
nájemného a přiblížil, jaké možnosti pomoci 
uprchlíkům z Ukrajiny město zvažuje. 

„Nájemné v městských bytech nezvýšíme o inflaci, kte-
rá činí 3,8 procenta.  Chceme tak obyvatelům alespoň 
částečně kompenzovat nárůst cen energií.“ 
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Ruská agrese a útok na Ukrajinu 
vyhnaly z domovů statisíce lidí. Ve vět-
šině případů se jedná o matky s dětmi 
a staré lidi. Hlavní uprchlický proud 
směřuje do Polska, dobrovolníci však 
svážejí uprchlíky i do České republiky, 
vznikají sbírky na pomoc migrantům. 
„Aktivoval jsem krizový štáb, který řeší 
podmínky pro uprchlíky. Je třeba si uvě-
domit, že se jedná o lidi jako my, kteří 
přišli o všechno a prchají před válkou. 
Chtějí pracovat, vzájemně si pomáhají, 
jen potřebují situaci s námi řešit, aby 
měli základní zázemí,“ řekl primátor 
Petr Korč (Naše Město F-M), který 
dále jednal s vedením kraje, s Nemoc-
nicí ve Frýdku-Místku, navštívil Kraj-
ské asistenční centrum pro uprchlíky 
v Ostravě a další centrum ve Vyšních 
Lhotách a společně s náměstky jednal 
také s provozovateli ubytovacích 
kapacit.  
Město zajistí nezbytné zázemí pro 
ukrajinské předškoláky a školáky, 
a to ve spolupráci s odborem školství 
a Střediskem volného času Klíč. Vy-
tvoří se dětské skupiny, které povedou 
rodilí mluvčí a zajistí u menších dětí 
hlídání a u větších výuku. Radnice za-

válka na Ukrajině zvedla vlnu 
solidarity. Frýdek-Místek pomáhá
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jistí některé podmínky jako našim ob-
čanům, aby jim ulehčila pobyt v našem 
městě, např. MHD zdarma, zrušení 
poplatku z pobytu anebo informační 
letáky v ukrajinštině. 
Frýdek-Místek je připraven na krizo-
vý scénář, který by nastal v případě 

většího přílivu Ukrajinců postižených 
válkou a který by řešil nejen jejich 
situaci, jako je zajištění ubytování 
v externích kapacitách a potřebného 
sociálního a stravovacího zázemí, ale 
také záležitosti ve vztahu k občanům 
našeho města. (jmj, rs)

Sbírkový program Daruj F-M měs-
to zaměřilo i na pomoc uprchlí-
kům. Na transparentní účet 123-
5440620257/100 mohou přispívat 
občané a město pak částku až do výše 
jednoho milionu korun zdvojnásobí. 
„Uprchlíkům tak společně přispějí 
obyvatelé i město. V současné době 
probíhá mnoho sbírek různých orga-
nizací, takže uprchlíkům se dostanou 
základní potřeby.  Počítáme s tím, že mi-
granti zůstanou na našem území delší 
dobu. To nám umožní zjistit konkrétní 
potřeby občanů Ukrajiny v našem měs-

tě a pořídit jim potřebné věci,“ vysvětlil 
náměstek primátora Jakub Míček 
(ANO 2011).  
Občané by měli přispívat do sbí-
rek organizací, které znají, např. do 
sbírky města nebo nemocnice, která 
má účet 245809238/0600, VS 380 
a pokladničky ve svých prostorách 
a na informacích magistrátu ve Frýdku 
v Radniční ulici. Nemocnice za tyto 
prostředky nakupuje a odesílá do 
postižených oblastí zdravotnický 
materiál a léky. Opatrnost je na místě, 
protože se objevily i falešné sbírky. 

Město v rámci svých možností po-
máhá i dále. Schválilo milion korun 
ukrajinskému velvyslanectví a všichni 
zastupitelé jednotně odhlasovali de-
setimilionovou rezervu magistrátnímu 
odboru bezpečnostních rizik na řešení 
nastálé situace. 

Téměř celá tato částka bude využita 
ve Frýdku-Místku například na opravy 
ubytovacích zařízení, na ubytování 
jako takové, na jídlo nebo hygienické 
potřeby pro uprchlíky. (rs)

Město spojí síly s obyvateli

Pomoc Ukrajině – kontakty
Telefonní linka města: 558 609 333 8.00-15.00 nabídky pomoci, dotazy

Krajská linka: 800 720 210 7.00-19.00 nabídky pomoci, dotazy

Kontaktní centrum:  Národní dům, Palackého 134, Frýdek-Místek
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„Fasádu jsme podle historických fotografií a pohlednic zapůjčených 
zdejšími sběrateli co nejvíce přiblížili původnímu vzhledu, což je 
nejvíce vidět u oken a vchodu, kde jsme zachovali historizující prv-
ky. Objekt bude dálkově vytápěn Distepem, což přispěje ke snížení 
fixních nákladů této městské společnosti a tím také k pomalejšímu 
růstu ceny tepla. V celé republice patříme k městům, kde je nárůst 
ceny tepla nejnižší. Pro občany bude jednoznačným přínosem, že 
většinu služeb nyní vyřídí na jednom místě bez toho, že by museli 
přejíždět mezi Frýdkem a Místkem.“ Náměstek primátora pro 
investice, finance a rozpočet Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Vše potřebné na jednom místě ve 
Frýdku. To bude hlavní výhodou pro 
většinu klientů, kteří docházejí na 
odbor životního prostředí a zeměděl-
ství vyřizovat své záležitosti. Jeden 
z největších odborů magistrátu se pře-
souvá z ulice Politických obětí v Místku 
do zrekonstruovaného objektu bývalé 
Banky Haná poblíž hlavní magistrátní 
budovy ve Frýdku. 
„Našimi klienty jsou často stavebníci, 
kteří potřebují vyjádření a stanoviska 
sloužící jako podklad pro stavební úřad, 
který je ve Frýdku. Také k nám docházejí 
občané kvůli prodeji nebo pronájmu 
pozemků, což řeší nejen náš odbor, ale 
zejména odbor správy obecního majet-
ku, který rovněž sídlí ve Frýdku. A navíc 
vydáváme povolení pro vodní díla, což 
jsou mimo jiné čistírny odpadních vod 
nebo kanalizace, přičemž podklady pro 
vydání povolení potřebujeme od jiných 
odborů, které rovněž sídlí ve Frýdku. 
Z toho vyplývá, že naše práce je s ostat-
ními odbory magistrátu velmi provázaná 
a je výhodou sídlit blízko sebe,“ uvedla 
vedoucí odboru životního prostředí 
a zemědělství Šárka Gilarová.  
Kompletní rekonstrukce čtyřpodlažní-
ho objektu město vyšla na zhruba 21 
milionů korun. Vnitřní úpravy se dotkly 
všech konstrukcí a bylo nutné provést 
nové rozvody vody, kanalizace, elektro-
instalace, vzduchotechniky a klimatiza-
ce. Budova je zateplená, má nová okna 
i střešní krytinu. Vytápění budovy je 
nově zajištěno z centrálního zdroje.

vše nově na jednom místě. 
snazší vyřizování pro občany
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Jedním z kroků ke snížení negativních 
vlivů dopravy na životní prostředí 
a zdraví obyvatel je snížení emisí 
a také zmenšení hlukové zátěže. 
Město Frýdek-Místek proto vypisuje 
dotační program Podpora poříze-
ní hybridních automobilů. Fyzické 
i právnické osoby z Frýdku-Místku se 

v tomto programu mohou ucházet 
o finance. 

Letos se o dotaci ucházelo 12 vlastní-
ků automobilů s hybridním pohonem, 
všem žádostem město vyhovělo a vy-
platilo dohromady částku 881 900 Kč. 
(rs)

Podpora hybridních aut

„Tento program je naším příspěvkem ke zlepšení životního prostředí 
ve Frýdku-Místku.  Žadatelé získají 15 procent z pořizovací ceny 
nového vozu s hybridním pohonem, nejvíce však 75 tisíc korun. 
Věřím, že naše podpora může být jedním z důvodů, proč si koupit 
ekologický automobil.“ Náměstek primátora pro dotace, ekono-
mický rozvoj a podnikání Jakub Míček (ANO 2011). 

Kvůli stěhování bude od 28. března 
do 1. dubna odbor životního prostředí 
uzavřen, nedostupné bude i telefo-
nické a e-mailové spojení. Veřejnosti 
bude odbor opět k dispozici v pondělí 
4. dubna. Úřední hodiny zůstávají stej-
né: pondělí a středa 8–17, čtvrtek 13–15 

hodin. Na uvolněné místo v budově 
magistrátu v ulici Politických obětí 
v Místku se přesune oddělení správy 
sociálně-právní ochrany dětí odboru 
sociální péče, který sídlí v pronájmu ve 
vedlejší budově Okresní správy sociál-
ního zabezpečení. (jmj)

SVČ Klíč připraví 
pestrý program  
pro děti
Děti z Frýdku-Místku se mohou těšit 
na pestrý program během prázdnin. 
„Se Střediskem volného času Klíč jsme 
se dohodli, že kromě příměstských let-
ních táborů a tradiční akce Prázdniny ve 
městě zaštítí také loni tak úspěšnou akci 
Vraťme dětem pohyb. Osloví sportovní 
kluby tak, aby si děti mohly opět zaspor-
tovat a během letních prázdnin trávily 
volný čas pohybem namísto vysedávání 
u počítačů,“ řekl primátor Petr Korč 
(Naše Město F-M).   

Přehled letních příměstských táborů 
najdete na str. 28. (rs)
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„Problémy s kanalizací má budova školky a školy Naděje v ulici 
K Hájku od roku 2012. Je to další příklad zanedbaného majetku 
ve městě, který musíme řešit. Protože u kanalizace se jedná již 
o havarijní stav, museli jsme operativně zareagovat, aby děti po 
prázdninách navštěvovaly toto školské zařízení bez jakýchkoliv 
problémů nebo omezení. Vyšli jsme vstříc vedení školy a školky 
a chceme práce uskutečnit během prázdnin.“ Náměstek primátora 
pro investice, finance a rozpočet Jiří Kajzar (Naše Město F-M)  

Tisíce květů oživí ulice Frýdku-Místku. 
Kolemjdoucí opět potěší na jaře kro-
kusy, tulipány, narcisy nebo modřence. 
V Komenského sadech pod frýdeckým 
magistrátem rozkvetou žluté krokusy, 
u křižovatky U Rady zase narcisy a tu-
lipány. Květiny zkrášlí také ostrůvky 
kruhových objezdů nebo okolí ulice 
8. pěšího pluku u výjezdu na ulici Ost-
ravskou, a to záhon narcisů, tulipánů, 
krokusů a modřenců i volně rozeseté 
narcisy v trávníku. 
V současné době pokračuje také zmla-
zování keřů a zdravotní ořezy stromů, 
v neodkladných případech i jejich 
kácení, pokud jsou uschlé a mohou 
ohrožovat chodce. Zdravotní stav a vi-
talitu dřevin kontrolují a vyhodnocují 
odborníci. Údržba stromů a keřů pro-
bíhá v době vegetačního klidu, který 
trvá od října do konce března. (jmj)

Frýdek-Místek opět rozkvete
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Objekt Základní a mateřské školy 
Naděje v ulici K Hájku ve Frýdku po-
třebuje nutnou opravu. Kanalizace je 
delší dobu ve špatném stavu. Problé-
my došly tak daleko, že se kanalizace 
v místech sociálního zařízení pavilonu 
A1 propadla a je poškozena také venku. 
Vedení školy a školky požadovalo také 
opravu sociálního zařízení v přízemí, 
aby mohlo být do budoucna využito 
pro další speciální třídu mateřské školy. 
Město vyhovělo, zajistí opravu vadné 
kanalizace i sociálního zařízení, aby 
bylo plně funkční a kapacitně dosta-
čující i pro novou třídu.  Na tyto práce 
vyčlenilo částku 1,3 milionu korun.
ZŠ a MŠ Naděje se věnuje dětem se 
speciálními vzdělávacími potřebami – 
s poruchami učení a chování, s mentál-
ním postižením v kombinaci s dalším 
handicapem nebo dětem s poruchou 

Nutná oprava ve školce.  
Práce proběhnou o prázdninách

autistického spektra. Primátor Petr 
Korč (Naše Město F-M) loni osobně 
navštívil všechny základní školy ve 
městě, aby zjistil, v jakém stavu je jejich 
technické vybavení a zázemí. Snahou 
vedení města je odstranit technickou 
zanedbanost, aby všechny školy byly 
na stejně dobré úrovni. Se stejným zá-
měrem primátor a investiční náměstek 
navštěvují letos mateřské školy. (rs) 
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„Péče o veřejnou zeleň je celoroční záležitost, město pravidelně 
kultivujeme a dbáme na to, aby se jeho vzhled neustále vylepšoval. 
Co se týká výsadby letniček, i letos pracovníci odboru životního 
prostředí a zemědělství mysleli na to, aby lidem připravili novou 
skladbu sazenic, tak aby jejich rozmístění nezevšednělo. Máme se 
tedy opět na co těšit a věřím, že i letos, jak stále záhony jarních 
květin, tak obměněné záhony letniček udělají radost nejednomu 
kolemjdoucímu.“ Náměstek primátora pro životní prostředí země-
dělství a dopravu Leonard Varga (Piráti) 
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život a zábava se po covidovém obdo-
bí opět vrací do Frýdku-Místku. Velká 
část akcí se koná díky podpoře města. 
To v první fázi podpořilo kulturu, sport 
a sociální oblast historicky nejvyšší 
částkou přesahující 100 milionů korun. 
Nyní rozdělilo z dotačního programu 
„Podpora a rozvoj kulturních akcí ve 
městě Frýdek-Místek na rok 2022“ fi-
nance 29 žadatelům. „Díky této podpo-
ře se ve městě uskuteční folklorní akce, 
pěvecká a taneční vystoupení, hudební 
festivaly, talentové soutěže, divadelní 
představení, komponované akce, před-
nášky, výstavy a bude vydán výtvarný 
kalendář či básnická sbírka, divadelníci 
budou moci vyjet na přehlídky a festiva-
ly,“ vypočetl primátor Petr Korč (Naše 
Město F-M).  Město v souvislosti 
s akcemi, které podporuje, upravilo 
výjimky z nočního klidu.  
Z dotačního programu Podpora a roz-
voj sportu bylo rozděleno 1 710 000 Kč 
mezi kluby, které pořádají turnaje 
a sportovní soutěže anebo se účastní 
klání mimo Frýdek-Místek, a také na 
jejich činnost. 
„Na aktivity navazující na sociální služby 
jsme rozdělili 827 tisíc korun organiza-
cím ADRA, Senioři ČR, Centrum nové 

Město letos ožije kulturou  
a sportovními akcemi

naděje, Český červený kříž, Podané ruce, 
Centrum pro zdravotně postižené MSK 
a dalším. Nemocnici ve Frýdku-Místku 
jsme poskytli milion korun na zakoupení 
sanitky,“ uvedl náměstek pro sociální 
oblast a zdravotnictví Igor Juriček 
(Piráti). Další finance získal mobilní 
hospic Ondrášek a organizace, které 
poskytují zdravotnické služby osobám 
s hendikepem. 

Podpory se dočkali i majitelé nemovi-
tostí, kteří opravují střechy a fasády 
v městské památkové zóně. Město 
myslelo i na prevenci kriminality, na 
podporu organizace zachraňující zví-
řata, na provoz Faunaparku a finančně 
podpořilo také vzdělávací a zájmo-
vé aktivity, kde vyhovělo žádostem 
35 subjektů. (rs) 
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Zásahy dobrovolných hasičů z Frýdku 
budou efektivnější. Na místo dovezou 
více vody díky nové velkokapacitní 
cisternové automobilové stříkačce. 
Podle primátora města Frýdku-Míst-
ku Petra Korče (Naše Město F-M) je 
důležité, aby se hasiči mohli při výkonu 
svého náročného poslání spolehnout 
na odpovídající zázemí: „Chceme, aby 
měli k dispozici kvalitní výjezdovou tech-
niku. Jsme rádi, že se nám daří zajistit 
hasičům nejvyšší standard při jejich 
důležité práci. Sbor dobrovolných hasičů 
Frýdek je v nejvyšší kategorii dobrovol-
ných hasičů, sbor má velmi dobré jméno 
i pověst a je srovnatelný s profesionály.“ 

Nový vůz pro efektivnější zásahy 

Kontrolní výbor prověřil situaci na 
střelnici v lokalitě Hliník. Na střelnici 
byl navýšen ochranný val, nad dopa-
dištěm byla postavena ochrana proti 

eventuálním odletům kulek, v pistolo-
vé části je také ochrana proti odletům. 
Střelnice má nový provozní řád, nové-
ho správce a v neděli se nestřílí. Podle 

policejní kontroly je vše v souladu 
s provozním řádem. Město i přes tato 
opatření zvažuje další kroky ke zvýšení 
bezpečnosti v okolí střelnice. (rs)

střelnice Hliník: bezpečnost na prvním místě

Hasiči používali zásahový vůz, jehož 
stáří překročilo 30 let. „Nahradíme 
naše zásahové vozidlo z roku 1989. Těší 

nás, že se podařilo navíc získat dotaci 
a můžeme tak ulehčit rozpočtu města. 
Naše poděkování patří hlavně vedení 
města, které nás ve službě občanům 

města podporuje,“ řekl zástupce velitele 
Jednotky požární ochrany II Frýdek 
Lukáš Kmec. 
„Podařilo se nám získat dotaci ve 
výši 2,5 milionu korun z Ministerstva 
vnitra. Pořízení cisternové automobilové 
stříkačky vyjde celkem na osm milionů 
korun,“ uvedl náměstek primátora pro 
dotace a ekonomický rozvoj Jakub 
Míček (ANO 2011). 
Zároveň vrcholí rekonstrukce hasičské 
zbrojnice jednotky Sboru dobrovol-
ných hasičů Frýdek ve Střelniční ulici. 
Opravy budovy včetně tréninkových 
drah pro hasičský sport vyjdou město 
na 60 milionů korun. (jmj) 
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V Městské knihovně v Hlavní ulici 
v Místku po více než roce a čtvrt 
skončila rozsáhlá rekonstrukce. Snížení 
nákladů na vytápění, o 350 m² více 
prostoru pro návštěvníky i nižší riziko 
krádeže díky instalaci systému pro 
identifikaci a zabezpečení knižního 
fondu. To jsou některé z novinek ve 
zrekonstruované místecké pobočce 
městské knihovny. 
Kompletní oprava téměř stoleté budovy 
z roku 1923 byla nezbytná. Její stav 
nevyhovoval stavebně ani technicky. 
Vytápění objektu nebylo efektivní, což 
přinášelo vysoké provozní náklady. 
Na hranici životnosti byly zdravotně 
technické instalace a vybavení objek-
tu. Dalším důvodem rekonstrukce byl 
nedostatečný prostor pro návštěvníky. 
Stavební práce zahrnovaly zejména 
nový krov včetně půdní vestavby 
a dvoupodlažní nástavby nad skladem, 
zateplení, výměnu oken, opravu scho-
diště, podlah atd. Budova má nově dvě 
učebny navíc – dětskou a multifunkční.
„Rekonstrukce městské knihovny posu-
nula její kvalitu o několik řádů výš, než 
byl původní stav. Zaměřili jsme se hlavně 
na to, aby čtenáři měli plný komfort při 
návštěvě tohoto významného objektu, 
včetně bezbariérového přístupu, nové 
střešní terasy a moderního zázemí pro 
knižní fond,“ řekl náměstek primátora 
pro investice, finance a rozpočet Jiří 
Kajzar (Naše Město F-M). 

výstava vzkazů do budoucnosti 
zahájí provoz knihovny
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Díky vybudování střešní terasy se za-
stiňovací markýzou mohou návštěvníci 
relaxovat s knihou pod širým nebem 
s výhledem na Beskydy. Do „Modrého 
salonku“, kde se hojně konají výsta-
vy, přednášky a další akce, vede nyní 
bezbariérový přístup, a to díky půdní 
vestavbě a prodloužení trasy výtahu do 
4 patra.
„Budova si rekonstrukci zasloužila a po-
važuji ji za zdařilou. Zateplení budovy, 
nový způsob vytápění i nová okna řeší 
energetickou náročnost objektu. Od-
hlučnění od hlavní cesty uvítají nejen ná-
vštěvníci, ale také zaměstnanci knihovny. 

Asi nejvíce se mně líbí oddělení beletrie 
s letní čítárnou v nejvyšším patře,“ 
hodnotil rekonstrukci ředitel knihovny 
Tomáš Benedikt Zbranek.
Proměnou prošlo i okolí budovy. Město 
zadalo technickým službám položení 
nového asfaltu na příjezdovou komu-
nikaci a parkoviště mezi knihovnou 
a policejní služebnou. Rekonstrukce 
vyšla na 47,4 milionu Kč, přičemž městu 
se podařilo získat dotaci na zateplení 
budovy 1,9 milionu Kč. Od 14. břez-
na probíhá stěhování knih, místecká 
pobočka se otevře veřejnosti koncem 
dubna. (jmj)

Platba poplatků bude jednodušší

„Platební portál zjednoduší fungování lidem, kteří chtějí dneska fun-
govat online a komunikovat s úřadem online. Občanům to zjedno-
duší život v tom smyslu, že už nebudou muset chodit platit poplatky 
za odpady, za psy, fyzicky na pokladnu. Vznikne platební portál, 
kde jednoduše bez registrace, buď kartou, nebo formou bankovního 
převodu pomocí QR kódu poplatek zaplatí. Pokladnu jako takovou 
na magistrátu nerušíme, funguje dál.“ Náměstek primátora pro 
digitalizaci a informační technologie Igor Juriček (Piráti).

Obyvatelé Frýdku-Místku uhradí 
poplatky snadněji a z pohodlí domova. 
Město pokračuje ve zjednodušová-
ní administrativních úkonů formou 
digitalizace a od dubna zavádí nový 
platební portál. 
Lidem tak ušetří osobní návštěvy 
magistrátních pokladen či pošt kvůli 
placení poplatků např. za odpad či psy. 
Vedle možnosti placení přes portál 
občana na webových stránkách města 
radnice zavádí další možnost platby 
elektronickou cestou prostřednictvím 
platebního portálu. Úhrada poplatků 
tak bude ještě snazší, bez nutnosti 
registrace. 
Vloni na jaře radnice zrušila hromadné 
rozesílání složenek na místní poplatky 
za komunální odpad a za psy. Důvo-
dem byly vysoké náklady na tisk (cca 

38 tisíc složenek za 400 tisíc korun), 
přitom třetina složenek se vracela 
zpět. Pro většinu občanů složenky ve 
schránkách znamenaly pouze připo-
menutí splatnosti místních poplatků 
a následně s nimi přišli poplatek 
uhradit na pokladny magistrátu města 
nebo zaslali poplatek převodem na 
účet.

I po zavedení nového online portálu 
zůstane hned několik možností, jak 
poplatky uhradit, a to prostřednictvím 
městského portálu občana, v hotovos-
ti nebo platební kartou na pokladnách, 
převodem na bankovní účet nebo 
poštovní poukázkou, kterou si občan 
sám vyplní. Možnost zaplatit za popla-
tek fyzicky na pokladně tedy zůstane 
zachována. (jmj)
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O ZUBNí POHOTOVOSTI JEDNALI (ZLEVA): JAKUB MíČEK, PETR KORČ, NÁMĚSTEK 
HEJTMANA MARTIN GEBAUER, řEDITEL FRýDECKé NEMOCNICE TOMÁŠ STEJSKAL, 
PAVEL BRüCKNER A STOMATOLOG JIří ADAMEC. FOTO: RENé STEJSKAL   



Další schůzkou ve Frýdku-Místku 
pokračovala poslední únorový den 
série jednání o znovuobnovení zubní 
pohotovosti. Čtyři zúčastněné strany 
zasedly poprvé u jednoho stolu. 
Zástupci města, kraje, stomatologů 
i nemocnice se sešli v prostorách 
Nemocnice ve Frýdku-Místku, kde má 
pohotovost fungovat. Za město jed-
nali primátor Petr Korč (Naše Město 
F-M) a Jakub Míček (ANO 2011).
„Svolal jsem schůzku, na které se sešly 
všechny čtyři strany. Ladili jsme další 
postup tak, abychom došli ke společné-
mu cíli a znovu otevřeli zubní pohoto-
vost,“ komentoval setkání primátor 
Petr Korč.  
„Ordinace bude v prostorách Nemoc-
nice ve Frýdku-Místku, kde se budou 
střídat vždy o víkendech a o svátcích 
v dopoledních hodinách stomatologové 
z naší oblasti,“ uvedl předseda Oblastní 
stomatologické komory Frýdek-Místek 
Pavel Brückner. Do služeb se nezapojí 
členové komory z Třinecka, kteří již 
slouží na pohotovostní službě v Třinci. 

zubní pohotovost dostává  
konkrétní obrysy 

Propustek (mostek) přes potok Ska-
ličník ve Skalici musí být opraven, pro-
tože je v havarijním stavu. Jeho oprava 
souvisí s výstavbou kanalizace, aby 
byla zajištěna cesta pro nákladní auto-
mobily. Proto jeho provizorní zpevnění 
dva roky staré nebylo dostačující. 

Koncem března budou vykáceny 
stromy v okolí propustku, v polovině 
dubna začnou vlastní práce, které 
potrvají odhadem tři měsíce. Stávající 
propustek bude vybourán a místo 
něj postaven nový most. Ten bude 
splňovat všechny potřebné parametry. 
Cena prací je stanovena na 4,8 milionu 
korun. 

Obyvatelé žijící za potokem nezůsta-
nou odříznuti. Město zvažovalo něko-
lik variant včetně dočasného dopravní-
ho napojení přes soukromé pozemky. 
Nakonec zvolilo cenově nejpřijatelnější 
variantu s objízdnou trasou hned vedle 
stávajícího mostku, takže místní lidé 
nemusí nikam složitě zajíždět. (rs)

Místo propustku nový most. 
Město místním zajistilo objížďku

„Rekonstrukce propustku souvisí s výstavbou kanalizace. Je nutné, 
aby přes něj jezdily nákladní automobily. Práce potrvají tři měsíce, 
proto jsme hledali možnost, jak zajistit dopravní napojení pro zdejší 
obyvatele, svoz odpadu a také pro případné výjezdy integrovaného 
záchranného systému. Dočasně jsme zatrubnili Skaličník a vytvořili 
náhradní cestu vedle propustku. Po vybudování nového propust-
ku vše uvedeme do původního stavu.“ Náměstek primátora pro 
investice, finance a rozpočet Jiří Kajzar (Naše Město F-M). 
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Pokud i další přípravné kroky půjdou 
podle plánu, zubní pohotovost by 
měla otevřít od 1. září tohoto roku 

a fungovat by měla o víkendech 
a svátcích, přibližně od 7.30 do 12.30 
hodin. (jmj)
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Město chystá velké setkání na Zátiší. 
Na oblíbené místo u Frýdeckého lesa 
zve širokou veřejnost na plánovací 
den. Lidé budou moct navrhovat kon-
krétní úpravy místa, které si vybrali 
ke zvelebení v rámci veřejné ankety 
participativního rozpočtu. 
Do pilotního projektu participativní-
ho rozpočtu se zapojilo 871 občanů, 
kteří vybírali z devíti lokalit. Zvítězila 
proměna Zátiší. Nyní lidé mohou 
přispět s nápady na proměnu tohoto 
oblíbeného místa v sobotu 26. března 
do 14 do 16 hodin přímo v prostoru 
laviček na startu naučné stezky Frý-
decký les. Nebude chybět občerstvení 
a program pro děti. Ty si užijí malé 
„lesní dobrodružství“. Stezku s úkoly 
připravilo Středisko volného času Klíč. 
Veřejnost má v celém projektu 
tedy velkou roli i nadále. Nápady na 
proměnu místa, se kterými lidé na 
plánovací den přijdou, budou přetvo-
řeny v zadání, s kterým bude následně 
pracovat projektant nebo architekt. 
Město poté návrh představí a lidé jej 
budou moci komentovat a navrhovat 
úpravy. 
„Časté místo pro krásné procházky, 
jen to zvelebit, i pro hezké zastavení 
a odpočinek.“ „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.“ 

Jak proměnit zátiší?  
Přijďte na plánovací den
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Tak zdůvodňovali obyvatelé hlasy pro 
Zátiší, plácek se starými lavičkami, 
pár odpadkovými koši, dříve oblíbe-

né výletní místo, kde začíná naučná 
stezka Frýdecký les. Přijďte teď sdělit 
osobně, jak místo proměnit. (jmj)

„Město považuje za důležité, aby zapojení občanů neskončilo jen 
hlasováním, ale aby měli možnost podílet se na proměně i nadále. 
Proto pořádáme plánovací den přímo na místě. Je to možnost, jak 
se potkat s uživateli a obyvateli lokality a jak zmapovat, co jim na 
stávajícím stavu nevyhovuje a co od proměny očekávají. Součástí 
je i program pro děti, který zpříjemní atmosféru. Přijďte se zapo-
jit, máte možnost ovlivnit, jak bude odpočinkové místo vypadat.“ 
Náměstek primátora pro sociální oblast, zdravotnictví a participaci 
Igor Juriček (Piráti)

Radní Frýdku-Místku zařadili do 
programu Daruj F≈M veřejnou sbírku 
Nové lavice pro kostel sv. Jana Křti-
tele ve Frýdku. Nově pořízené lavice 
nahradí stávající, které původně byly 
v jiných kostelích a kaplích. Materiálo-
vě a slohově nevyhovují a díky novým 
jednotně zpracovaným dřevěným 
lavicím se navíc navýší kapacita. 
Částku, která se ve sbírce vybere, 
město Frýdek-Místek zdvojnásobí, ma-
ximálně však přispěje částkou 200 tisíc 
korun. 
V minulosti občané přispívali v rámci 
sbírky Daruj F≈M na opravu evange-

zapojte se do sbírky Daruj F≈M. Pomůžete 
pořídit nové lavice do kostela

lického kostela ve Frýdku, zvelebení 
okolí chaty na Prašivé, pořízení nových 
varhan pro kostel sv. Cyrila a Metoděje 
v Chlebovicích, opravu věže skalického 
kostela, opravu střechy stodoly ve 

Faunaparku a pořízení automobilů pro 
hospic.
Lidé a firmy mohu přispět od 1. dubna 
libovolnou částkou na transparentní 
účet 123-5439690207/0100. (rs)

„Pokračujeme i v letošním roce v úspěšném programu Daruj F≈M. 
Díky sbírce budou moci být do frýdeckého farního kostela poříze-
ny nové dřevěné lavice, které nahradí staré lavice různých typů. 
Kapacita v hlavní lodi kostela se díky tomu zvětší ze současných 
115 míst na 160. Za další pozitivní přínos považuji, že z kostela lze 
navrátit 12 lavic do kaple sv. Barbory na frýdecký zámek, kde je 
jejich původní místo.“ Náměstek primátora pro dotace, ekonomic-
ký rozvoj a podnikání Jakub Míček (ANO 2011). 
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Vedení města se 
setká s občany 
Chlebovic
Vedení statutárního města Frýdku-
-Místku ve spolupráci s osadním 
výborem Chlebovice pořádá Setkání 
s občany Chlebovic. Uskuteční se 
ve čtvrtek 31. března od 16 hodin 
v Domě včelařů v budově bývalého 
fojtství a zúčastní se jej náměstek 
primátora pro investice Jiří Kajzar 
(Naše Město F-M a zástupci odborů 
města. Zazní informace o kanalizaci, 
přístavbě tělocvičny a občané se bu-
dou moci zeptat i na další záležitosti 
týkající se Chlebovic. (rs)

Retro jízda na kole
Ze Zámeckého náměstí vyrazí ve 
čtvrtek 21. dubna v 16.30 hodin 
cyklisté na historických strojích, 
retro kolech nebo koloběžkách. 
Projedou se po Těšínské ulici podél 
bývalého Slezanu a Ostravice do 
Starého Města a přes Riviéru do 
Janáčkova sadu. Jízda bude doplněna 
na zastávkách vyprávěním. (rs)

Charita hledá 
dobrovolníky
Zájemci o dobrovolnickou práci star-
ší 15 let se mohou přihlásit do Cha-
rity Frýdek-Místek (tel.731 688 521, 
e-mail: tereza.staroscakova@
charitafm.cz). Dobrovolníci věnují 
část svého volného času seniorům, 
dětem a mládeži s hendikepem. 
Povídají si s nimi, doprovázejí je na 
procházky a nákupy, předčítají, do-
učují děti nebo se věnují zábavným 
a pohybovým aktivitám. (rs) 

13

O dopravní problematice jednali 
primátor Petr Korč (Naše Město F-M) 
se senátorkou Helenou Pešatovou na 
setkání 28. února, senátorka poté vy-
stoupila i na březnovém zastupitelstvu 
Frýdku-Místku. „Našli jsme s paní sená-
torku společnou řeč týkající se přetížené 
nákladní dopravy. Chceme tuto tranzitní 
dopravu vytěsnit z center města a obcí. 
Přispěli jsme proto na pořízení mobilní 
váhy pro kontrolní vážení nákladních 
aut Policií ČR s tím, že tato váha bude 
využívána jen v okrese Frýdek-Místek 
a z velké části ve městě,“ konstatoval 
Petr Korč. Používání této váhy zamezí 
přetěžování komunikací a tím také je-
jich ničení. Policisté výrazně přetížené 
nákladní automobily odstaví a provo-
zovatelé musí zajistit jejich přeložení. 
„Důležitým krokem je omezení přes-

hraniční kamionové dopravy v chráně-
né krajinné oblasti Beskydy. Už jsme 
společně s 50 zástupci regionu podali 
žádost hejtmanovi. S dostavbou ob-
chvatu Frýdku-Místku a Třince se otvírá 
možnost změnit současný nevyhovující 
stav odkloněním tranzitní kamionové 
dopravy,“ uvedla Helena Pešatová. 
„Jednám s podporou obcí s minister-
stvem dopravy o udělení výjimky ze 
zpoplatnění dálničního úseku D56 mezi 
Ostravou a Frýdkem-Místkem. Pádným 
argumentem je, že řidiči nákladních vozi-
del a dodávek nemají dálniční známku 
a projíždějí okolními obcemi. A avi-
zované zdražení dálniční známky by 
situaci ještě zhoršilo,“ sdělila senátorka 
Pešatová. 
Společným cílem je urychlená dostav-
ba obchvatu Frýdku-Místku. (rs)

společný cíl – omezit 
kamiony ve městech

PR
IM

ÁT
O

R 
PE

TR
 K

O
RČ

 U
V

íT
A

L 
SE

N
ÁT

O
RK

U
 H

EL
EN

O
U

 
PE

ŠA
TO

V
O

U
 K

y
TI

ČK
O

U
. F

O
TO

. R
EN

é 
ST

EJ
SK

A
L 

Pod záštitou náměstka primátora po 
sociální oblast a zdravotnictví Igo-
rem Juričkem (Piráti) se 22. února ve 
vzdělávacím centru Lumpíkov konala 
otevřena diskuze o obětech trestných 
činů. „Z policejních statistik víme, že ve 
Frýdku-Místku je ročně registrováno 
2500 trestných činů. Díky diskuzi a be-
sedě se rozšiřuje okruh lidí schopných 
pomoci komukoliv, kdo se setkal s nási-

lím nebo krádežemi,“ řekl náměstek Igor 
Juriček.  

Problematice pomoci obětem trest-
ných činů se věnuje město s Policií ČR, 
Centrem nové naděje a Lumpíkovem.  
„Do budoucna plánujeme opakování 
diskuze na toto téma každým rokem ve 
stejném termínu,“ přislíbil Igor Juriček. 
(rs) 

Jak pomoci obětem 
trestných činů

Výběrová řízení 
společnosti DISTEP
DISTEP a.s. vyhlašuje výběrové 
řízení na veřejné zakázky:
1) Oprava pochozích lávek, kolektor 
Slezská, Frýdek-Místek - předmětem 
je náhrada stávajících ocelových 
konstrukcí za nové, žárově zinko-
vané.
2) Provádění revizí elektroinstalací, 
hromosvodů a elektrických spotře-
bičů – předmětem je provádění elek-
trorevizí všech stupňů na zařízení 
DISTEP a.s.
Obsah a pokyny pro podání nabídek: 
https://smart.ezak.cz/profile_dis-
play_274.html.



14 ZPRAVODAJ F≈M ◆ AKTUÁLNĚ

Další kolo Výzvy 10 000 kroků se koná 
v dubnu, registrace je možná již v prů-
běhu března. Smyslem je motivovat 
lidi k pravidelné chůzi, a to alespoň po 
dobu jednoho měsíce.
Výzva pracuje s magickou  hranicí 
deseti tisíc kroků, což odpovídá 
vzdálenosti zhruba 7,5 kilometru. Ve 
skutečnosti však stačí mnohem méně 
kroků, aby byl organismus odolnější. 
Důležitější než objem je spíše pravidel-
nost, svižné tempo a příjemné prostře-
dí. I proto výzva sleduje čtyři aspekty: 
Překonej sám sebe, Poznej své okolí, 
Pomáhej druhým a Vyzvi kamarády.
Nápad vznikl v roce 2021 během loc-
kdownu, aby lidé se zdravým životním 
stylem a pravidelným pohybem měli 
v této situaci větší šanci zůstat zdraví 
a obstát.
Pokud člověk nechce soutěžit, může 
nahrávat své výsledky i bez prů-
kazných podkladů. Soutěžící si své 
aktivity monitorují na jakémkoliv 
zařízení k tomu určeném a následně je 
nahrávají do speciální webové aplikace. 
Body, které získají za každý nachozený 
kilometr, se přepočítávají koeficienty. 
Starší lidé a lidé s vyšším BMI dosta-
nou za jeden kilometr více bodů než 
mladší a štíhlejší. Snahou je umožnit 
všem umístění na čelných místech 
„výkonnostního“ žebříčku s ohledem 

10 000 kroků denně pro zdraví. 
Dejte šanci chůzi
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na individuální možnosti. Na účastní-
ky s nejvyšším počtem nasbíraných 
bodů čekají zajímavé ceny, a to na 

celorepublikové i městské úrovni. Další 
informace a přihlášení na www.desetti-
sickroku.cz. (po)

„Určitě se do výzvy zapojte. Zlepší se vám kondice a více pohybu 
znamená také více zdraví. Druhým přínosem je snížení počtu aut 
ve městě a tím také snížení exhalací. Vždyť si všichni můžete zajít 
pěšky za drobným nákupem, za přáteli nebo na kávu a auto nechat 
doma.“ Náměstek primátora pro ekonomický rozvoj, podnikání, 
dotace a teritoriální investice Jakub Míček (ANO 2011) 

Město připravuje investice do re-
konstrukce Domova pro seniory ve 
Školské ulici, Penzionu pro seniory 
v Lískovecké ulici a Integrovaného 
centra žirafa.
V domově ve Školské ulici přinese re-
konstrukce vnitřních prostor výrazné 
zlepšení podmínek ubytovaných osob. 
Senioři by měli bydlet na pokojích po 
dvou, přičemž každý pokoj bude mít 
své vlastní sociální zařízení, které je 
v současné době na chodbě. „Na re-
konstrukci jsme získali dotaci 23 milionů 
korun a rekonstrukce by mohla začít 
v příštím roce,“ uvedl náměstek primá-
tora pro sociální oblast a zdravotnictví 
Igor Juriček (Piráti). 

zlepšujeme životní podmínky seniorům  
a lidem s hendikepem 

Připravuje se výměna starých výtahů 
v Penzionu pro seniory. Nové výtahu 
budou bezbariérové se všemi bezpeč-
nostními prvky. Integrované centrum 
žirafa, které poskytuje služby osobám 
s mentálním hendikepem, se zase do-

čká výměny oken. „Tato akce byla 10 let 
v zásobníku investic. Okna budovy jsou 
ve špatném stavu a jejich výměna je 
nutná. Počítáme také s novým vstupem 
do zahrady,“ informoval náměstek Igor 
Juriček. (rs)

„Investicemi do domovů pro seniory a ubytovacích zařízení pro 
potřebné spoluobčany chceme zvýšit standard bydlení a poskyto-
vaných služeb. Samozřejmostí by mělo být bydlení maximálně po 
dvou osobách, sociální zařízení v bytě nebo pokoji a také bezbarié-
rové výtahy.“ Náměstek primátora pro sociální oblast a zdravot-
nictví Igor Juriček (Piráti)   
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Zábavná soutěž 
pro aktivní babičky
V sále Centra aktivních seniorů 
v Místku se v pátek 25. března od 
15 hodin uskuteční soutěž Babička. 
Jedná se o vůbec první zábavnou 
soutěž ve Frýdku-Místku určenou 
ženám ve věku od 60 let. Pořádá ji 
městská organizace Seniorů České 
republiky a veřejnost může dámám 
soutěžícím v různých disciplinách 
přijít fandit. (rs) 

Pohasnou světla
Hodina Země je celosvětová akce 
založená Světovým fondem na 
ochranu přírody, která připomíná 
současné změny klimatu. Domác-
nosti, podniky a veřejné instituce 
se připojují na jednu hodinu v době 
od 20.30 do 21.30 hodin vypínají 
osvětlení a elektrospotřebiče. Letos 
připadá Hodina Země na 26. března. 
Zapojit se může každý. Ve Frýdku-
-Místku v této době pohasne osvět-
lení haly Polárky a dalších vybraných 
objektů. (rs)

Povídání 
o náhradní  
rodinné péči
Besedu o náhradní rodinné péči 
připravil magistrát Frýdku-Místku 
v rámci krajské kampaně Dejme 
dětem rodinu. Koná se 30. března 
v 16 hodin v Centru aktivních senio-
rů v Anenské ulici 2477 v Místku. Té-
matem je systém náhradní rodinné 
péče, co obnáší náhradní rodinná 
péče a zazní osobní zkušenosti 
pěstounů. (rs) 

Velikonoční 
jarmark
V prostorách frýdeckého zámku 
pořádá Muzeum Beskyd v nedě-
li 10. dubna tradiční velikonoční 
jarmark. Jeho součástí je malování 
kraslic a pletení pomlázek. Návštěv-
níkům zahrají a zazpívají žáci ZUŠ 
Frýdek-Místek a dětský folklorní 
soubor Valášek. (rs)

15

Propojením Národního domu, bývalé 
národní záložny místecké a přístavby 
Nové scény vznikne ve Frýdku-Místku 
kulturní centrum. Město se dočká 
tolik potřebného sálu s vyvýšeným 
hledištěm a technologickým zázemím, 
v němž se budou konat divadelní 
představení a koncerty. Do všech tří 
objektů budou návštěvníci vstupovat 
novou dvoranou.
Historické budovy Národního domu 
a záložny, v níž naposledy sídlila Mora-
via Banka, projdou nutnou a dlouho-
době plánovanou rekonstrukcí. 

V záložně vzniknou výstavní prostory 
– městská galerie a další sál, v němž 
může být umístěna stálá expozice. Do 
galerie bude možné vstoupit z Nové 
scény a počítá se s tím, že by gale-
rie byla otevřena i během přestávek 
představení v novém sále. V přízemí 
by měly být poskytovány informace 
a možnost zakoupit si vstupenky na 
představení, v patře budou zkušeb-
ny, prostory pro spolky a zázemí pro 
KulturuFM. V současné době se v pří-
zemních prostorách záložny konají 
výstavy. (rs) 

vybíráme z investičního 
kalendáře: kulturní centrum
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Ve Frýdku-Místku začal tradiční jarní 
úklid spojený s blokovým čištěním 
ulic. To se týká těchto ulic: Majerové 
(22. 3.), Nezvala (24. 3.), Třanovského 
I (29. 3.), Třanovského II a Klicperova 
(31. 3.), Magdonové (5. 4.), Bezručova 
(úsek od Frýdlantské po Havlíčkovu – 
7. 7.), Bezručova (po sady B. Smetany 
– 12. 4.), Škarabelova, Gogolova, Tyla 
(14. 4.), Beethovenova (19. 4.), Mozar-
tova (21. 4.), 1. máje (26. 4.). Občanům 
doporučujeme sledovat místní značení, 
ve výjimečných případech může dojít 
k změnám termínů. (rs)

Město po úklidu prokoukne

„V souvislosti s blokovým čištěním žádám občany o součinnost 
tím, že v daném termínu nebudou parkovat v ulici, v níž se budou 
úklidu věnovat technické služby. Předejdou tak nepříjemným 
komplikacím a případným odtahům svých automobilů. Děkuji za 
pochopení a respektování termínů.“  Náměstek primátora pro 
žitní prostředí, zemědělství a dopravu Leonard Varga (Piráti). 
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Masopust na náměstí přinesl  zábavu tisícům návštěvníků

Masopustní jarmark se zabijačkou 
v sobotu 19. února byl letos prvním 
z 19 Beskydských farmářských 
trhů, které se konají na místeckém 
náměstí Svobody. Pestrý program 
s masopustním průvodem v mas-
kách, nefalšovaná zabijačka a de-
sítky prodejců potěšily návštěvníky, 
kteří se přišli pobavit a také něco 
drobného nakoupit. 

Pravidelné trhy začnou ve čtvrtek 
5. května velkým Květinovým trhem, 
další se konají každý sudý čtvrtek 
s tím, že prodejní doba je prodlou-
žena do 16 hodin. Navíc se letos 
uskuteční tři sobotní termíny a spe-
ciální trh spojený se zabijačkou. (rs) 
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Masopust na náměstí přinesl  zábavu tisícům návštěvníků
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Poděkování za pomoc
Přátelé, jste úžasní. V sobotu večer 26. února jsme jako KDU-ČSL pro Frý-
dek-Místek vyhlásili materiální sbírku, během neděle a pondělí jste zaplnili 
dvě dodávky dětskou výživou, hygienickými potřebami, tolik potřebnými 
dekami a dalšími důležitými věcmi. V úterý v 5 ráno jsme vyjeli do Čierné 
nad Tisou, kde jsme po dohodě s paní primátorkou tento materiál vyložili. 
Některé věci jsme ještě odvezli do základní školy v obci Veľké Slemence, 
kde se nachází pěší hraniční přechod. Do této obce stále denně proudí 
stovky převážně maminek s dětmi. Mají jen pár svých věcí, jsou na cestě 
třeba 5 dní a pak stojí ještě několik hodin na hranicích. Jen s několika málo 
věcmi, bez mužů, kteří zůstávají na Ukrajině ve válce. Myslím, že nikdo 
z nás si to ani neumíme představit. 
Alespoň, že po překročení hranic se jich ihned ujmou dobrovolníci, můžou 
si dát horký čaj, ovoce, sušenky, vezmou si hygienické potřeby, obdrží 
další informace. Je úžasné, kolik humanitárních organizací a dobrovolníků 
se zde nachází. Za to fakt velký dík. 
Hodně Ukrajinců tehdy odjíždělo za svými příbuznými, známými do celé 
Evropy. My jsme převezli maminku s dítětem do Frýdku-Místku. Jedná 
se o lékařku, která po vyřízení všech formalit nastoupí jako doktorka do 
nemocnice v Ostravě na Fifejdách. Již nyní pracuje na oddělení geriatrie 
jako pomocný zdravotní personál.  
Jak jsem psal, tak v době, kdy jsme byli na hranicích my, tak ještě většina 
uprchlíků cestovala za někým do Evropy. Toto se již mění, ženy s dětmi 
cestují doslova naslepo. Je jim jedno, kde budou, hlavně, že utečou ze 
země, kde je nyní válka. Prosím, nepolevujte v pomoci. Vím že i situace 
v České republice není jednoduchá. Zdražují nám základní komodity, jako 
je teplo, elektřina, benzín. Ale stále žijeme ve svobodné zemi, máme stře-
chu nad hlavou, zůstáváme se svými rodinami. Vytrvejme tedy prosím.
Marcel Sikora, KDU-ČSL

Obchvat Frýdku-Místku
Občany, nejen Frýdku-Místku, překvapila zpráva z novin, že Nejvyšší 
správní soud v Brně svým rozsudkem z 23. února 2022, zrušil rozsudek 
Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 8. 2019 a rozhodnutí Ministerstva 
dopravy ze dne 25. 7. 2018 a věc vrátil Ministerstvu dopravy k dalšímu ří-
zení. Tím zrušil pravomocné stavební povolení na II. část stavby obchvatu. 
Tedy I. části obchvatu se to netýká a může se dál pokračovat v jeho stav-
bě, s předpokládaným termínem ukončení v červu 2022. I. části rozumíme 
úvodní část obchvatu, kdy se na kraji Místku dálnice ze směru od Nového 
Jičína odkloní mírně napravo a pokračuje na most přes řeku Olešnou 
a rybník Arnošt a dále přímo na kruhový objezd na ulici Frýdlantská, (D 
48). řidiči jedoucí z Ostravy zhruba na úrovni Štandlu odbočí na nově vy-
budovanou komunikaci vpravo a pokračují za Baumaxem a Albertem přes 
most nad řeku Olešná (D 56) až se napojí za mostem přes rybník Arnošt 
na již zmíněnou D 48. Tato objížďka sídliště Riviéra jim zkrátí a zrychlí 
cestu směr Frýdlant a dále na Ostravici. 
Část II. obchvatu, kterého se týká kasační stížnost, je pokračování obchva-
tu. Je to úsek od kruhového objezdu na ul. Frýdlantské, přes most nad ře-
kou Ostravicí, kolem Starého města, přes řeku Morávku, podél městského 
hřbitova a napojí se v Dobré na stávají D 48 Frýdek-Místek – Český Těšín.
Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, úspěšně namítaly, že rozhodnutí 
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje z roku 2006 je nezá-
konné, protože závazně nestanoví konkrétní délku zkušebního provozu 
pro měření hluku. Děti země požadovaly, aby byla lhůta do závazného sta-

noviska doplněna, což hygienici odmítli a Ministerstvo zdravotnictví, bez 
doplnění, stanovisko hygieniků schválilo. Nezákonné je stanovisko proto, 
že ministerstvo svůj zamítavý postoj k doplnění řádně neodůvodnilo. 
Další řízení je v moci Ministerstva dopravy a město může jen čekat, na jak 
dlouho budou stavební práce na II. části obchvatu zastaveny. 
Ivan Vrba, KSČM 

Zastupitelstvo o Ukrajině
Březnové zasedání zastupitelstva se nemohlo nevěnovat podpoře Ukraji-
ny. Vyčítali jsme vedení města, že pouze alibisticky čeká na pokyny z kraj-
ského krizového štábu a že jeden milion okamžité pomoci ukrajinské am-
basádě je na město velikosti Frýdku-Místku zoufale málo. Sice si připnulo 
stužky na saka a na začátku zastupitelstva vyzvalo k minutě ticha, ale to 
Ukrajincům moc nepomůže, stejně jako nějaký neurčitý příslib dalšího 
milionu korun v městské sbírce někdy v srpnu, pokud občané další doloží. 
Ti se snaží pomáhat konkrétně od začátku a je jen škoda, že radnice jejich 
úsilí více nekoordinuje, aby jejich pomoc byla účelná a měli jistotu, že 
skončí u těch, kteří ji opravdu potřebují. Jsme ale rádi, že se nakonec zcela 
jednomyslně zastupitelstvo vyslovilo pro navýšení finančního rámce pod-
pory Ukrajině a odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality má nyní 
k dispozici deset milionů na pomoc občanům Ukrajiny, s kterými může 
nakládat dle aktuálních potřeb bez nutnosti znovu svolávat zastupitelstvo. 
Je jen smutné, že tento demokraticky vyjednaný, rozumný výsledek ve 
všeobecné shodě radnice ihned na svých informačních kanálech začala 
prezentovat jako „čistě své dílo“
Na jednání jsme rovněž upozornili, že důsledky válečného konfliktu, 
které se mimo jiné projevují astronomickým nárůstem cen benzínu, které 
se brzy promítnou do růstu dalších cen, spolu s dřívějším navýšením 
elektřiny způsobí, že i mnoho našich občanů bude potřebovat pomoci 
těžkou dobu zvládnout. Ještě že jsme před lety alespoň zavedli městskou 
hromadnou dopravu zdarma, kterou dosud nikdo neměl odvahu zrušit. 
Jinak by se dnes při promítnutí aktuálních cen benzínu už občané nedopla-
tili ani v autobusech.
Karel Deutscher, ČSSD

Už je to zase tady...
Vždyť v listopadu 1989 jsme usilovali o demokracii a především o svobodu 
slova. 25. 2. 2022 svoboda a právo občanů na informace dostalo těžký 
úder.
A už je zase tady cenzura. Máme tu vládu lidu – demokracii, kdy si občané 
dokáží udělat vlastní názor na veškeré ožehavé problémy dneška, ať už je 
to covidová pandemie, vládní restrikce, zdražování či válka na Ukrajině. 
Pamatuji si, když u nás před rokem 1989 ječely rušičky Hlasu Ameriky, 
Svobodné Evropy a byla cenzura tisku, rozhlasu a televize (ač i v tehdejší 
ústavě – právě tak jako v té dnešní – byla svoboda slova zaručena), jela na 
plné obrátky, právě tak jako dnes. Na přelomu tohoto února a března jsem 
v českém vysílání rozhlasu poslouchal rozhovor s panem F. Vrábelem, 
který je ředitelem jakéhosi institutu v Praze. Ten prohlásil: „Proti desinfor-
macím nelze bojovat pravdou!“ 
Určité zprávy označíme za desinformace a lidem je neposkytneme. Přesta-
neme myslet, hledat souvislosti, dělat si vlastní názor? A budeme se držet 
Konfuciova filozofického motta „Vím, že nic nevím“.
Tomáš Krpel, SPD

Názory oPozice

změny jízdních řádů 
MHD
S účinností od 1. 4. 2022 budou provedeny dílčí změny jízdních řádů 
městské hromadné dopravy, a to zejména z důvodu lepší návaznosti 
spojů městské hromadné dopravy na vlakové spoje o víkendech.

Větší změny se týkají linek č. 301 a 311, drobné změny budou prove-
deny u linek č. 307, 315, 316 a 317.

Nové jízdní řády budou po jejich schválení na konci března dostupné 
na webových stránkách města, v celostátních informačních systé-
mech (např. IDOS) a budou změněny i na označnících zastávek. (jmj)

Úklid Jižních 
svahů
Do akce Ukliďme Česko se zapojí i Frýdek-Mís-
tek. „Na sobotu 2. dubna od 9 hodin připravujeme 
úklid Jižních svahů. Přijďte pomoct zbavit tuto 
krásnou část města odpadků a nepořádku,“ vyzval 
náměstek primátora pro životní prostředí Leo-
nard Varga (Piráti).  (rs) 



19

V názvu článku jsme použili energetickými odborníky často 
skloňovaný termín, který výstižně popisuje naléhavost 
současné situace na trhu s teplem. V teplárenství se více než 
kde jinde promítají ceny energií, které v současné době str-
mě rostou a zdá se, že konec tohoto trendu je v nedohlednu. 

Úspory při velkovýrobě a distribuci tepla
Teplárna pro Frýdek-Místek úsporně vyrábí teplo z „nami-
xovaných“ zdrojů, z nichž významnou míru tvoří obnovitel-
né zdroje z biomasy, ale jako ostatní výrobci plánuje v co 
nejkratším čase změnit skladbu svých paliv. 

Níže poskytujeme aktuální srovnání cen tepla dle nezávislé-
ho monitoringu poradenské společnosti Invicta Bohemica ke 
konci února 2022: 

dálkového vytápění DISTEP a.s. cca 756 Kč/GJ 

domovní plynové kotelny cca 1130 –1240 Kč/GJ  

tepelná čerpadla pro bytové domy: cca 1010 Kč/GJ

Do cen pro domovní kotelny a tepelná čerpadla nejsou 
zahrnuty všechny náklady na opravy, údržbu, obsluhu, revize 
a náklady související s odpojením od centrálního systému, 
rozsáhlou úpravou domovních rozvodů, nezbytnou tvorbou 

finančních rezerv na výměnu zdrojů, na jejich servis, vedení 
účetnictví apod. Některé tyto částky se pohybují v řádech 
vyšších statisíců a finální cenu tepla v konečném důsledku 
značně ovlivňují.

S ohledem na nepříznivý stav ceny plynu na trhu se před-
pokládá další navyšování cen, jak této komodity, tak také 
elektrické energie, kteréžto významně zvyšují ceny provozu 
tepelných čerpadel.

Nízkonákladová distribuce 
Město Frýdek-Místek si vlastnictvím distribuční společnosti 
DISTEP a.s. ponechává kontrolu nad cenou tepla. Proto u 
nás máme jednu z nejnižších cen, a to nejen v regionu, ale 
i v celé zemi. Uvádíme orientační ceny v jiných regionech: 
H-therma Hrádek n. Nisou – 1 688 Kč/GJ, TEZA Česká Tře-
bová – 1130 Kč/GJ, Novoměstská teplárenská – 1100 Kč/GJ, 
Městská tepelná zařízení Benešov – 1252 Kč/GJ, DISTEP a.s. 
Frýdek-Místek – 756 Kč/GJ

Vlastnictví rozvodného tepelného zařízení městskou společ-
ností DISTEP a.s. garantuje trvalý tlak na co nejnižší náklady, 
a tudíž výslednou cenu tepla pro naše občany a firmy.

 Jiří Čuda, předseda představenstva DISTEP a.s. 

Dálkové vytápění jako cenově 
efektivní zdroj tepla

Svoz biologicky  
rozložitelného odpadu 
Velkoobjemové kontejnery na biologicky rozložitelný odpad 
(tráva, listí, drobné větve) budou v dubnu přistaveny na 13 
svozových míst, a to vždy v pátek. Odvezeny budou v pondělí. 

Přistavení 1. 4.: Skalice 137 (u kostela), Skalice 61 (u kult. 
domu), Skalice–Kamenec rozcestí, Lískovec: Hájek, K Sedli-
štím 305 (u kult, domu), K Sedlištím 281 (u hřbitova), č. 410 
za výrobnou krůtích výrobků) 

Přistavení 8. 4.: Zelinkovice Příborská 63 (poblíž MŠ, u 
nádob na separ. odpad), Lysůvky Zahradnická 51 (naproti 
zahradnictví), Lysůvky u hřiště, Chlebovice F. Prokopa 110 
(u pošty), Chlebovice Vodičná 1 (Dům včelařů), Frýdek, ul. 
Panské Nové Dvory 2906. 

Svoz pytlů a odpadu  
od zahrádkářských osad
Zahrádkářské osady: velkoobjemové kontejnery budou na 
níže uvedených místech přistaveny vždy v pátek a staženy 
následující pondělí (o státních svátcích je termín posunut 
na jiný pracovní den). Svoze je co 14 dnů od 22. 4. do 24. 10. 
2022. Dva kontejnery budou v zahr. osadách Hliník a Polní, 
jeden v Nové Osadě, Nových Dvorech Podhůří a Valcíř. 

Termíny svozu (přistavení – stažení): 22.-25. 4., 6.-9. 5. 20.-
23. 5., 3.-6. 6., 17.-20. 6., 1.-4.7., 15.-18. 7., 29. 7.-1. 8., 12.-15. 8., 
26.-29. 8., 9.-12. 9., 23.-26. 9., 7.-10. 10, 21.-24.10.

V zahr. osadě U vodárny a Valcíř I, II, III a IV budou kontejne-
ry K1100 přistaveny 11. 4. se svozy 2x týdně do 31. 10. 

Svoz harmonogramů pytlů, který začíná 26. 4., zveřejníme 
v dubnovém čísle zpravodaje. 

Někteří dodavatelé plynu a elektřiny 
ukončili v posledních měsících svou 
činnost. Pro zajištění plynulé dodávky 
těchto energií byla dotčeným klientům 
těchto dodavatelů zajištěna dodávka 
v režimu tzv. dodávky poslední instance 
(DPI). Ta je limitována dobou 6 měsíců, 
během které by měl odběratel energií 
uzavřít novou smlouvu o dodávce ply-
nu či elektřiny s novým dodavatelem, 

jinak bude po uplynutí uvedené lhůty 
od dodávky odpojen, i když zálohy 
dodavateli v režimu DPI jinak řádně 
platí. V první fázi se to týká především 
odběratelů plynu, následně pak elektři-
ny. Klíčové je datum 14. 4. 2022. Do té 
doby je třeba přejít od DPI a mít uza-
vřenou standardní smlouvu s novým 
dodavatelem. „Řada lidí ani netuší, že 
se mohou bez dodávky plynu či elektřiny 

ocitnout a následně se dostat do hmotné 
nouze. Úřad práce proto v rámci celé ČR 
kontaktuje ty, kteří s DPI nekomunikují. 
Podchytí tak co největší počet lidí, kteří 
se mohou v důsledku odpojení energií 
ocitnout v hmotné nouzi,“ uvedl náměs-
tek primátora pro sociální oblast Igor 
Juriček (Piráti). Podrobné informace 
a návodná videa jsou na webu Úřadu 
práce www.uradprace.cz. (rs)

Blíží se konec dodávky energií  
v režimu dodavatele poslední instance 
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HArMoNoGrAM svozU BiooDPADŮ 
(březen–listopad 2021)

SUDÝ TÝDEN (první týden svozu 21. 3.–25. 3. 2022) 

ÚTERÝ

FRÝDEK

2. května, Jiráskova, Okružní, Bavlnářská, 
Josefa Kajetána Tyla, P. Jilemnického, 
Akátová, Josefa Hory, Pod Vodojemem, 
Bedřicha Václavka, Joži Úprky, Potoční, 
Borová, K Hájku, Prokopa Holého, 
Bruzovská, K Lesu, Puškinova, Cihelní, 
Karolíny Světlé, Resslova, Divišova, 
Klicperova, Sadová (mezi ul. TGM 
a Novodvorskou), Dlouhá (od ul. Míru 
po Lískoveckou), Krátká, Skautská, 
Dr. Jánského, Křižíkova, Slezská (od 
ul. Těšínské po křiž. u sup. ALBERT), 
Dr. Petra, Legionářská, Smetanova, 
Dr. Vančury, Lubojackého, Sokolská, 
El. Krásnohorské, Malá, Střelniční, 
Fügnerova, Mánesova, Škarabelova, 
Gajdošova, Mariánské nám., Těšínská, 
Gogolova, Míru, Tichá, Horymírova, Na 
Bažinách, Třanovského, Husova, Nad 
Rybníkem, Třešňová, Hutní, Na Podlesí, 

PÁTEK

FRÝDEK

Čs. Červeného kříže, Josefa Skupy, 
Lískovecká, Maxe Švabinského, Nad 
Lipinou, Revoluční

MÍSTEK

Bahno-Hlíny, Bahno-Rovňa, Bahno-
Štandl, K Olešné, Na Hrázi, Nad 
Přehradou, Palkovická (od pekárny 
PINO směr Palkovice), Pod Štandlem, 
Rybářská

U Nemocnice, I. J. Pešiny, Na Příkopě, 
U Zavadilky, I. P. Pavlova, Na Stráni, 
V. Vantucha, J. Božana, Na Veselé, 
Zámecké náměstí, J. E. Purkyně, Na 
Vyhlídce, Zátiší, Jabloňová, Nové Dvory-
Vršavec, žižkova, Jana Švermy

STŘEDA

FRÝDEK

Černá cesta, Petra Cingra,  Dlouhá 
(od Lískovecké), Pod Zámečkem,  
Dobrovského, Podlesní,  H. Salichové, 
Přemyslovců,  Horní, Příkrá,  J. Kaluse, 
Růžová,  Jana Čapka, Rybnická,  Jaroslava 
Haška, S. K. Neumanna,  Jiřího Hakena, 
Sadová (mezi ul. Novodvorská a ar. 
firem),  Jiřího Mahena, Jiřího z Poděbrad, 
Slavíčkova,  Kpt. Nálepky, Slezská (od 
křižovatky u supermarketu ALBERT směr 
Dobrá),  Mikoláše Alše, Na Podvolání, 
Na Poříčí, Sokola Tůmy,  Na Výsluní, 

Spojovací,  Národních mučedníků, 
Staroměstská,  Nové Dvory-Hlíny, 
Svatoplukova,  Nové Dvory-Kamenec, 
Šeříková,  Nové Dvory-Podhůří, 
V Zahradách, Ó. Lysohorského, Vřesová,  
Olbrachtova, Zátiší (za Hradem),  Panské 
Nové Dvory, železniční

LICHÝ TÝDEN (první týden svozu 28. 3. – 1. 4. 2022) 

CHLEBOVICE

LYSŮVKY

ZELINKOVICE

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

MÍSTEK

17. listopadu, Fráni Šrámka, Ostravská, 
28. října, Frýdlantská, Palackého, 
Anenská, Hálkova, Pionýrů, Bahno-
Příkopy, J. Opletala, Piskořova, Boženy 
Němcové, Ke Splavu, Pod Letištěm, 
Brožíkova, Kolaříkova, Příborská, 
Březinova, Kollárova, Raisova, Březová, 
Křížkovského, Riegrova, Čajkovského, 
Libušina, říční, Čelakovského, Lidická, 
Spořilov, ČSA, Malé náměstí, Stará 
Riviéra, Družstevní, Malý Koloredov, 

ČTVRTEK

FRÝDEK

Bratří Šlapetů, Elišky Servátkové, Fran-
tiška Krasla, Jaroslava Olšáka, Lískovec

LÍSKOVEC

PÁTEK

SKALICE

Svatopluka Čecha, Dvořákova, Marie 
Pujmanové, Svazarmovská, Erbenova, 
Myslbekova, U Ostravice, Farní nám., 
Na Konečné, Vítězslava Nezvala, 
Fibichova, nám. Svobody, Vojanova, 
Foersterova, Ondrášova, Vrchlického, 
Foglarova

STŘEDA

MÍSTEK

4. května, Maxima Gorkého, Bes-
kydská, Nad Potokem, Bezručova, 
Nerudova, Bohuslava Martinů, Nová, 
Emy Destinové, Palkovická (od křiž. 
s Podpuklí po pek. PINO), F. Čejky, 
Františka Linharta, Pavlíkova, Havlíč-
kova, Podpuklí, J. Jabůrkové, Polní, 
Janáčkova, Rudolfa Vaška, Josefa Lady, 
Školská, Jungmannova, U Náhonu, 
Kvapilova, Vojtěcha Martínka, Květná, 
Zborovská, Luční, Zelená
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Hold vojákům, kteří se postavili 
se zbraní v ruce okupantům

Zápisy do 1. ročníku 
základních škol
Zápisy dětí do 1. ročníku základních 
škol zřizovaných městem Frýdek-
-Místek proběhnou v pondělí 11. 
4. a v úterý 12. 4., s výjimkou škol 
v Chlebovicích, kde budou zapiso-
vat pouze 11. 4., a ve Skalici, kde bu-
dou zapisovat pouze 12. 4. Detailní 
informace k zápisu najdete na webu 
vybrané školy.

Pro školní rok 2022/2023 se zapisují 
děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 
2016 a děti s odkladem školní 
docházky z minulého roku. K plnění 
povinné školní docházky může být 
přijato také dítě narozené od 1. 9. 
2016 do 30. 6. 2017, je-li přiměřeně 
tělesně i duševně vyspělé a požádá-
-li o to jeho zák. zástupce. Pod-
mínkou přijetí dítěte narozeného 
v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 
je také doporučující vyjádření škol-
ského poradenského zařízení, pod-
mínkou přijetí dítěte narozeného od 
1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 doporučující 
vyjádření školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře.

Škola před zahájením zápisu 
zveřejní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup informace k orga-
nizaci a průběhu zápisu. Podrobné 
informace s přehledem spádových 
škol najdete na webu města  
www.frydekmistek.cz. (tm)  
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Statutární město Frýdek-Místek rozšířilo nabídku 
konkrétní pomoci občanům Ukrajiny, a to vyhlášením 

mimořádné veřejné sbírky „DARUJ F≈M – Pomoc Ukrajině“.
Peněžní prostředky získané ve sbírce budou použity například 

na humanitární pomoc během války, pomoc uprchlíkům, poválečnou 
obnovu, případně další formy pomoci. Konkrétní účel bude upřesněn po 

skončení sbírky 31. 8. 2022 a podle aktuálního vývoje situace na Ukrajině. 

POMÁHÁME 
UKRAJINĚ

123-5440620257/0100      

V den 83. výročí boje o Czajankova 
kasárna 14. března 2022 se uskutečnil 
u památníku v místě bývalých kasáren 
v Místku pietní akt. Zúčastnili se jej 
zástupci města. Československé obce 
legionářské, Armády České republiky, 
dalších spolků, politických stran, orga-
nizací a také veřejnost. K památníku 
položili věnce a kytice.  

Primátor Petr Korč (Naše Město 
F-M) v krátkém proslovu popsal střet 
československých vojáků s německými 
okupanty, kteří při obsazování tehdej-
šího Československa jako jediní bránili 
svá kasárna.

 „Nyní je odkaz těchto mužů, kteří 
pozvedli zbraň, opět velmi aktuální 
při současném dění na Ukrajině,“ řekl 
primátor Petr Korč. (rs)
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 VýSTAVBA DOMů V ROCE 1930 V NOVé KOLONII, TZV. BERLíNĚ.  


JEDEN Z DOMů NA BERLíNĚ PřED DOKONČENíM. 

ZPRAVODAJ F≈M ◆ HISTORIE

K založení kolonie Lipina v ulici Míru 
a Nové kolonie nedaleko Frýdku, které 
místní obyvatelé dodnes neřeknou 
jinak než Na Berlíně, vedlo několik 
skutečností. Potřeba levné výstavby 
bytových domů pro zaměstnance, je-
jich seskupení do kolonie kvůli snížení 
pořizovacích nákladů, snížení nákladů 
na údržbu, zlepšení přehledu o nájem-
nících a usnadnění dozoru závodu nad 
domy.

Bydlení pro hutníky
V roce 1927 bylo rozhodnuto o pře-
nesení výroby plechů z železáren 
v Rotavě, Nýdku a Schindlwaldu do 
Karlovy huti ve Frýdku, kde v letech 
1929 až 1931 vybudovali moderní vál-
covnu, největší v republice na jemné 
plechy. Ze zrušených železáren měla 
být část zaměstnanců převedena do 
Frýdku a muselo se pro ně zajistit v co 
nejkratším čase ubytování. řešením 
byly dvě výše zmíněné kolonie.   

Projekt architekta Fuchse
Doposud málo známou skutečností 
je, že obě kolonie ve Frýdku vypro-
jektoval mladý a progresivní architekt 
Bohuslav Fuchs (1895 – 1972), rodák 
ze Všechovic pod Hostýnem. Nejpr-
ve studoval v letech 1916 až 1919 na 
Akademii výtvarných umění v Praze 
u Jana Kotěry, na další dva roky přešel 
do Kotěrova ateliéru. Od roku 1922 žil 
trvale v Brně a od roku 1923 působil 
na městském stavebním úřadu. Fuchs 
byl čelným představitelem českého 
funkcionalismu, tzv. brněnské archi-
tektonické školy. Působil jako archi-
tekt, urbanista, výtvarník a také jako 
pedagog. Navrhl městskou kolonii 
rodinných domů v Brně (1923), kolonii 
Nový dům v Brně (1928), Ústřední 
a obytný dům Středomoravských elek-
tráren v Přerově (1929) a v roce 1940 
vyprojektoval hotel Vlčina ve Frenštá-
tě pod Radhoštěm. 

Domy z oceli a plechu
Projekt na kolonie Lipina a Berlín 
vypracoval v roce 1929. Zvolil tehdy 
moderní technologii podle systému 
Böhler, kterou navrhla pražská společ-
nost „Ocelový dům“. Konstrukční ma-
teriál dodávaly válcovna a mostárna 
Karlovy huti. Nosnou konstrukci tvo-
řila válcovaná a úhlová železa spojená 
nýty a šrouby s výplněmi z tenkého 

Domy v koloniích Lipina a Berlín 
vznikaly z oceli a plechu 
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plechu. Plechová konstrukce nesla 
izolační materiál stropu a stěn. Stěny 
byly oboustranně obloženy herakli-
tem a rabicovým pletivem a omítnuty 
cemento-vápennou omítkou. Ve své 
době poskytovaly poměrně dobrou 
tepelnou izolaci, pozdější nájemníci 
si stěžovali, že jsou byty studené 
a v řadě případů doplňovali dodateč-
nou vnitřní nebo vnější izolaci. 

Byty byly dvoupokojové s velmi malou 
vstupní chodbičkou a se vstupem na 
splachovací záchod. Kuchyně měla 
malý oddělený kout většinou řešený 
jako komoru. Byty postrádaly kou-
pelnu, ve čtyřbytovém vchodu nebyly 
prádelny, jen sklepy a půdy. Střechy 

byly valbové, v průběžných blocích 
sedlové, s eternitovou krytinou. Typy 
domu se plánovaly pro bezdětné ro-
diny (typ A), menší rodiny s dětmi (B) 
a větší rodiny s dětmi (C).
Do roku 1930 nechala Báňská a hutní 
společnost (BaHS) postavit čtyři velké 
bytové domy, každý pro 32 rodin, 
dále pět domů po 8 bytech, všechny 
jednopatrové, 22 čtyřbytových domů 
a dva domy pro čtyři rodiny dozorců. 
Navíc na Berlíně vznikl jeden přízemní 
dům s byty pro dvě dělnické rodiny 
s kovovou konstrukcí. 

Nízké nájemné 
Dělníci Karlovy huti žili v přibližně 
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KARLOVA HUť S MOSTÁRNOU A NOVĚ POSTAVENOU KOLONIí LIPINA NA POHLEDNICI Z ROKU 1933. 

POHLED DO NOVé OSADy. 

MOSTÁRNA A VZADU KOLONIE LIPINA NA SNíMKU Z ROKU 1936. 

500 závodních bytech a domcích, 
z toho 160 bytů bylo v tzv. ocelových 
domech. Výstavba jednoho dělnického 
bytu přišla na 32 až 40 tisíc korun. Za 
jeden dělnický byt rodina platila 10 Kč 
měsíčně a za podkrovní místnost tři 
koruny. 

Kromě toho BaHS postavila 16 bytů 
pro mistry (každý vyšel na 54 až 
60 000 Kč) a 46 bytů pro úředníky 
s nákladem 80 až 150 tisíc za jeden 
byt. 

Kolonie byly na svou dobu velmi mo-
derní, měly široké zpevněné a bezpraš-
né komunikace, splašky a dešťovou 
vodu odváděla kanalizace, do všech 
bytů vedl vodovod a elektrický proud. 
Byty ale neměly koupelny a topilo se 
uhlím v kamnech. Podél cest ved-
la stromořadí kulovitě stříhaných 
kultivarů, mezi domy se rozprostíraly 
zahrádky a do budoucna se počítalo 
se zřízením parků a hřišť pro děti. Byl 
také postaven dělnický konzum a jed-
na hospoda. 

V Karlově huti si v roce 1930 dělník 
vydělal za směnu v průměru 37,70 Kč. 
Každý ženatý dělník měl nárok na 
deputátní černé uhlí v množství 30–40 
metráků ročně zdarma, svobodný na 
12 až 18 metráků. Zajímavostí je, že až 
do roku 1922 dostával každý dělník až 
60 metráků uhlí, jenže vedení spo-
lečnosti deputát snížilo, když zjistilo, 
že řada dělníků přebytečné uhlí dále 
prodává. 
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Festival o cyklocestování má letos již 
15 let od své premiéry a stále si drží 
status jediného cyklocestovatelského 
festivalu v Česku s tak dlouhou tradicí. 
O cestovatelských zážitcích, historii 
a současnosti festivalu, který se letos 
koná 1.-3. dubna v Nové scéně Vlast 
ve Frýdku Místku, jsme si povídali se 
zakladatelem Martinem Stillerem.  

Myšlenka na vznik festivalu vzešla 
z vaší velké cestovatelské vášně. 
Jaké jsou nejsilnější momenty, kte-
ré, jak se říká, zůstanou pod kůží? 
Těch silných momentů jsou spousty, 
ale jednoznačně k těm TOP patří to, 
když konečně po měsících příprav 
prvně šlápnete do pedálů a víte, že 
vás čeká několik týdnů či měsíců 
dobrodružství v sedle kola – nocování 
v divočině, setkávání se s lidmi zajíma-
vých kultur, prostě pravé svobodné 
cestování. Velmi silné pocity máte 
také v cíli, kdy nevíte, zda máte jásat 
štěstím, že se to vše podařilo zvlád-
nout, anebo smutnit, že všemu tomu 
dobrodružství už je konec. Každopád-
ně každá minuta v sedle stojí za to 
a krásně se na to vzpomíná.

Jak se cestuje „za časů korony“?  
Zaznamenal jste za poslední dva 
roky nějaká citelná omezení na 
svých cestách?  
Omezení je celá řada. Hlavně nesmíte 
všude, kam by se vám chtělo. Některé 
cílové destinace byly zcela uzavřené, 
jiné omezené, ale když už se podařilo 
někam dostat, úžasné na tom bylo 
to, že nikde nebyli turisté. To bylo 
opravdu nezapomenutelné a už se to 
asi nebude opakovat.

Festival Cyklocestování, který je 
v takovém formátu jediný svého 
druhu v ČR, se letos koná již po 
patnácté. To je velký úspěch… 
Festival Cyklocestování byl zřejmě 
dokonce prvním cyklocestovatelským 
festivalem ve střední Evropě. Pak 
vzniklo několik dalších, kopírovali nás 
i Pražáci, ale moc dlouho nevydrželi 
a upadlo jim to. Je náročné uspořádat 
tak velkou akci, sehnat každý rok 
zajímavé hosty, najít partnery a spon-
zory a mít kolem sebe dostatečně 
silný tým složený z rodiny a kamarádů, 
kteří vám vaši bláznivou festivalovou 
myšlenku pomohou uspořádat. A 
hlavně, není lehké vydržet táhnout 

cyklocestování: filmy, workshopy 
nebo drsné povídání ultrabikerky  
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to tolik let po sobě. Nám se naštěstí 
daří, a to také díky velké podpoře ze 
strany města Frýdek-Místek, respekti-
ve KulturaFM, konkrétně paní Gabriele 
Kocichové, která už tehdy před 15 
lety s námi začínala! Takže opravdu 
velké díky posílám všem, kteří jakkoli 
pomáhají.

Můžete uvést alespoň to nejdůleži-
tější, co se povedlo? 
Bylo toho hodně. Především se do 
Frýdku-Místku podařilo dostat ty 
největší celebrity celosvětové cyklo-
cestovatelské scény jako je například 
Claude Marthaler, manželé Hervé-
ovi, Nicolai Bangsgaard, ale i české 
osobnosti – Víťa Dostál, Honza Vlasák, 
Josef Honz a desítky a desítky dalších. 
Jako speciální necyklohosty pro zpes-
tření jsme přivítali v minulosti třeba 
horolezce Radka Jaroše, cestovatele 
Jirku Kolbabu nebo fotografy Motani.

Na festivalu budete společně s man-
želkou a také s dalším párem (tzn. 
Stillerovi a Vackovi) prezentovat 
vaši cestu po cyklotrase kolem Ko-
rutanských jezer, kterou jste mimo 
tento tandem dvou párů absolvovali 
s dětmi, a navíc se štěnětem. V čem 
konkrétně vás tato cesta obohatila? 
Pro nás to byla premiéra nejet jako 
rodina sami, ale vyrazit ve větší partě. 
A bylo to super, neb Vackovi mají 
podobně velké děti, my k tomu přibrali 
ještě naše štěně a o zábavu bylo po-
staráno. A hlavní postřeh – v takové 

bandě, s dětmi a psiskem toho holt 
mnoho nenašlapete, ale o to více je 
zábavy. 

Máte nějaké další tipy či pozvánky 
na letošní ročník? 
Určitě, speciálním programem bude 
přednáška ultrabajkerky Peggy Marva-
nové, kdy při jejím vyprávění i těm 
největším drsňákům mrazí v zádech 
a brada padá dolů. Ale jistě si v pro-
gramu najde každý své, k tomu je 
i festival úmyslně koncipován. Musí 
být pro holky i kluky, mladé i staré, 
„namakané“ cyklocestovatele i „jedno-
denkové“ výletníky.

V sobotním programu festivalu 
bude také představení nové knihy 
o chatě Prašivá k výročí 100 let od 
jejího vzniku. Co pro vás znamená 
toto místo, jejímuž vzkříšení se 
věnujete již řádku let? 
Víte, ze začátku to byla výzva spojená 
s nadšením v něco nové. Následně se 
z toho stalo částečně zaměstnání, ale 
hlavně postupem doby i životní styl. 
To už nejde dělat jen jako práci, s tím 
se musíte sžít, musí vás to vnitřně 
naplňovat, a to je náš případ. Přál 
bych každému, aby do práce chodil 
s takovým nadšením, jako to baví 
nás. Prašivá je prostě místo, kde jsme 
zanechali nejen spoustu času, finan-
cí, energie…ale i kus srdce. A v téhle 
chvíli pro nás znamená strašně moc. 
Těžko se to takto popisuje, to člověk 
musí zažít sám.
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V Centru aktivních seniorů v Anenské 
ulici v Místku mohou zájemci navštívit 
Jarní výstavu. „Jedná se o dvougene-
rační výstavu připravenou výtvarným 
kroužkem seniorů a žáky ze Střední, 
základní a mateřské školy vedené ředi-
telkou Iljou Malouškovou. S touto školou 
dlouhodobě spolupracujeme,“ řekl před-
seda Seniorů ČR ve Frýdku-Místku 
Dalibor Kališ. Vystaveny jsou koláže, 
kresby nebo výtvarně zpracované pta-
čí budky. Výstava je nainstalována tak, 
že její část je vidět přes výlohy z ulice, 
aby procházející, které zaujme, mohli 
vstoupit dovnitř. Z výstavy si každý 

Navštivte Jarní výstavu
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Vivaldiho Sonata F dur, Arioso Johanna 
Sebastiana Bacha nebo Sonáta C dur 
Giuseppe Tartini zazní spolu s dalšími 
skladbami klasické hudby na letošním 
prvním koncertu Kultura FM z předpla-
titelské skupiny Chrámové koncerty. 
Koncert světoznámého houslisty, só-
listy prestižních světových orchestrů 
a držitele řady významných oceně-
ní Václava Hudečka a uznávaného 

cembalisty Martina Hrocha se koná ve 
čtvrtek 21. dubna od 18 hodin v kostele 
sv. Jana a Pavla v Místku. 
Pro svůj výjimečný talent se Václav 
Hudeček stal světovou houslovou 
legendou a např. jeho nahrávka 
Vivaldiho „Čtvero ročních období“ je 
nejúspěšnějším titulem, který vznikl 
v České republice po listopadu 1989. 
Své repertoárové spektrum rozšiřuje 

o díla xx. století (Janáček, Prokofjev) 
a skladby soudobých českých autorů 
(Kymlička, Fišer, Mácha). Martin Hroch 
je hvězdou a výraznou osobností 
mladé cembalové generace vysoce 
hodnocené nejen odbornou kritikou. Je 
členem Britské cembalové společnosti 
a sólistou řady významných orchestrů 
koncertně činných v ČR i Evropě. Infor-
mace na www.kulturafm.cz. (lv)

václav Hudeček a Martin Hroch 
rozezvučí místecký farní kostel 

Muzeum Beskyd představuje ve vý-
stavní síni Antikva pomníky a památ-
níky ve Frýdku-Místku. Nelze je vnímat 
jen jako připomínky minulosti, ale 
jako artefakty ve veřejném prostoru, 
které spoluvytvářejí historii. S většinou 
z nich se pojí zajímavé příběhy. Výsta-
va trvá do 1. května. 

Ve výstavních síních zámku se za svou 
padesátiletou tvorbou ohlíží sochař, 
malíř a grafik Antonín Kačmařík. Z jeho 

díla se dá vycítit velká láska k domovu, 
k místu a věcem, ke kterým má vztah. 
Často pracuje s nepotřebnými věcmi, 
které nachází kolem sebe a kterých 
umí vdechnout nový život. Výstava 
Antonína Kačmaříka potrvá do 17. dub-
na.

Vytvářel kovové reliéfy do moravských 
kostelů a je autorem plakátu k osla-
vám 700. výročí založení Frýdku-Míst-
ku.  (rs)

Antonín kačmařík se 
ohlíží za 50 lety své tvorby 

mohl odnést žlutomodrý kamínek. „Je 
to výraz solidarity a můžeme takto ale-
spoň na dálku podpořit Ukrajinu,“ dodal 
Dalibor Kališ. 

Výstava potrvá do 3. dubna. V pondělí  
4. dubna na ni naváže Velikonoční 
výstava a tento den se uskuteční také 
velikonoční jarmark s ukázkami a pro-
dejem velikonoční tvorby. (rs)

Malby a fota 
v záložně
V prostorách bývalé Národní záložny 
místecké se představí čtyři umělci 
z V-klubu výtvarníků FM. Své obrazy 
vystaví Miroslava Ježková, Eva Faldy-
nová a Ivo Novák a fotografie Gabriela 
Pachová. 

Vernisáž se koná 1. dubna v 17 hodin. 
Výstava potrvá do 26. dubna a pro 
veřejnost je přístupná vždy od středy 
do neděle od 15 do 18 hodin. (rs)
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kulturní tipy

kULtUrA FM

KINO VLAST
BIO SENIOR
6. 4. 10.00 Smrt na Nilu

13. 4. 10.00 Betlémské světlo
20. 4. 10.00 Pes
27. 4. 10.00 Poslední závod

BIJÁSEK
10. 4. 17.00 Haftaňan a tři mušteriéři
16. 4. 15.00 Proměna
29. 4. 9.30   Gordon a Paddy
Kompletní filmový program  
na www.kulturafm.cz

DIVADLO
5. 4. 19.00  Mužské oddelenie  

(Radošinské naiv. Divadlo)
8. 4. 19.00 Otec (Měst. div. pražská)
9. 4. 19.00  Poslední aristokratka  

(bláznivá komedie, KD Arté)
19. 4. 19.00 Thrill me (NDM)

DIVADLO PRO DĚTI
10. 4. 15.00 Princezna Chechtanda
24. 4. 15.00 Mikulkovy pohádky

DALŠÍ AKCE
7. 4. 19.00  Viento Marero Duo, sál ZUŠ 

FM
21. 4. 18.00  Václav Hudeček a Martin 

Hroch, kostel. sv. Jana 
a Pavla

29. 4. 19.00  Jarní koncert Symfonického 
orchestru FM, Nár. dům

30. 4. 19.00  Večírek s Akumou, Nár. dům

Městská kNiHovNA 

Přednášky Markéty Ubíkové: 30. 3. Infor-
mace na internetu, 20. 4. Hoaxy, dezin-
formace a manipulátoři – bližší informace 
v knihovně
4. 4. 9.00  Dětský klub pro rodiče 

s malými dětmi, pob. Frýdek
26. 4. 18.00  Valašsko, cest. přednáška 

M. Štěpánka, Modrý salonek
Od 30. 3.  Výstava fotografií K. Skalí-

kové, pob. Frýdek
Otevření pobočky Místek je naplánová-
no na konce dubna. 

HUDeBNÍ kLUB stoUN
(začátky koncertů v 21.00)
2. 4. Viktor Sheen
9. 4.  Tatabojs

16. 4. Mowdees (FM kapely)
22. 4.  Psycho Rhyme

DivADLo ČtyŘLÍstek

Pro děti
9. 4. 15.00 Povídání o Červené Karkulce

23. 4. 15.00 Alenka v říši divů

Pro mládež a dospělé
23. 4. 19.00 Návrat na ostrov

MUzeUM BeskyD

Výstavy
Stálé expozice: Beskydy – příroda a lidé, 
Frýdek a Místek, Frýdek – Mariánské 
poutní místo.
Ohýbaný nábytek, do 27. 3.
Pomníky známé i neznámé, do 1. 5. 
Antonín Kačmařík – průřez tvorbou, do 17. 4.

Velikonoční
městečko

Čt 14. – So 16. 4. | náměstí Svobody
 

Tradiční trhy | program na pódiu
zvířátka | hravé dílničky

čtvrtek 14. 4.

15.00 divadlo ententýky 
                        Myška Klárka, veverka Terka a paní Plasťáková

16.00 zdendalele folk-acoustic

17.00 pavel dobeš folk

pátek 15. 4.

10.00 divadlo koloběžka Šel zahradník do zahrady 

11.00 cimbálová muzika slifka

12.00 schola frýdek zpívané pašije

14.00 dfs ostravička

15.00 calata dobová hudba

16.00 evamore world music

17.00 vesna snový pop folk

sobota 16. 4.

10.00 řád červených nosů Tři prasátka 

11.00 cimbálová muzika bača

14.00 šuba duba band multižánrová kapela

15.00 na vlnách layla multižánrové duo

16.00 the yellow socks Rock 'n' Roll

17.00 tomáš kočko & orchestr world music

Děkujeme partnerům:
Pořádá statutární město frýdek≈místek
prostřednictvím kultura f≈m

Velikonoční jarmark na zámku, 10. 4.  
od 9.00

Akce muzea Beskyd
24. 3. 16.30  Trabant – duroplastový 

zázrak, Zel. dům
31. 3. 16.30  Studánky a prameny,  

Zel. dům
5.4. 16.30  Pražské palácové zahrady, 

Zel. dům
14. 4. 16.30  Veselé Velikonoce, Zel. dům

kAtoLickÝ LiDovÝ DŮM

10. 4. 14.00  Velikonoční dílny pro děti 
i dospělé

23. 4. 19.00 Hrozenbál
25. 4. 17.30  Zdravé hádání  (přednáška 

P. Mečkovského) 
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Vyhrajte  
elektrokolo

Uhodněte české zpěvačky  
a zpěváky ve vysílání  

a vyhrávejte atraktivní ceny

s Českým rozhlasem  
Ostrava 

Opavsko 102.6 FM | Bruntálsko 95.5 FM | Ostravsko 107.3 FM  
 Region 99.0 FM | Těšínsko 105.3 FM | DAB+

Družstvo minižáků Pepino SKP Frýdek-
-Místek tvoří chlapci ve věku od 6 do 
11 let. Tyto házenkářské naděje trénuje 
Martin Pomichálek, který v minulosti 
okusil i extraligu dospělých jako hráč. 
„V tomto věku je ještě brzo mluvit o há-
zenkářském talentu. Někomu to jde lépe 
a někomu hůře. Pokud kluk, kterému to 
jde hůře, pravidelně chodí na tréninky 
a poctivě trénuje, tak se rychle dotáhne 
na toho, komu to jde lépe, ale tréninky 
flinká,“ uvedl Martin Pomichálek.
Jeho svěřenci trénují třikrát týdně, ka-
ždé pondělí, středu a pátek. „Zaměřuje-
me se na základní pohybové dovednosti 
jako je dribling, střelba na bránu nebo 
přihrávky,“ přiblížil trenér s tím, že každý 
vyniká v něčem jiném. „Někdo lépe 
chytne míč a někdo zase lépe dribluje. 
Všichni naši kluci ale vynikají v bojov-
nosti a v srdíčku, které do zápasu dávají. 
A za to jsem moc rád,“ dodal.
Letos jsou výběry minižáků přihlášené 
do tří soutěží. „Soutěž minižáků – 
přípravky, kde hrají naše nejmenší děti, 
které navštěvují naše kroužky na ško-
lách. Velkou část těchto dětí tvoří žáci 
11. ZŠ, kde působím jako učitel tělesné 
výchovy a kde má házená velkou tradici. 
S těmito dětmi jsem velmi spokojen. 

Malí házenkáři již naplno trénují 

V této soutěži se nehraje o výsledek, 
ale jde o prožitek ze hry. Děti jsou vždy 
nadšené, zdravě unavené a motivované 
do další práce. A to je hlavní,“ popsal 
Pomichálek. Další soutěží je 4+1, kde 

se ještě hraje na malém hřišti a ani zde 
nejde o výsledky. Další soutěž 5+1 je 
pak regulérní hra na velkém hřišti. 
Mladí házenkáři jsou po covidové pau-
ze tréninky i zápasy nadšeni. (js)

DRUžSTVO MINIžÁKů. STOJíCí ZLEVA: MARTIN POMICHÁLEK (TRENéR), NIKOLAS 
MASNICA, MATĚJ MALíK, JIří KROČA, ŠTĚPÁN KALUžA, MATyÁŠ PODOLA, DAVID 
ZSEMLyE, ROMAN BUTSCHEK (TRENéR)
SEDíCí ZLEVA: KRyŠTOF MLýNEK, ŠIMON KMEť, SAMUEL KOLECKý, DAMIEN 
BALKO, SAM TADEÁŠ GALETKA, MATĚJ SALAJKA. FOTO: JAN SMEKAL 
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Starším žákyním TJ Sokola Frýdek-
-Místek se podařilo v únorovém kole 
v Táboře postoupit mezi nejlepší 
družstva v Českém poháru. V břez-
nu si zahrají s nejlepšími týmy Čech 
a Moravy. V krajském přeboru před 
závěrečným kolem děvčata TJ Sokola 
Frýdek-Místek vedou dlouhodobou 
soutěž před Opavou a Ostravou, 
a to jim dává možnost účasti v prv-
ním kole mistrovství České repub-
liky. S družstvem pracuje trenérská 
dvojice Danuše Górecká a Kateřina 
Pomahačová.  

„Moc si přejeme uspět a musím děvča-
ta pochválit za jejich snahu i odhodlání 
s jakou se vypořádaly s karanténami, 

testováním a také s tím související ztrá-
tou formy či kondičky,“ byla potěšena 
trenérka Danuše Górecká 

O úspěch volejbalistek TJ Sokola-
-Frýdek-Místek se postaraly (na fotu 
zleva klečící): Nikol Šnapková, Simona 
Čerňáková, Tereza Bartončíková, Bar-
ča Kunčarová, Lucie Janošcová, zleva 
stojící: Kateřina Pomahačová, Tereza 
Motalová, Eliška Tučková, Ella Hlos-
tová, Barča Vondráková, Julie Rich-
terková, Matylda Damková, Johanka 
Drozdová a Danuše Górecká. (da)

29

Sportovní tipy

HÁZENÁ – extraliga mužů

27. 3. 17.00 SKP F-M – Brno

1. 4. 17.00 SKP F-M – Jičín

VOLEJBAL – extraliga žen

24. 3.  17.00 FM – Liberec

27. 3.  17.00 FM – Liberec

BASEBALL – 1. LIGA

16. 4. 16.00 FM – Kotlářka

FOTBAL – MSFL

26. 3. 14.30 FM – Otrokovice

9. 4. 14.30 FM – Olomouc B

HOKEJ HC FM – turnaje 
mládeže

 25.-27. 3.   O Stanley Cup O. Paláta 
(hráči r. 2010 a mladší)

1.-3. 4.   Fajny turnaj  
(hráči r. 2007 a mladší)

8.-10. 4.  O Stanley Cup O. Paláta 
(hráči r. 2009 a mladší)

Hokejisté sedmých tříd HC Frýdek-
-Místek hrají ligu mladších žáků. „V zá-
kladní části jsme skončili na třetím místě 
za Vítkovicemi a Olomoucí a v nástavbě 
tabulku vedeme, když z deseti utkání 
jsme jen v jednom nebyli úspěšní. Na 
závěr sezóny absolvujeme dva turnaje. 
Nejprve jedeme do Uherského Hradiště 
a pak nás čeká domácí turnaj v dubnu, 
který je pod záštitou našeho odchovan-
ce Ondry Paláta, čehož si moc ceníme. 
Turnaje se zúčastní velice kvalitní týmy,“ 
uvedl trenér Tomáš Snášel. 
Hoši trénují čtyřikrát týdně na ledě 
a k tomu mají další dvě hodiny „suché“ 

přípravy, kdy se zaměřují na obratnost 
a míčové hry. „Kluci jsou do hokeje 
zapáleni, a to je motivuje na tréninky 
a zápasy. Všem bych přál, aby se v bu-
doucnu prosadili třeba v extralize. Ně-
kolik kluků má předpoklady se v hokeji 
prosadit. Uvidíme. Mají však před sebou 
ještě dlouhou a těžkou cestu,“ dodal 
trenér Snášel.  
Po sezóně budou mít hráči měsíc 
volno a v květnu jim začne trénink na 
suchu. Led v Polárce bude k dispozici 
v druhé půlce července. Klub by v té 
době chtěl navázat na loňské velmi 
povedené kempy pro mladé hráče. (rs) 

Mladým hokejistům 
Frýdku-Místku se daří

HOKEJISTé 7. TříD HC FRýDEK-MíSTEK. PřEDNí řADA ZLEVA: LUKÁŠ VOLNý, 
MATĚJ BALVíN, JIří DOSTÁL, DANIEL MORyS, MICHAL GAŠEK, FRANTIŠEK 
VODIČKA A FILIP HAVEL. UPROSTřED ZLEVA: HLAVNí TRENéR TOMÁŠ SNÁŠEL, 
ALExANDR NAVRÁTIL, FILIP FORGAČ, MATĚJ MERTA, MATyÁŠ BIOLEK, BOřEK 
VOLNý, MICHAL POLOCH, DAVID žíDEK, ASISTENTI TRENéRA MICHAL BOBOK 
A LUKÁŠ KOSíK. HORNí řADA ZLEVA: TOMÁŠ SCHINDLER, LUKÁŠ žIžKA, 
MARTIN PACHL, NIKOLAS KREJČí A LUKÁŠ KOSíK. FOTO: HC F-M  



Úspěch volejbalových nadějí
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Křížovka

Sudoku

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

2 4

Karel Havlíček Borovský: Kdyby stáří dodávalo moudrosti, …

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

9 2 1 6 7

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

8 2 5 4
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31INZERCE

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

BLIŽŠÍ INFORMACE NA
www.distep.cz/spolecnost/kariera

HLEDÁ
Projektanty a další profese

Více informací na:
www.hpfm.cz /KARIERA

INZERCE

Čištění sedacích souprav, koberců, 
kompletní a pravidelné úklidy  

bytových a nebytových prostor.
Již 17 let vám děláme radost...

Dalibor Rada, tel.: 774 907 588

Aktuální nabídka potřebné, pomáhající profese!
Akreditovaná vzdělávací instituce nabízí Kvalifikační kurz pro 

pracovníky v sociálních službách pro zájemce, kteří chtějí pracovat 
v oboru sociálních služeb. Termín: 28. 3. – 30. 5. 2022.

Dodatečné přihlášení je možné. 
Místo konání: Obchodní akademie Palackého 123, Frýdek-Místek.

Web: vzdelavaci-kurzy.eu. Tel.: 732 349 654, 595 174 336

w
w

w.
fr

yd
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m
ist

ek
.cz

Uzávěrka příštího čísla 
zpravodaje  

je  12. dubna 2022.

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

KONTAKT  NA  INZERCI

+420 723 735 065

zpravodaj@frydekmistek.cz

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

KOSMETICKÝ SALÓN
GStudio

KOSMETIKA   VIZÁŽISTIKA   MASÁŽE
MADEROTERAPIE   LYFTINGOVÉ MASÁŽE

LASH LIFTING ŘAS   BIOREVITALIZAČNÍ PEELING
+420 603 202 197

Radniční 1235 | 1. patro | 738 01 Frýdek-Místek 

Vývěska FRÝDEK MÍSTEK, plocha č. 24

Překontrolujte správnost všech údajů v inzerci.

Tel.: 777 918 162
E-mail: info@komfortauto.cz

www.komfortauto.cz

Autoservis • Karosárna • Lakovna • Pneuservis
Komfort Auto s.r.o. • Příborská 1585 • 738 01 Frýdek-Místek

Informace,	fotograie,	termíny,	objednávky,	kontakt: 
FB MiniZOO Blondies Z� ermanice | email minizoo@centrum.cz

www.minizoo-blondies.cz

Další zážitky v Minizoo Blondies:

- den ošetřovatelem               
- den s koňmi                              
- senior - terapie                           

Příměstský tábor

PO-PÁ

v MiniZOO se zvířátky

5 turnusů

-	komentované	kontaktní	prohlídky	pro	MŠ	a	ZŠ

                    - nakrm zvıř́e
                    - ježděnı ́na koni
                    - My Little ponny 

2022
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100 m z Frýdeckého 
náměstí

Značková prodejna

Pečivo  
je déle 
čerstvé

m
em

br
án

a

wrapup.cz
Bavlněné pytlíky  
s vnitřní textilní  

membránou 
s odolností  
proti plísni

Funkční pytlíky 
na chleba

najdete naproti vstupu  
do zámeckých zahrad

prodejna Wrap UpWRAPÁČEK

Zámecká 56
) 603 938 888
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