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Novinky z rehabilitace Sagena s.r.o. Frýdek-Místek
Mechanoterapie – TREADMILL
Rehabilitace Sagena s.r.o. otevřela nové pracoviště mechanoterapie. Je vybaveno
profesionálními přístroji pro pohybovou léčbu, které jsou vhodným doplňkem
ostatních fyzioterapeutických postupů s cílem zkvalitnit rehabilitační proces
a urychlit tím návrat do běžného života.
Na tomto našem novém pracovišti mají pacienti možnost rehabilitace na posturálním chodníku TREADMILL. Tento bezmotorový chodník se využívá pro nácvik
správného stereotypu chůze a k nácviku udržování rovnováhy. Uživatelé sami
ovládají úroveň rychlosti chůze, úroveň zpomalení i zastavení a trénují pod dohledem fyzioterapeuta například i správný nášlap, držení těla nebo se zaměřují
na zlepšení rozsahu pohybů kloubů dolních končetin, posílení či protažení svalů.
Treadmill nejvíce ocení pacienti po úrazech nebo operacích kloubů dolních končetin. Mohou ho také využít pacienti po amputacích při nácviku chůze a rovnováhy s protézami.

Motodlahy – ARTROMOT S4, K1
Další přístroje, které máme nyní nově pro naše pacienty připravené, jsou ramenní
a kolenní motodlaha ARTROMOT S4 a K1. V nejbližší době budeme mít k dispozici
i dlahu kotníkovou. Tyto motodlahy provádějí plynulý pasivní pohyb, a tím dochází k zamezení ztuhnutí kloubu v důsledku dřívější imobilizace. Cvičení v motodlaze vede k obnovení rozsahu pohybů cvičených kloubů a celkově k rychlejšímu
průběhu hojení. Motodlahy jsou vhodným doplňkem léčebné rehabilitace pro
léčení většiny poranění a onemocnění kloubů včetně pooperačních stavů. Terapie probíhá pod dohledem fyzioterapeuta a je hrazena ze zdravotního pojištění.

Specializované poradny

Nový vícediodový aplikátor pro laserovou terapii – CHARLIE

Sagena dále nabízí svým klientům pět specializovaných rehabilitačních pracovišť. Je to poradna a fyzioterapie novorozenců a dětí, poradna a terapie
dysfunkcí pánevního dna zaměřená na léčbu inkontinence, rehabilitační ambulance pro léčbu polohových závratí, ambulance dechové rehabilitace a ambulance sportovní fyzioterapie a traumatologie pro
profesionální a rekreační sportovce.

Pro větší komfort při terapii výkonným laserem jsme zakoupili nový vícediodový
aplikátor CHARLIE, který umožní léčit větší plochu svalů nebo kloubů při zachování krátké doby ošetření. Výhodou je významné zlepšení symptomů, kratší doba
léčby a přetrvávající účinek i po ukončení terapie.

Pracoviště rehabilitace najdete v budově
Sagena I, 8. pěšího pluku 2450, Frýdek-Místek,
tel.: 55 30 30 810.
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Dámy a pánové, vážení spoluobčané,
čtete dubnové číslo městských novin. Již v březnu nás na radnici, a myslím, že i mnohé z Vás,
zasáhla jako blesk z čistého nebe zpráva z Nemocnice ve Frýdku-Místku. Blesk z čistého nebe
přichází bez předchozího varování a stejné to bylo
i v tomto případě.
Od dubna je 16. největší město v republice, a nejen
to, také obrovská oblast Pobeskydí s více než
40 tisící dětmi bez akutní pediatrické lůžkové
péče v místní krajské nemocnici. Aktuální změny
v nemocnici jsou pro mě, jako otce tří dětí a jako
primátora města, zcela nepřijatelné.
Navzdory situaci si stojím za tím, že město
podporuje a bude i nadále nemocnici podporovat,
finančně, i v šíření dobrých zpráv ze zdravotnického zařízení směrem k lidem. Protože cíl všech,
města, nemocnice, lékařů i rodičů by měl být jeden
společný, a to přítomnost plně funkčního oddělení
pro ty nejzranitelnější, naše děti.
Ve shodě s vedením města proto žádám každého
z Vás, připojte se k petici za obnovu plně funkčního dětského oddělení, kterou jsem inicioval
a kterou zašleme i do rukou ministra zdravotnictví. Najdete ji do 30. 4. na více než 20 místech ve
městě a také v online formě. Veškeré podrobnosti
o situaci v nemocnici se dočtete uvnitř tohoto
čísla.
A nejen to. Na děti myslíme také v souvislosti
s blížícími se letními prázdninami, věřím, že radost
jim udělá nejen pestrá nabídka táborů, ale i akce
Prázdniny ve městě a Vraťme dětem pohyb.
Připravujeme slavnostní otevření rekonstruované
knihovny a ocenili jsme pedagogy, jejichž náročné
práce si velmi vážím. Přečtěte si jejich zajímavé
medailonky. Poprvé v novodobé historii města
jsem se také sešel u jednoho stolu se zástupci
církví působících v našem městě. A konečně jsme
po dvouletém omezení covidovými restrikcemi
mohli naplno prožít bohatý velikonoční program,
a fotografie z akcí jsou dokladem toho, že jste si
skutečně vydechli a radovali se naplno.
Věřím, že prožíváte nadějný příchod jara, který
si můžete zpestřit třeba založením květinového
záhonu na městském pozemku.
A s nadějí se dívám také na Nemocnici ve Frýdku-Místku, ve které snad zvítězí před vším ostatním
na prvním místě potřeba zajištění 100% péče pro
naše nejmenší.
Váš primátor
Petr Korč (Naše Město F-M)
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Zóna 30 km/h
na Anenské
Na sídlišti Anenská v Místku město
připravuje od 1. června úpravu dopravního režimu na zónu s nejvyšší
povolenou rychlostí 30 km/h. Týká
se části města ohraničeném ulicemi
Anenská, Riegrova, Pionýrů a Malý
Koloredov.
„Usilujeme o zvýšení bezpečnosti
silničního provozu a zlepšení parkování v dané lokalitě. Jde o místo,
kde sídlí mateřská i základní škola,
jsou zde dětská hřiště, Centrum
aktivních seniorů, sídliště je v těsné
blízkosti polikliniky, zastávek Anenská
a místeckého náměstí Svobody. Je
zde proto velká koncentrace chodců,
kterým chceme zajistit větší bezpečí,“
vysvětlil náměstek primátora pro
dopravu Leonard Varga (Piráti).
Od stejného data se na sídlišti
změní také pravidla pro parkování.
Vznikne zóna se zákazem stání pro
vozidla, jejichž okamžitá hmotnost
přesahuje mez 2,5 tuny, a to od 18
do 7 hodin. Pokud se daná opatření
osvědčí, bude město uvažovat o
jejich rozšíření i do dalších částí
města. (jmj)

Opět obchvat
Na podnět spolku Děti Země
Nejvyšší správní soud v Brně podruhé zasáhl do rozestavěného obchvatu Frýdku-Místku. Znepravomocnil
další stavební povolení, tentokrát
u první části stavby. Důvodem je
opět nezapracování stanoviska Dětí
Země ke způsobu měření hluku.
Ředitelství silnic a dálnic sdělilo, že
obchvat dostaví v řádném termínu.
(rs)

Uzavírka II/648
Silnice II/648 bude kvůli výstavbě
obchvatu od 1. do 31. května uzavřena v místě provizorního sjezdu
z dálnice D48, sjezd bude trvale
odstraněn. Objízdná trasa vede
přes Staříč. Autobusy MHD budou
uzavírkou projíždět, kromě 20. až
22. 5 nebo 27. až 29. 5., kdy pojedou
z Příborské přes kruhový objezd po
ulici Nad přehradou, a bez náhrady
budou zrušeny zastávky v Zelinkovicích. Příměstské autobusy pojedou
v těchto dnech pouze po dálnici
a budou Chlebovice a Zelinkovice
míjet. (red)

Přidělování městských
bytů obnoveno
Frýdek-Místek od 2. 5. pokračuje s přidělováním městských bytů. To bylo
pozastaveno v souvislosti s vyhodnocováním přílivu uprchlíků z Ukrajiny
do našeho města. Díky zřízení zázemí
pro utečence v bývalých místeckých
kasárnách je využití bytů pro Ukrajince
pouze krajním řešením.
Město se od počátku války na Ukrajině
zabývalo možností, jaké ubytovací
kapacity může nabídnout uprchlíkům.
Na základě usnesení vlády je povinno
zajistit nouzové ubytování. Vzhledem
k nízkému počtu volných městských
bytů se rozhodlo upravit pokoje
na ubytovně v bývalých kasárnách
v Palkovické ulici. Díky tomu město nemuselo přistoupit k omezování již tak
nedostatečné bytové kapacity. Rovněž
tři pohotovostní byty jsou nadále
občanům k dispozici v případě havárií
a obdobných situací. (jmj)
„Možnost ubytovat uprchlíky z Ukrajiny v městských bytech byla
krajní varianta. Deset městských bytů tento problém neřeší. K dočasnému pozastavení přidělování městských bytů tak bylo přistoupeno zejména z pohledu potřeby vyhodnotit si vhodnost a reálnost
jednotlivých variant zajištění ubytování pro uprchlíky než z důvodu
rozhodnutí předat jim tyto byty okamžitě k užívání.“ Náměstek
primátora pro majetek města Radovan Hořínek (ANO 2011).

Mobilní úřad až do domu
Úřad až do domu. Imobilní občané
z Frýdku-Místku mohou využít další
služby v rámci mobilního úřadu. Vedle
úředního ověření podpisu a vyřízení občanského průkazu, je možné nyní nově
vyřizovat také záležitosti v rámci Czech
Pointu. Služba je určena občanům, kteří
se kvůli zdravotnímu omezení nedostanou na úřad osobně. Úředníci z živnostenského úřadu magistrátu proto
za nimi vyjíždějí. Občan se vždy musí
prokázat platným dokladem totožnosti.

Mobilní úřad poskytuje tyto služby:
ověření podpisu, vyřízení občanského průkazu, Czech POINT (založení
a správa datových schránek, ztotožnění
občana pro účely on-line přístupu ke
službám veřejné správy, vydání listiny
o zprostředkované identifikaci).
Objednání: Czech Point, ověření podpisů tel.: 558 609 195, 558 609 192, 777
921 809, obč. průkazy tel.: 558 609 458,
558 609 455. (jmj)

„Služba představuje ulehčení pro lidi, kteří jsou kvůli hendikepu
omezeni v pohybu a cesta na úřad je pro ně nereálná nebo příliš
náročná. Takto vyřídí úřední záležitosti v pohodlí svého domova či
z nemocnice nebo z jiného sociálně nebo zdravotně pobytového
zařízení. Mohou mimo jiné uzavírat či vypovídat smlouvy anebo
udělit plnou moc svým příbuzným, kteří jim na základě tohoto úkonu budou moct vyzvedávat například dopisy na poště.“ Náměstek
primátora pro územní plánování, ekonomický rozvoj a podnikání
Jakub Míček (ANO 2011)
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Zátiší si zachová lesní charakter,
nově s dětskými prvky
Lidé si v participativní rozpočtu vybrali proměnu odpočinkového místa
Zátiší. Co konkrétně chtějí změnit?
S veřejností jsme se setkali na plánovacím dni přímo na Zátiší. Ale ještě
předtím jsme s architektem osobně
navštívili obyvatele rodinných domů
poblíž tohoto místa a ptali jsme se, co
by si oni přáli zlepšit. Nejvíce je trápí
nedostatek odpadkových košů a nepořádek, který tam bývá po víkendech.
Také si přáli zachovat charakter tohoto
místa, nechtěli nějakou výraznou
proměnu.
Mají na Zátiší stejný pohled i lidé,
kteří tam chodí na procházky?
Mile mě překvapilo, kolik lidí přišlo na
plánovací den. Odhaduji, že jich bylo
přes 150. Na tabule psali, co by v místě
mohlo být a mohu říct, že i oni mají
v drtivé většině podobný názor. Nechtějí tam „lunapark“. Přáli by si například
stojan na kola, houpačku, prvky pro
děti, workoutovou hrazdu na posilování
a samozřejmě by uvítali více odpadkových košů a lepší lavice na posezení. Pro
lidi, kteří nemohli přijít, jsme vytvořili
on-line dotazník, ať se také mohou vyjádřit. A i v těchto dotaznících zaznívaly
podobné názory.
Co bude nyní následovat?
Hledáme architekta, který připraví projekt, do nějž začleníme nápady občanů.
Tím ale účast lidí nekončí. Tento projekt
jim předložíme k připomínkování, aby
mohli změnit ještě nějaké drobnosti,
a až poté necháme vypracovat finální
dokumentaci a pustíme se do úprav.
Ale už nyní je jasné, že lesní charakter
tohoto místa zůstane zachován.
Město vypovědělo organizaci Senioři
ČR smlouvu o výpůjčce v Centru
aktivních seniorů. Můžete vysvětlit,
jaký dopad na činnost seniorů to
bude mít?
Pro seniory a jejich organizace se
nemění nic. Nadále budou mít v Centru
aktivních seniorů svá sídla, nebudou
hradit žádné nájmy, budou dále pořádat
akce a výstavy. Jen Senioři ČR vedení
panem Kališem budou mít méně starostí a povinností se správou budovy, o což
se doposud starali a což řešila smlouva
o výpůjčce. Nebudou se muset starat
o chod budovy, to vše bude v náplní
práce správce objektu, kterého přijmeme. Organizacím tak poskytne určitý

Náměstek primátora Igor Juriček (Piráti)
má ve svých kompetencích sociální péči,
sociální služby, zdravotnictví, informační
technologie, participaci a digitalizaci. V rámci
participativního rozpočtu připravil projekt,
v němž se občané rozhodli vylepšit oblíbenou
lokalitu Zátiší.
komfort a bude s nimi komunikovat.
Už i nyní platilo, že prostory mohou
využívat neziskové organizace, které
se starají o hendikepované občany.
Konkrétně v Centru fungují výtvarné
kroužky a hodiny cvičení pro autistické
děti. A koordinace všech těchto aktivit
bude patřit do náplně práce správce.
Připravíme den otevřených dveří, aby
toto místo navštívili senioři, kteří tam

Další novinkou pro občany města je
možnost hrazení poplatků prostřednictvím portálu. Můžete tuto
variantu přiblížit?
Město loni zrušilo zasílání složenek
za komunální odpad. Bylo třeba ale
navrhnout alternativní řešení, aby
lidé mohli hradit poplatky on-line.
Zavedli jsme proto platební portál,
kde může občan zaplatit za komunální

„Pro seniory a jejich organizace se ukončením smlouvy o výpůjčce nic nemění. Nadále budou mít v Centru aktivních seniorů svá sídla, nebudou hradit
žádné nájmy, budou pořádat své akce a výstavy. Jen jim ubydou starosti se
správou budovy. Tyto povinnosti nově převezme správce.“
třeba nikdy nebyli a pobavíme se s nimi
o tom, jaké aktivity by se jim líbily. Hovořil jsem i se seniory, kteří se účastní
akcí v Centru. Přáli by si více mezigeneračních setkání. Uvítali by nejrůznější
akce připravené ve spolupráci s místními školami. Prostor pro další organizace
a podobné aktivity by se našel například
v odpoledních hodinách, kdy je Centrum méně vytížené.

odpad a za psy. Podle rodného čísla si
vygeneruje variabilní symbol a platbu
provede kartou nebo prostřednictvím
QR kódu. Existuje také možnost, že
jeden člověk zaplatí portálem poplatek
za odpad za celou rodinu. Je to velké
zjednodušení plateb. Nadále lze platit
hotově na pokladnách, tuto možnost
jsme zachovali.
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NÁMĚSTEK PRIMÁTORA RADOVAN HOŘÍNEK JEDNÁ SE
ZÁSTUPCI MĚSTSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A ÚŘADU PRÁCE.
FOTO: RENÉ STEJSKAL

Ukrajinci mohou najít práci
i v městských společnostech
Většina Ukrajinců, kteří prchají před
válkou a našli útočiště ve Frýdku-Místku, si chce najít práci. Náměstek primátora Radovan Hořínek (ANO 2011),
který má ve své gesci městské společnosti se zúčastnil setkání představitelů
těchto společností se zástupkyní Úřadu
práce ve Frýdku-Místku.
„Lidé, kteří k nám přicházejí ze země
postižené válkou, se často již při první
návštěvě kontaktního centra zajímají
o možnost najít si ve Frýdku-Místku
pracovní uplatnění. Chtějí pracovat
a nechtějí být závislí na pomoci druhých
a na dávkách. Tento přístup oceňujeme
a vítáme. Naše městské společnosti na
některé pozice jen těžce hledají pracovníky nebo brigádníky. Řešením je, že by
na tato místa mohli nastoupit občané
Ukrajiny,“ potvrdil Radovan Hořínek.
Jako plus se jeví, že se jedná o oficiální
pracovní pozice a tito lidé neskončí
v šedé ekonomice, kde by neplatili
daně anebo zaměstnavatel by za ně
nehradil zdravotní pojištění. Úřad práce
proto bude s městskými společnostmi spolupracovat a zajistí potřebnou
administrativu. Některé práce mohou
zastávat i lidé mladší 18 let.
Společnost Distep hledá v současné
době pracovníky na vyklízení hotelu

Centrum, Sportplex potřebuje zajistit
sezónní a úklidové práce především
brigádnicky a Frýdecká skládka se
potýká s nedostatkem závozníků.

Kromě toho Úřad práce nabízí pracovní
místa dalších zaměstnavatelů z širšího
regionu. (rs)

„Naším zájmem je, aby si Ukrajinci, kteří přišli do Frýdku-Místku, našli
práci a začlenili se do běžného života. Naše městské společnosti mají
dlouhodobě neobsazena některá pracovní místa, na něž se jim nedaří
najít zaměstnance, takže jsme se dohodli s úřadem práce, že je
nabídneme také ukrajinským zájemcům. Takové řešení bude výhodné
pro všechny strany. V této souvislosti velice oceňuji vstřícný přístup
úřadu práce.“ Náměstek primátora pro majetkoprávní vztahy a majetkové účasti města Radovan Hořínek (ANO 2011).

YANA STUPAK HOVOŘÍ SE SVÝMI
KRAJANY V KONTAKTNÍM CENTRU.
FOTO: RENÉ STEJSKAL

Pomoc města: kontaktní centrum a ubytovna
Ukrajinským lidem, kteří museli ze své
země odejít kvůli válce, slouží kontaktní centrum v Národním domě, které
zřídilo město ve spolupráci s Charitou
F-M, Adrou, Slezskou diakonií a Českým červeným křížem. Nabídky práce
poskytuje Úřad práce, SVČ Klíč se stará
o program ukrajinských dětí, jejichž
matky pracují. Uprchlíci si mohou odnést základní hygienické potřeby a potraviny. V prostorách budou probíhat
kurzy českého jazyka a je zřízen dětský
koutek. V kontaktním místě působí

ukrajinská dobrovolnice Yana Stupak,
která svým krajanům tlumočí a poskytuje všechny potřebné informace.
V ubytovně v bývalých kasárnách
v Palkovické ulici město provedlo
základní úpravy 30 pokojů a vybavilo
je nejnutnějším nábytkem. Zrekonstruovalo také sociální zařízení na chodbě
a dodalo pračky a sušičky.
Stravování Ukrajinců zajišťují Průmyslová škola v Místku a 5. základní škola
ve Frýdku. (rs)

Ubytovatelé získají příspěvek města
O příspěvek mohou požádat město
ubytovatelé, kteří ve Frýdku-Místku
bezplatně přijali ukrajinské rodiny v nouzi v době od 24. února do
25. března. Podnikatelé poskytující ubytovací služby mohou získat částku 300

korun (+ DPH) na osobu a den. Jednou
z podmínek je registrace ubytovatele
v databázi KACPU (Krajské asistenční
centrum pomoci Ukrajině). Kdo živnost
nemá a zajistil bydlení občanům z Ukrajiny, může získat od města dar ve výši

svých průměrných nákladů, maximálně 20 tisíc korun. Musí stejně jako
živnostníci písemně doložit jmenný
seznam ubytovaných uprchlíků (bude
ověřeno v KACPU) a písemně potvrdit
jejich bezplatné ubytování. (jmj)
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Ukrajinským občanům, kteří prchají
před ruskou agresí, pomáhá v kontaktním centu v Národním domě
v Místku Yana Stupak, Ukrajinka, která
žije v České republice 3,5 roku. „Vím
z vlastní zkušenosti, jak je to na začátku
těžké, když se člověk domluví jen obtížně,“ potvrzuje. Přestože má kontaktní
centrum provozní dobu, Yana je na
telefonu prakticky 24 hodin denně.
Devětadvacetiletá Yana vystudovala
na univerzitě v městě Sumy architekturu a získala titul bakalářky. Poté pracovala pět let jako asistentka ředitele.
Byla v kontaktu s lidmi, úřady, organizovala různá setkání. Její manžel je
programátorem CNC strojů a do Česka
přijel v roce 2017 za prací v rámci programu Režim Ukrajina, který připravila
ministerstva vnitra a zahraničních
věcí s Hospodářskou komorou ČR pro
zaměstnávání kvalifikovaných pracovníků. „Později jsem přijela za manželem
i se synem. Bydleli jsme u Prahy, jenže
v době covidu firma, která manžela
zaměstnávala, skončila. Dostal pracovní
nabídku do Frýdku-Místku. Nechtělo
se mi stěhovat, v Čechách jsme měli
kamarády, děti si tam zvykly. Poplakala
jsem si, ale když se ohlédnu zpátky, jsem
moc ráda, že jsme se tady přestěhovali.
Jsou zde skvělí lidé. Frýdek-Místek jsem
si zamilovala, je to krásné město. Chtěla
bych zde zůstat i do budoucna. Až
manžel dostane trvalý pobyt, zažádáme
si o hypotéku,“ vyprávěla Yana.

Pomáhá od začátku
Hned poté, co Rusko napadlo Ukrajinu a ze země začali odcházet první
uprchlíci, začala organizovat pomoc.
Nejdříve u sebe ubytovala dvě kama-

rádky i s dětmi, pak ji oslovil frýdecko-místecký magistrát, aby se podílela na
vzniku a fungování kontaktního centra
v Národním domě.
Založila facebookovou stránku pro
Ukrajince ve Frýdku-Místku, kde jsou
zveřejněny všechny potřebné informace. „Snažím se jim pomoci s registrací,
s vyřízením dávek, se školou, školkou, dopravou, nabídkou zaměstnání
a domluvit se. Dostávají informace, kde
mohou nakoupit, kde dostanou oblečení. Noví příchozí mi volají během dne
i v noci,“ popsala Yana a dodala: „Musím říct, že Ukrajinci nejsou zvyklí, že by
jim někdo nezištně pomáhal. Jsou velice
překvapeni a vděčni. Nechtějí žít na úkor
druhých, proto si chtějí najít práci. Lidem
s vysokoškolským diplomem nevadí
ani manuální práce. Chtějí být užiteční
a chtějí si vydělat, aby nemuseli být na
nikom závislí.“

Zničená univerzita
Přeje si, aby se za ní vypravili její rodiče
a babička. „Žijí na vesnici poblíž města
Sumy, hodinu cesty od nás je Rusko. Ve
vesnici je zatím klid, jen slyší výbuchy
z města a nad hlavami jim přelétávají
vrtulníky a letadla. Mají štěstí, že z obou
stran vesnice je řeka a Rusové zničili
všechny mosty. Proto se tam ani nesnaží
dostat, není tam žádný významný cíl.
Naši se ale nikam nedostanou, není
tam zásobování, ale snad se tam časem
otevře evakuační koridor. Zato město
Sumy je hodně poničené. Univerzita, na
které jsem studovala, je zničená,“ líčila
se smutkem v hlase Yana Stupak.
Každý den kontaktuje své rodiče
a babičku, čeká na novinky a věří, že
válka brzy skončí. Říká, že by ji nikdy
nenapadlo, že se něco takového může
stát a že nesmyslná válka vyžene tolik
lidí z domovů. (rs)

Občané mohou přispět
do potravinové sbírky
Dobrovolnické centrum ADRA ve spolupráci s městem Frýdek-Místek zřídilo
potravinovou sbírku pro lidi, kteří
prchají před ruskou agresí na Ukrajině.
„Dohodli jsme se s ADROU, že zorganizuje sbírku. Běžně sice potravinové sbírky nedělá, ale tento případ je výjimečný.

Potraviny směrujeme do kontaktního
centra v Národním domě. Pokud bude
potřeba, ADRA zajistí potraviny i do
renovované ubytovny v Palkovické
ulici,“ potvrdil námětek primátora Igor
Juriček (Piráti).
Jedná se o prvotní výpomoc pro uprch-

líky, než se jim vyřídí potřebné dávky,
povolení a práce.
Zájemci mohou přinést do Národního
domu v Palackého ulici v době od
8.30 do 18 hodin trvanlivé potraviny,
např. těstoviny, mouku, rýži, instantní
kaši, luštěniny apod. (rs)

YANA STUPAK DÁVÁ PŘÍCHOZÍM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY PRVNÍ
INFORMACE O FRÝDKU-MÍSTKU. FOTO: RENÉ STEJSKAL

Yana Stupak pomáhá svým
krajanům, kteří prchají před válkou
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Architekti zvou
na přednášky

Pietní akt
Tradiční akce k 77. výročí osvobození Frýdku-Místku se uskuteční
4. května v 10 hodin u památníku
na městském hřbitově. Pietní akt
organizuje město s Armádou ČR.
5. května v 17 hod. bude v kostele
sv. Jakuba sloužena bohoslužba za
oběti všech válek s prosbou za mír.
(rs)

J. KAJZAR, Š. GILAROVÁ, P. KORČ A L. VARGA OTEVŘELI
OPRAVENOU BUDOVU. FOTO: R. STEJSKAL

Další ze seriálu přednášek architektů ve Faunaparku se koná 29. dubna
od 18 hodin. Tentokrát budou
hovořit architekti z Frýdku-Místku
– Ondřej Bělica, Antonín Kobližka
a Kamil Zezula. Vstupné činí 70 Kč
a výtěžek půjde na obnovu Faunaparku. (rs)

Odbor životního prostředí
již sídlí v nových prostorách

MŠ Chlebovice má
opravené sociální
zařízení
V chlebovické mateřské škole bylo
rekonstruováno sociální zařízení
pro novou třídu v objektu mateřské školy. Toto zařízení nebylo dlouhodobě používáno, proto město
nechalo vyměnit rozvody elektřiny,
vody, kanalizace, vyměnilo zařizovací předměty, obklady a dlažbu.
Zbývající práce budou dokončeny
až při výstavbě nové tělocvičny. Na
chod nové třídy to vliv mít nebude.
Celková rekonstrukce má vyjít na 1,1
milionu korun. (rs)

Radniční 13. To je od dubna nová
frýdecká adresa odboru životního prostředí a zemědělství. Jeden z největších
odborů magistrátu se do zrekonstruované historické budovy přestěhoval
z Místku.
V objektu díky úpravám vzniklo 17
kanceláří. Jedna z nich je uzpůsobena pro potřeby imobilních občanů.
Lidé s hendikepem se do ní dostanou
bezbariérovým vstupem z Farní ulice
a získají v ní veškeré požadované
informace z odboru.

Výhodou pro většinu klientů je blízkost jednotlivých budov magistrátu.
Práce odboru životního prostředí
a zemědělství je s činností ostatních
odborů provázaná a je výhodou sídlit
blízko sebe. Občané si vše potřebné
budou moci zajistit v jedné ulici. Úřední hodiny zůstávají stejné: pondělí
a středa 8–17, čtvrtek 13–15 hodin.
Původně byla budova jednopodlažní
s velkými výlohami. V 90. letech v již
přestavěné a zrekonstruované budově
sídlila Banka Haná. Následně objekt
získalo v dražbě město. (jmj)

„Rekonstrukcí budovy jsme se přiblížili k jejímu původnímu vzhledu.
Budovu jsme kompletně zrekonstruovali a uzpůsobili tak, aby byla
plně funkční. Tím, že se odbor životního prostředí přestěhoval
z Místku do nových prostor poblíž hlavní budovy magistrátu ve
Frýdku, najdou občané většinu služeb poskytovaných magistrátem
prakticky na jednom místě.“ Náměstek primátora pro investice,
finance a rozpočet Jiří Kajzar (Naše Město F-M)

Dotace na nákup hybridního automobilu
Město i letos finančně podpoří motoristy, kteří si zakoupí vůz s hybridním
pohonem a splní určité podmínky.
Program na podporu hybridních
automobilů ve Frýdku-Místku běží už
čtvrtým rokem. Loni bylo schváleno
všech 12 podaných žádostí a město
vlastníkům aut s hybridním pohonem
vyplatilo dohromady téměř 900 tisíc
korun. Program je určen na podporu
nákupu nových osobních vozidel (M1)
případně předváděcích osobních vozidel s nájezdem max. 5000 km s plně

hybridním pohonem vybavených
elektromotorem (FHEV). Žadatel musí
mít trvalé bydliště nebo musí sídlit na

území města alespoň jeden rok, také
musí být prvním vlastníkem vozidla.
(jmj)

„Tímto dotačním programem se snažíme zmírnit negativní vliv
dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel ve Frýdku-Místku
tak, aby se snížily emise a zmenšila hluková zátěž. Žadatelé získají
10 procent pořizovací ceny nového vozu s hybridním pohonem, nejvíce však 75 tisíc korun. Věřím, že naše podpora může být pro lidi
rozhodující, aby se rozhodli pro koupi ekologičtějšího automobilu.“
Náměstek primátora pro dotace, ekonomický rozvoj a podnikání
Jakub Míček (ANO 2011).
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OBČANÉ MĚLI O DEBATU ZÁJEM A ZAPLNILI SÁL
FOJTSTVÍ. FOTO: RENÉ STEJSKAL

Setkání s občany v Chlebovicích
Tradiční setkání chlebovických občanů
s představiteli města se uskutečnilo poslední březnový den v Domě
včelařů. O zájmu místních svědčil
zaplněný sál. Náměstek primátora pro
investice, finance a rozpočet Jiří Kajzar
(Naše Město F-M) uvedl, že výstavba
kanalizace je u konce a zbývá dokončit úpravy některých komunikací, na
kterých SmVak následně prováděly
opravy vodovodů. Cesty v těchto
místech se opraví najednou.
Popsal také situaci kolem plánované
výstavby tělocvičny. „První čtyři firmy
z výběrového řízení odmítly podepsat
smlouvu. Důvodem je současná situace,
kdy se ceny materiálu mění prakticky
ze dne na den a v takové situaci se
nikdo nechce zavázat k určité ceně.
Dohnala nás liknavost bývalého vedení
radnice, které se nestaralo o projekt,
a kvůli tomu nabral zpoždění přes tisíc
dnů. Nebýt toho, mohla být tělocvična už dávno postavena. Po našem
nástupu na radnici v březnu loňského
roku jsme zatlačili na projektanta, ten
projekt dokončil, dodal nám jej a my
mohli konečně vypsat výběrové řízení.
Jenže ceny materiálu meziročně vzrostly
u některých položek až o 80 procent,
do toho nyní, po ukončení výběrového
řízení, vstoupila ruská agrese na Ukrajině, která vše ještě zhoršila a ceny na

trhu neuvěřitelně rozkmitala,“ popisoval
Jiří Kajzar. Pro město chlebovická tělocvična zůstává prioritou. Znovu vypíše
výběrové řízení i s tím vědomím, že
cena bude výrazně vyšší. „Tělocvičnu
Chlebovice potřebují a uděláme vše pro
to, aby byla postavena,“ ujistil náměstek Kajzar.
Občané se dále ptali na možnosti
snížení hluku z dálnice, prašnosti,
rychlosti a zřízení přechodu na krajské
silnici, umístění zrcadla v nepřehledné
křižovatce, opravu propustku, zídky
a obrubníku chodníku. „Věci, které
spadají pod nás nebo jsou na měst-

ských pozemcích, zajistíme, v tom není
problém. Mám zapsaných 25 připomínek, větší polovinu provedeme. K dalším
věcem se vyjadřuje kraj nebo státní
správa, tam to bohužel nejde tak rychle,
jak bychom si představovali. Příkladem
je zrcadlo v křižovatce, kde se čeká na
souhlas státních orgánů, anebo přechod
pro chodce na krajské silnici,“ vysvětlil
náměstek. Některé z připomínek týkající se místních silnic si byl prověřit po
ukončení setkání osobně a daná místa
si prohlédl s úředníky městských
odborů a se zástupcem technických
služeb. (rs)

Společné setkání, na kterém byli
24. března zastoupeni představitelé
církví ve městě, se uskutečnilo vůbec
poprvé. Účelem bylo hledání společného dialogu.
„Absolvoval jsem další z velmi inspirativních setkání, tentokrát s představiteli církví, které působí v našem městě.
Pozoruhodné je, že podobné setkání se
podle všech zúčastněných uskutečnilo
v moderní historii Frýdku-Místku vůbec
poprvé. Děkuji děkanu Římskokatolické
farnosti Místek Danielu Víchovi, který
nám tuto možnost hledání společné cesty a spolupráce zprostředkoval. Dotkli
jsme se mnoha aktuálních témat, včetně
konkrétní pomoci lidem prchajícím před
válečným konfliktem,“ uvedl primátor
Petr Korč (Naše Město F-M).
Snídaně se zúčastnili zástupci Slezské
církve evangelické, Církve živého Boha,
Českobratrské církve evangelické, Církve bratrské a římskokatolické.

PRIMÁTOR PETR KORČ SE ZÁSTUPCI CÍRKVÍ, KTERÉ
PŮSOBÍ VE FRÝDKU-MÍSTKU. FOTO: RENÉ STEJSKAL

Představitelé církví a primátor.
Poprvé u jednoho stolu

„Všichni jsme byli velmi rádi za vstřícnost
pana primátora naslouchat a věříme,
že spolupráce mezi církvemi a městem
může pomoci všem obyvatelům měs-

ta,“ řekl děkan Římskokatolické farnosti
Místek Daniel Vícha.
Ekumenická setkání s primátorem města se budou konat pravidelně. (jmj)
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Primář dětského oddělení Nemocnice
ve Frýdku-Místku Miroslav Kobsa zaslal 14. března letošního roku
dopis regionální zástupkyni Sdružení
praktických lékařů pro děti a dorost
ČR MUDr. Ludmile Novákové s žádostí
o jeho distribuci praktickým lékařům.
V dopise uvádí: „S účinností k 31. březnu 2022 se zastavuje provoz dětského
oddělení po předchozím zastavení příjmů na oddělení.“ V další části dopisu
píše: „K 31. 5. bude ukončena činnost
dětské gastroenterologické ambulance
a ambulance endokrinologické. V tuto
chvíli byl již vydán pokyn nepřijímat
žádné další objednávky vyšetření,
stávající pacienty těchto ambulancí
vrací nemocnice do péče ODL. Provoz
nefrologické ambulance je na zvážení.“
V závěru dopisu obviňuje ze vzniklé
situace lékaře, kteří z jeho oddělení
odešli.
Nemocnice 21. března vydala tiskovou
zprávu, v níž uvádí, že pobyt dítěte
v nemocnici je noční můrou většiny
rodičů. „Chceme minimalizovat stres
dětí i rodičů z pobytu v nemocnici a zároveň plánovat veškeré zákroky s maximální efektivitou. Cílem je vzájemné
výhodné partnerství mezi zdravotníky,
pacienty a jejich rodinami. Od dubna
proto budeme poskytovat postupně
vybranou specializovanou péči pro děti
ambulantní formou,“ vysvětluje v tiskové zprávě MUDr. Miroslav Kobsa.
Tato opatření se týkají přibližně 21 tisíc dětí ze spádové oblasti frýdecké
nemocnice.

Akutní případy ošetří
v okolních městech
Nemocnice dává radu rodičům, že při
akutní péči mohou o víkendu od 8 do
18 hodin využít lékařskou pohotovostní službu v areálu nemocnice, v týdnu v okolních nemocnicích. Úrazy
bude řešit chirurgie, ortopedie nebo
traumatologie. „Pokud však dítě bude
mít například akutní potíže typu infektu
dýchacích cest, střevní infekce, infekce
močového traktu, budou muset pediatři
posílat tyto pacienty do jiných zdravotnických zařízení,“ informoval primář
Miroslav Kobsa.
Rozhořčení rodiče postup nemocnice
kritizovali na sociálních sítích a obraceli se s žádostí o řešení i na vedení
města. Primátor ihned začal jednat
a oslovil odborníky, dětské lékaře, ve-



Vedení města, starostové okolních
i poslanec chtějí zachovat dětské

PRIMÁTOR PETR KORČ BĚHEM PROSINCOVÉ NÁVŠTĚVY DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ
PŘEDAL VEDOUCÍMU LÉKAŘI MUDR. IVO HANZLÍKOVI DÁRKY
PRO HOSPITALIZOVANÉ DĚTI. FOTO: RENÉ STEJSKAL

dení nemocnice, vedení kraje, starosty
a politiky, aby se našlo řešení a dětské
oddělení se neuzavíralo.

Situace na dětském oddělení
„Velmi citlivě vnímáme situaci, do které
se nemocnice aktuálně dostala a o
které jsme nebyli informováni. Začátkem roku dalo výpověď sedm lékařů
dětského oddělení, kteří měli podle
nemocnice obavy, že jim zdravotnické
zařízení nebude schopno zajistit další
vzdělávání. Celkově dětské oddělení
od roku 2019 postupně opustilo 21
zdravotních sester a 10 lékařů. Vedení
nemocnice proto muselo od 1. dubna
letošního roku omezit činnost dětského
oddělení a uzavřít lůžkovou část pro
akutní péči a zároveň nebude schopno
dočasně zajistit plnohodnotně dětskou
pohotovostní službu,“ popsal primátor
Petr Korč (Naše Město F-M).

Kraj: nedostatek lékařů
Vedení nemocnice a kraje, který je
zřizovatelem nemocnice, tvrdí, že
v současné situaci nelze obnovit činnost dětského oddělení do původního
stavu, protože se jedná o systémový problém s nedostatkem lékařů.
Primátor Petr Korč s náměstkem pro
zdravotnictví Igorem Juričkem (Piráti)
iniciovali jednání s hejtmanem Ivo
Vondrákem a jeho náměstkem pro

zdravotnictví Martinem Gebauerem, kteří jim potvrdili výše uvedené
a sdělili, že dětské oddělení vzhledem
k nedostatku lékařů neplánují ani do
budoucna obnovit v původní podobě.
Totéž pak Martin Gebauer i ředitel
nemocnice Tomáš Stejskal sdělili na
krajské tiskové konferenci.

Rušení oddělení
je vždy prohrou nemocnice
Náměstek primátora Jiří Kajzar (Naše
Město F-M) byl jako přednosta Okresního úřadu Frýdek-Místek v pozici
zřizovatele frýdecké nemocnice a sám
tři roky řídil nemocnici v Třinci. „Zrušení jakéhokoliv oddělení je vždy prohrou
nemocnice. Je to špatná zpráva pro
pacienty. U dospělých by se to možná
dalo akceptovat, avšak ne u dětí. Jsou
nejzranitelnější skupinou obyvatel,“ řekl
Jiří Kajzar a dodal: „Dětské oddělení
fungovalo před těmito zásahy skvěle,
což bylo především zásluhou jeho dlouholeté primářky Ivany Röschlové."

Děti musí mít
plnohodnotnou péči
„My jako vedení města spolu se starosty okolních obcí, poslanci z našeho
regionu, paní senátorkou, dětskými
sestrami a lékaři si myslíme, že musíme
udělat vše, abychom se pokusili dětské
oddělení obnovit v plném rozsahu a za-
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jistit ve frýdecké nemocnici plnohodnotnou akutní dětskou lůžkovou péči,“
uvedl Petr Korč.
„Omezení dětského oddělení a zřízení
jakéhosi dětského denního stacionáře
je pro Frýdek-Místek a celou spádovou
oblast absolutně nemyslitelné. Trváme
na obnovení dětského oddělení v plném
rozsahu, aby rodiče s nemocnými dětmi
nemuseli jezdit do jiných měst,“ poukázal náměstek primátora Igor Juriček
(Piráti).
I proto vznikla společným jednáním
všech výše zúčastněných petice, která
má do řešení problému zapojit mimo
nemocnici a kraj také ministerstvo
zdravotnictví. To již podniká první kroky a snaží se zajistit, aby pediatři ze
soukromých ambulancí začali sloužit
v nemocnicích.
Senátorka Helena Pešatová a starostka Frýdlantu nad Ostravicí (Bezp.
– STAN) se situací seznámí ministra
zdravotnictví, protože omezování
péče o dětské pacienty se netýká jen
města, ale celého regionu. Pomoc při
jednáních o řešení situace v nemocnici
slíbil i poslanec Jiří Carbol a krajský

a zároveň městský zastupitel Marcel
Sikora (oba KDU-ČSL).
„Velice si vážím všech dětských lékařů
a sester, kteří v nemocnici pracovali,
pracují nebo se rozhodnou pracovat
a děkuji jim za jejich nasazení. Zároveň za město Frýdek-Místek mohu
potvrdit, že podpoříme každý smyslu-

plný systémový krok nemocnice, kraje
i ministerstva, který pomůže současnou
situaci vyřešit. Věřím, že se nám podaří
společně tento přechodný stav překonat a najít řešení, které bude přínosné
pro rodiče a jejich děti, nejen z našeho
města, ale celé spádové oblasti,“ doufá
primátor Petr Korč. (rs)

Jak vidí situaci na dětském oddělení
lékaři a doporučení vydaná nemocnicí
K situaci ve frýdecké nemocnici se
vyjádřili i lékaři. „Problematické to zejména bude, pokud dítě bude vyžadovat
hospitalizaci. Rodič s ním bude muset
jet někam do Ostravy, do Karviné nebo
do Třince. Podle toho, kde ho vezmou.
A taky vůbec není dořešeno, jestli
tam rodič bude přijat,“ poukázala na
současný stav regionální zástupkyně
Sdružení praktických lékařů pro děti
a dorost MUDr. Ludmila Nováková.
„Zánik dětského oddělení ve Frýdku-Místku je jednoznačně výsledkem
několikaleté, minimálně čtyři roky
trvající personální a provozní devastace.
Odcházely zkušené sestry, atestovaní
lékaři, zrušila se dětská jednotka intenzivní péče. Nemocnice i kraj to zlehčují,
podle nich není hospitalizace potřebná.
Něco takového se v České republice
zatím nestalo,“ zdůraznila bývalá dlouholetá primářka dětského oddělení
MUDr. Ivana Röschlová.
Ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku
Tomáš Stejskal uvedl pro TV Polar:

„Ošetření dětských pacientů s teplotami, akutními infekcemi dýchacích cest,
střev nebo močového traktu je zajištěno
v okolních zdravotnických zařízeních.“
Nemocnice ve Frýdku-Místku zveřejnila následně na svých webových stránkách toto prohlášení: „Dětské oddělení
funguje dále v omezeném režimu. Prosíme rodiče, aby respektovali a pochopili
nynější situaci, kdy nejsme schopni
poskytnout dostatečnou lékařskou péči
akutním dětským pacientům s interními

diagnózami. Opakovaně upozorňujeme
maminky, že provoz porodního a novorozeneckého oddělení je nepřerušen.“
Dále zveřejnila seznam nemocnic
s kontakty a ordinační dobou zajišťující potřebnou péči o dětské pacienty
formou lékařské pohotovostní služby.
Jedná se o Městskou nemocnici
Ostrava-Fifejdy, Nemocnici Havířov,
Nemocnici Třinec-Sosna a Nemocnici
Nový Jičín. (rs)

„Za obor zdravotnictví mohu říct, že tady nikdo neselhal. Tady selhal
pouze lidský faktor, selhali ti lékaři, kteří odešli. Momentálně pracujeme
na tom, ať se zachrání dětské oddělení ve formě dětského stacionáře.“
Náměstek hejtmana MSK pro zdravotnictví Martin Gebauer

„Já si nejsem vědom nějakých manažerských pochybení z mé strany.
S lékaři jsem jednal několikrát. To že odešli, mi připadá, že to bylo demonstrativní.“ Ředitel nemocnice ve Frýdku-Místku Tomáš Stejskal

PRIMÁTOR PETR KORČ PŘESVĚDČUJE HEJTMANA IVO VONDRÁKA
O NUTNOSTI ZACHOVAT DĚTSKÉ ODDĚLENÍ. FOTO: RENÉ STEJSKAL

obcí, senátorka
oddělení frýdecké nemocnice

12 ZPRAVODAJ F≈M

◆

AKTUÁLNĚ

Petice za obnovu dětského oddělení
v Nemocnici ve Frýdku-Místku
Statutární město Frýdek-Místek
nesouhlasí se zrušením dětského
oddělení v místní krajské nemocnici. Zajištění péče pro děti nejen ve
městě, ale v celém Pobeskydí považuje za naprosto zásadní. Spolu se
zástupci okolních obcí a za podpory
zdravotníků vyzývá Ministerstvo
zdravotnictví, Moravskoslezský
kraj, Nemocnici ve Frýdku-Místku,
příspěvkovou organizaci a zdravotní pojišťovny k nápravě situace a obnově oddělení pro dětské
pacienty.
Frýdek-Místek se kvůli zrušení dětského oddělení stal jediným městem
své velikosti v ČR bez dětského
lůžkového oddělení. Trváme na tom,
že pediatrie je jedním ze 4 základních
oborů (vedle chirurgie, interny a gynekologie), pro který by zdravotnické
zařízení mělo mít zajištěnu lůžkovou
péči.
Nemocnice odkazuje rodiče do 30 kilometrů vzdálených nemocnic v Novém Jičíně a Třinci či „bližších“ v Havířově (17 km) nebo v Ostravě-Fifejdách
(22 km). Uvedené vzdálenosti však

ještě narůstají, pokud rodiče vyrazí do
sousedních nemocnic ze vzdálenějších
obcí. Jak městu potvrdili zdravotníci,
tyto nadbytečné dojezdové časy
mohou být pro malé pacienty velmi
rizikové, až fatální.
K 1. 4. 2022 žilo ve spádové oblasti
21 620 dětí, z toho v samotném
městě 9 657 dětí. Oblast, ze které děti
dojížděly do Nemocnice ve Frýdku-Místku, je však daleko rozsáhlejší, jde
o Pobeskydí, od horských oblastí
až po Ostravu, tedy celý bývalý okres
Frýdek-Místek, který k 1. 4. 2022 čítal
215 714 obyvatel, z toho 41 614 dětí.
Tuto petici schválila Rada města Frýdku-Místku 4. 4. 2022. Petici sestavil
petiční výbor ve složení Petr Korč,
primátor Frýdku-Místku, MUDR. Ivana
Röschlová a poslanec Jiří Carbol. Petiční výbor zastupuje Petr Korč.

PETICI je možné do 30. 4.
podepisovat na těchto místech:
• Informace, hl. budova
magistrátu (Radniční 1148)
• Turistické informační centrum
• Městská knihovna
• Faunapark
• Národní dům
• Nová scéna Vlast
• Centrum aktivních seniorů
• 11 městských klubů seniorů
• Hala Polárka
• Aquapark Olešná
• Dětská herna Pohoda (Místek)
• Budova magistrátu
v ul. Politických obětí 2478
v Místku
Petiční archy z dalších míst odevzdejte do 30. dubna na podatelnu magistrátu (Radniční 1148, Frýdek).

QR kód k online petici:

Petici najdete na stránkách města
www.frydekmistek.cz.

Podpora a správné fungování Nemocnice ve Frýdku-Místku, je jednou
z priorit města, přestože je nemocnice
zřízena krajem. Město po domluvě
s vedením nemocnice přispívá na
vybavení.

svého rozpočtu vyčlenilo pro Nemocnici ve Frýdku-Místku částku 1 229
346 Kč, z toho rovný milion je určen
na pořízení sanitního vozu. O dalších
15 000 Kč pro porodnické oddělení
bude rozhodovat Rada města FM.

V letošním roce k 1. dubnu město ze

Od roku 2020 město ze svého roz-

počtu věnovalo Nemocnici ve Frýdku-Místku částku 6 779 517 Kč. Tato částka zahrnuje příspěvky na zakoupení
tří sanitek, lůžka pro infekční oddělení,
deset monitorů pro sledování životních funkcí a neinvestiční dotace na
základě požadavků nemocnice. (rs)

PETICI ZA OBNOVU DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ
PODEPSALA MEZI PRVNÍMI
SENÁTORKA HELENA PEŠATOVÁ.

LÉKAŘKY LUDMILA NOVÁKOVÁ (S MIKROFONEM)
A IVANA RÖSCHLOVÁ PODPOŘILY NA TISKOVÉ
KONFERENCI MĚSTA OBNOVU DĚTSKÉHO
ODDĚLENÍ FRÝDECKÉ NEMOCNICE.

Město dlouhodobě podporuje nemocnici
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U příležitosti Dne učitelů se v restauraci Jiný svět uskutečnilo slavnostní
setkání pedagogů, kteří z rukou primátora Petra Korče (Naše Město F-M)
a vedoucího odboru školství, kultury,
mládeže a tělovýchovy Jiřího Adámka
převzali ocenění za svůj pedagogický
přínos. „Učitelům ze školských zařízení
zřízených městem chceme touto cestou
poděkovat za jejich obětavou práci.
Poděkování a uznání si zaslouží všichni,
kteří se práci s dětmi věnují. Dnešní
setkání je také příležitostí k neformálnímu setkání s našimi pedagogy,“ řekl
primátor Petr Korč.

Medailonky oceněných
Kateřina Dušková (MŠ Pohádka)
působí v mateřské škole 11. rokem
a je zástupkyní ředitelky. Pro své malé
svěřence pořádá řadu atraktivních
a netradičních akcí. Úspěšně se podílí
na všech projektech.
Eva Filipcová (ZŠ a MŠ Skalice) patří
ke zkušeným pedagogům s dlouholetou praxí. Žákům na 1. stupni věnuje
nemalé úsilí, používá moderní metody
a nástroje k výuce, které obratně kombinuje s projektovou výukou. V době
covidu připravila kvalitní distanční
výuku. Připravuje žáky na recitační
soutěže, vede čtenářské kluby i zdravotní sportovní výchovu.
Jaroslav Hrabec (ZŠ Pionýrů 400)
svou dosavadní kariéru spojil s 6. základní školou. Zastává funkci zástupce
ředitele, vyučuje český jazyk a výchovu
k občanství. Kolegové si jej cení za
pozitivní přístup.
Radka Juhászová (MŠ Radost) působí
v mateřské škole od roku 2009. S dětmi se pravidelně úspěšně zapojuje do
soutěže Asociace mladých debrujárů
České republiky. Spolupracovníci
oceňují její pedagogickou zkušenost,
metodickou podporu a kamarádskou
povahu.
Daniela Kaňoková (ZŠ Jiřího z Poděbrad) na škole působí nejen jako
učitelka 1. stupně, ale i jako speciální
pedagog, který se věnuje dětem se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Zastává také funkci metodika prevence. Vždy se snaží o dobré mezilidské
vztahy s žáky, rodiči i kolegy.
Kateřina Klímová (ZŠ Komenského
402) – po celou dobu svého pedagogického působení aktivně inovuje, podporuje a rozvíjí aktivity žáků ve školní

družině. Vede projektové dny, které
přispívají k propojení teoretických
znalostí žáků s praktickým životem. Její
komunikace s rodiči je příkladná.
Vlasta Matějková (Základní umělecká
škola) vyučuje hru na klavír. Se svými
žáky dosahuje dlouhodobě velmi dobrých výsledků. Její svěřenci úspěšně
vystupují na koncertech, přehlídkách
a soutěžích, kde reprezentují školu
a město.
Eva Moškořová (ZŠ Jana Čapka 2555)
obdržela ocenění za dlouholetý přínos
ve školství. Má nadšený a trpělivý
přístup k nejmenším žáčkům, kterým
předává základy anglického jazyka. Patří mezi kreativní, empatické, kolegiální
a vždy vstřícné pedagogy.
Jana Ondrušíková (MŠ Mateřídouška) působí 10 let ve vedoucí pozici.
Její kvalitní práce se odráží ve vedení
kolektivu všech pracovníků. Ráda se
podělí o své zkušenosti s ostatními
kolegyněmi, je aktivní a činorodá,
stojí u zrodu mnoha akcí pořádaných
školkou.
Marcela Poláchová (ZŠ a MŠ Lískovec) se podílí na školních projektech
především s ekologickým zaměřením.
Soustřeďuje se na osobnost žáka
a jeho potřeby. Žáky také vede ke
sportu a aktivnímu životnímu stylu.
Přispívá k příjemné atmosféře ve
škole.
David Řeháček (ZŠ E. Krásnohorské 2254) je vynikajícím pedagogem
a kolegou, který svou práci vykonává
zodpovědně a s velkým nasazením.
V hodinách občanské výchovy vede

žáky ke kritickému myšlení, zodpovědným občanským postojům a rozvíjení
komunikačních schopností. Pořádá
nebo se organizačně podílí na mnoha
sportovních a volnočasových aktivitách žáků. Patří k nejoblíbenějším
členům sboru.
Zuzana Škrobalová (ZŠ 1. máje 1700)
působí na škole od roku 1998. Vyučuje
matematiku na 2. stupni a zároveň je
vedoucí předmětové komise. Žákům
se věnuje také v oblasti matematických soutěží, aktivně spolupracuje při
organizaci okresních kol. Patří mezi
oblíbené pedagogy pro svou vstřícnost a velkou míru empatie.
Yweta Vítková (ZŠ národního umělce
Petra Bezruče) celý svůj profesní život
věnuje vzdělávání žáků a zároveň
zastává funkci zástupce ředitele pro
2. stupeň. Je dlouhodobou iniciátorkou
využití moderních vyučovacích metod
při výuce v její oblíbené matematice. Záliba v této oblasti se postupně
proměnila až do role lektorky, a to se
snahou ukázat zájemcům, že i přírodní vědy lze vyučovat zábavně.
Jana Volná (ZŠ Československé
armády 570) je pedagožkou, pro níž
je povolání zároveň posláním i koníčkem. Je vynikající elementarista.
Výborné výsledky má i v práci s nadanými žáky. Její žáci se úspěšně účastní
vědomostních i sportovních soutěží.
Vede kroužky Jóga a Malý spisovatel, dosahuje s dětmi mezinárodních
úspěchů v soutěži Tvoříme vlastní vydavatelství. Svou odbornost, znalosti
a dovednosti stále rozvíjí. (red)

OCENĚNÍ PEDAGOGOVÉ S PRIMÁTOREM PETREM KORČEM A VEDOUCÍM
ODBORU ŠKOLSTVÍ JIŘÍM ADÁMKEM. FOTO: RENÉ STEJSKAL

Primátor ocenil pedagogy
a poděkoval jim za jejich práci
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NÁMĚSTEK PRIMÁTORA IGOR JURIČEK A ZASTUPITELKA
MARKÉTA UBÍKOVÁ HOVOŘÍ S OBČANY. FOTO: LIBOR SOLAŘ

Lidé si přejí jen menší
změny na Zátiší
Nebývalé pozornosti se v poslední době dostalo Zátiší, místu na okraji
Frýdeckého lesa, které po generace
sloužilo jako místo k odpočinku a zábavě. Že lokalita občany zajímá a mají
k ní vesměs vřelý vztah se projevilo
v hlasování ve veřejné anketě, kterou
město pořádalo v rámci pilotního ročníku participativního rozpočtu, a hojná
účast na místě v rámci plánovacího
dne to jen potvrdila.
Během dvou hodin konání se na
okraji lesa vystřídaly desítky lidí všech
věkových kategorií. Občané zapisovali
na připravené tabule své návrhy na
proměnu místa, nápady na vylepšení
a názory na pojetí proměny. Nejstarší
účastníci hojně vzpomínali na dřívější
časy, kdy se na Zátiší tancovalo za
doprovodu živé kapely.
Město zapracuje připomínky občanů
do návrhu, které budou moci lidé ještě
jednou připomínkovat. Až poté nechá
vyhotovit projekt, aby proměna mohla
začít na podzim letošního roku. Město
na úpravu Zátiší vyčlenilo milion korun.
(jmj)

„Lidé si nejčastěji přáli zachovat lesní charakter Zátiší. Chtějí jen
zmodernizovat posezení a dodat houpačku, kolotoč a nové prvky
do naučné stezky, která u Zátiší začíná.“ Náměstek primátora pro
sociální oblast, zdravotnictví a participaci Igor Juriček (Piráti)

PRIMÁTOR PETR KORČ S ADÉLOU NĚMCOVOU A JEJÍM
PARTNEREM, VERONIKOU HABERNALOVOU A JEJICH
HOLČIČKAMI. FOTO: RENÉ STEJSKAL

Primátor přivítal první letošní miminka
První miminko letošního roku se
v Nemocnici ve Frýdku-Místku narodilo
1. ledna ve 3.50 hod. Maminka Veronika
Habernalová z Metylovic přivedla na
svět dcerku Viktorii, která vážila 3,62 kg
a měřila 51 cm. První miminko s bydlištěm přímo ve Frýdku-Místku přišlo
na svět 1. ledna vpodvečer. Zorka se
narodila v 18,29 hodin Adéle Němcové.
Vážila 3,45 kg a měřila 49 cm.
„Vzhledem ke covidové situaci na začátku
roku a omezení návštěv v nemocnici jsme
nedomlouvali setkání začátkem ledna,
ale pozval jsem maminky s miminky až
na konec března, kdy se situace uklidnila
a nejsou již tak přísná hygienická opatření,“ uvedl primátor Petr Korč (Naše
Město F-M). Maminkám poblahopřál
a obdaroval je kyticemi a poukázkami
do zlatnictví.
„Termín jsem měla stanovený na Štědrý
den a týden jsme si počkali,“ usmála se
Veronika Habernalová. „Viktorka je hodná a dělá nám radost,“ dodala. „Lékař
stanovil termín na 1. ledna a říkala jsem

si, že by to mohlo vyjít. Do porodnice jsme
jeli během silvestrovské noci, slyšeli jsme
petardy,“ líčila Adéla Němcová, která
si také pochvaluje, že Zorka je milé

a usměvavé miminko. Maminky si začaly vyměňovat zkušenosti a do debaty se
zapojil primátor, který má sám tři děti,
takže společných témat bylo hodně. (rs)
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Zachránili život

VIZUALIZACE NOVÉHO SÍDLA MĚSTSKÉ POLICIE.

Vybíráme z investičního
kalendáře: nové sídlo
městské policie

Budova bývalé textilní školy v Těšínské ulici u křižovatky s třídou T. G.
Masaryka se po rekonstrukci změní
v sídlo Městské policie Frýdek-Místek.
Strážníci tak již v příštím roce získají
potřebné zázemí, které jim v nedaleké
stávající budově chybí.
V prvním patře budovy bude sídlit
kontaktní centrum městské policie
a přestupkové oddělení magistrátu.
V druhém patře budou strážníci řešit
administrativu, obsluhovat dispečink
a využívat sociální zázemí včetně
zázemí pro terénní pracovníky, šaten
se sprchami a instruktážní místnosti.
Samozřejmostí je bezbariérový přístup.

Zrekonstruovaný objekt se stane součástí nového bulváru a nové městské
čtvrti, která vzniká v místě bývalého
slezanského areálu. Obyvatele sídliště
Slezská se bulvárem pohodlně dostanou k vlakovému nádraží a dopravnímu terminálu. Součástí bulváru budou
objekty se službami a malé náměstí,
na sousedních pozemcích u Nádražní ulice Slezan postaví bytové domy
a administrativní budovu.
Tak rozsáhlou proměnu tohoto území
umožnilo podepsání Memoranda
o spolupráci mezi městem Frýdek-Místek a Slezanem Holding. (rs)

Městští policisté získají
nové zkušenosti
Primátor Petr Korč (Naše Město F-M),
který má do svých kompetencí nově
svěřenou oblast bezpečnosti, jednal
s ředitelem Městské policie Frýdek-Místek Ivo Kališem.
„Probírali jsme případ, kdy dva strážníci
zachránili mladému hochovi život a já
si činu strážníků velice cením a vážím.
S oběma strážníky se rád osobně setkám. S ředitelem panem Kališem jsme
domluvili, že strážníci se budou moci
dobrovolně účastnit výjezdů záchranné
služby, aby poznali práci lékařů a zachraňování životů přímo v terénu. Zvýší

si tak své odborné znalosti a třeba se
jim budou hodit v podobném případě,
jaký se stal v Zámeckém parku,“ řekl
primátor Petr Korč.
Strážníci jsou často první na místě
konfliktů a k poraněným osobám
přivolávají záchrannou službu. U vážných zranění hraje roli každá minuta
a v době, než záchranáři dojedou na
místo, strážníci poskytují první pomoc.
A pomoc poskytnutá i v tak krátkém
časovém úseku může rozhodnout
o přežití. (rs)

Městská policie přijala 18. března
ve 20.30 hlášení, že nad kolejištěm
v Zámeckém parku leží muž. Do
čtyř minut dojela na místo hlídka
strážníků. Našli bezvládně ležícího 19letého mladíka. Po probrání
jim řekl, že jej ze srázu shodili dva
neznámí muži. Strážníci přivolali
záchranku a poskytli mu první pomoc, nasadili krční límec a zabalili do
izotermické fólie. Jenže zraněný muž
opět upadl do bezvědomí a přestal
dýchat. Strážníci jej začali oživovat.
Po půlminutě se znovu nadechl
a nabyl vědomí. Po chvíli dojeli
zdravotníci a se strážníky přenesli
zraněného do sanitky. Případ vyšetřuje Policie ČR. (rs)

Novou čtvrť zásobí
teplem Distep
Celá nová čtvrť Těšínská se sídlem
městské policie bude napojena na
městskou společnost Distep, která ji
zásobí teplem. „V zadní části areálu
vznikne výměníková stanice, která
zásobí teplem budovu městské policie,
komerční objekty sousedící s bulvárem, přilehlé městské domy, kancelářské objekty i budovy Slezanu,“ řekl
náměstek primátora pro investice,
finance a rozpočet Jiří Kajzar (Naše
Město F-M. (rs)

Raketová základna
O bývalé raketové základně na
Panských Nových Dvorech bude ve
stodole Faunaparku 18. května od
18 hodin přednášet Lukáš Kvasniak.
Popíše, jak byla základna vybavena,
co jí předcházelo, co se tam mělo dít
a jak vypadá v současné době. (rs)

Předseda TS byl
odvolán podle
zákona
Rada města vzala na svém zasedání
5. dubna na vědomí sdělení Ministerstva vnitra ČR týkající se odvolání
předsedy představenstva TS a.s.
Ministerstvo obdrželo v únoru podnět na přezkum zákonnosti postupu
města Frýdku-Místku při odvolání
tehdejšího předsedy představenstva
technických služeb. Ministerstvo
potvrdilo, že dotyčný byl odvolán
v souladu se zákonem. Město vypsalo výběrové řízení na tento post
s tím, že nově vybraný člen představenstva by měl do technických
služeb nastoupit 1. května. (rs)
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MÍSTECKÁ POBOČKA MĚSTSKÉ KNIHOVNY
FRÝDEK-MÍSTEK BUDE SLAVNOSTNĚ
OTEVŘENA 27. DUBNA.

Knihovna zve do opravených prostor
Městská knihovna otevírá ve středu
27. dubna zrekonstruovanou pobočku
na Hlavní třídě v Místku. Tento den
v rámci slavnostního otevření uskuteční dílničky pro děti, exkurze pro veřejnost a bude zahájena výstava prací dětí
základních škol, které vyráběly vzkazy
do věže kostela svatých Jana a Pavla
pro soutěž magistrátu „Co vzkážeme budoucím generacím?“ Vlastní
výpůjčky knih začnou 28. dubna. „Velice
se těším do nových prostor. 15 let jsem
vedl antikvariát s vědomím, že kniha je
důležitou součástí života každého z nás,“
řekl primátor Petr Korč (Naše Město
F-M). (rs)
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Nový platební portál je již v provozu
Radnice spustila nový platební portál.
Jde o další možnost platby místních
poplatků elektronickou cestou. Je
navíc ještě jednodušší než platba přes
dříve zavedený portál občana. Platby
lze provést jednoduše bez registrace,
kartou nebo bankovním převodem
pomocí QR kódu.

„Platební portál zjednoduší fungování
lidem, kteří chtějí dneska fungovat
online a komunikovat s úřadem online.
Občanům to zjednoduší život v tom
smyslu, že už nebudou muset chodit
platit poplatky za odpady, za psy,
fyzicky na pokladnu,“ uvedl náměstek
primátora pro digitalizaci a informační

technologie Igor Juriček (Piráti). I po
zavedení nového online portálu zůstává možnost uhradit poplatky přes
městský portál občana, v hotovosti
nebo platební kartou na pokladnách,
převodem na bankovní účet nebo
poštovní poukázkou, kterou si občan
sám vyplní. (jmj)

Žáci Scioškoly vysadí stromky
Školáci frýdecko-místecké Scioškoly
se v dubnu pustili do projektu Ekoaktivismus, jehož smyslem je pomoc při
výsadbě stromů či keřů. Oslovili magistrátní odbor životního prostředí a na
schůzce se žáci s městem domluvili na
výsadbě smrčků.
Žáci od čtvrtých až po deváté třídy
se během čtyř pracovních dní naučí
stromky nejen sadit, ale i ochránit je
před lesní zvěří. „Do úvodní hodiny jsme

si pozvali zástupkyni spolku Sázíme
stromy a společně si uvědomili, v kolika ohledech jsou stromy pro krajinu

a životní prostředí důležité,“ připomenul přesah do přírodopisu učitel Filip
Šimeček. (fs)

„Je skvělé, že se žáci pustili do tohoto projektu a ukazují svůj vztah
k přírodě. Požádali nás o vytipování vhodného místa k výsadbě. Zajistili jsme plochu u Frýdeckého lesa. Děkuji školákům i pedagogům
Scioškoly za jejich aktivitu. Věřím, že tento projekt je pilotní a s podobnou iniciativou se přidají i další školy.“ Náměstek primátora
pro životní prostředí a zemědělství Leonard Varga (Piráti)

Město přispěje na zřízení minizahrádek
Lidé si mohou zkrášlit okolí bytových
domů zasazením květin, keřů a stromů. Město na podporu minizahrádek
vyčlenilo 300 tisíc korun.
„Jedná se o pozemky ve vlastnictví
města Frýdku-Místku, které obyvatelům
k tomuto účelu bezplatně zapůjčíme. O
dotaci si mohou zažádat společenství
vlastníků, zástupci sdružení bytových
domů nebo jednotliví obyvatelé, a to se
souhlasem nadpoloviční většiny obyvatel domu,“ vysvětlil náměstek primátora

pro majetek města Radovan Hořínek
(ANO 2011).
Zájemce vyplní žádost a popíše, jak
by jeho minizahrádka měla vypadat.
Pracovníci odboru životního prostředí
a zemědělství posoudí, zda je místo
pro navrženou minizahrádku vhodné
a vysvětlí mu vše potřebné.
„Po zřízení zahrádky magistrát na základě předložených účtů proplatí až tisíc
korun. Tuto částku lze využít na pořízení

substrátu, hnojiva, květin, keřů a stromů. Žadatel musí rostliny sázet přímo
do země, výjimku tvoří výsadba do
typizovaných beden dodaných městem,“
upřesnil náměstek primátora pro životní prostředí a zemědělství Leonard
Varga (Piráti).
Zakladatel minizahrádky se následně
postará o zálivku, hnojení a také zajistí
likvidaci bioodpadu a další údržbu.
(jmj, rs)
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Velikonoční městečko na náměstí
Po dvouleté pauze se na
náměstí Svobody vrátilo
ve dnech 14. až 16. dubna
Velikonoční městečko.
Pestrý program se stánky
s řemeslnými výrobky
a dobrotami přilákaly tisíce
návštěvníků. (rs)

Prázdniny ve městě obohatí i sportovní kluby
Středisko volného času připravilo
pro děti na léto tradiční pobytové
a příměstské letní tábory a Prázdniny
ve městě včetně akce Vraťme dětem
pohyb. „Loni se sportovní akce Vraťme
dětem pohyb setkaly s nečekaným zájmem ze strany rodičů a dětí, proto v ní
chceme pokračovat. Klíč vše zorganizoval a sladil se sportovními oddíly a věřím, že děti přiláká možnost zasportovat
si. Díky podpoře města mohlo SVČ Klíč
uspořádat také zajímavé letní tábory

s přijatelnou cenou,“ řekl primátor Petr
Korč (Naše Město F-M).
„O prázdninách proběhne 29 táborů,
devět pobytových a 20 příměstských táborů s celkovou kapacitou více než tisíc
míst,“ potvrdil ředitel SVČ Klíč Patrik
Siegelstein. Pobytové tábory jsou poblíž Frýdku-Místku i v jižních Čechách
ubytováním v budovách, chatkách
nebo stanech a vždy mají celotáborovou hru. Jeden tábor je určen těm,
kteří na něj jedou poprvé. Příměstské

tábory jsou všeobecné i se zaměřením
a letos se jich mohou účastnit děti již
od pěti let.
Letošní Prázdniny ve městě nabízejí
výtvarné dílny, hry, soutěže, turnaje,
deskové hry, ukázky tábornických dovednosti, výlety, exkurze a pohybové
aktivity přinese spojení s akcí Vraťme
dětem pohyb. Akce jsou financovány
městem, proto jsou pro děti zdarma.
Přehled všech táborů a aktivit najdete
na stránkách klicfm.cz. (rs)
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NÁZORY OPOZICE
Obnova veřejného prostoru ve Frýdku-Místku

Výpověď smlouvy o výpůjčce

Pro KDU-ČSL byla vždy oprava historických památek prioritou, proto jako
náměstek primátora jsem kromě sociální oblasti měl na starosti právě péči
o památky. Náš zastupitel Martin Kleinwächter působil od listopadu 2018
do března 2021 jako předseda komise rady města pro obnovu kulturních
míst, historických památek a významných lokalit ve Frýdku-Místku. Za
více než dva roky se povedlo opravit rekordní množství kulturních památek, ale také drobných historických památek, a to nejen sakrálních.
Všechny tyto památky jsou součásti naší historie, zkrášlují veřejný prostor
města a je tedy velmi důležité se zasadit o jejich zachování a zvelebování.
Opravilo se několik památek, které jsou zapsány v ústředním seznamu
kulturních památek, jedná se o Kapli sv. Jana Nepomuckého na Panských
Nových Dvorech, Sousoší Ukřižovaného v Komenského sadech, památník
Miroslava Tyrše v sadech Bedřicha Smetany, boží muka v Chlebovicích, na
tyto památky se povedla získat i dotace z Ministerstva kultury. Podařilo
se opravit i ty drobné a leckdy zapomenuté kříže, křížky, kapličky, které se
nacházejí například na Zátiší, v Lískovci.
Za velmi úspěšný považuji projekt DARUJ FM, ve kterém spojuje město
své síly s veřejností. Příspěvky široké veřejnosti na jednotlivé projekty
město zdvojnásobí. Podařilo se mi do projektu prosadit vždy některou
z památek. První byl Evangelický kostel, pak varhany v kostele sv. Cyrila
a Metoděje, věž kostela sv. Martina ve Skalici. Přestože jsem nyní v opozici, tak se mi povedlo s náměstkem Jakubem Míčkem domluvit do tohoto
projektu opravu lavic v kostele sv. Jana Křtitele. Mým přáním je nadále
pokračovat v zařazování památek do tohoto programu i v budoucnu.
Marcel Sikora, KDU-ČSL

Na své 99. schůzi, konané dne 28. 3. 2022, rada města rozhodla „vypovědět smlouvu o výpůjčce ze dne 10.09.2019, ve znění pozdějších dodatků,
uzavřenou mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako půjčitelem
a spolkem Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Frýdek-Místek, se sídlem Anenská 2477, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 48428884,
jako vypůjčitelem, na základě které předmětem výpůjčky je budova čp.
2477 (ul. Anenská), jež je součástí pozemku parc. č. 2050/84, část pozemku parc. č. 1723 a část pozemku parc. č. 2050/57, vše v kat. území Místek,
obec Frýdek-Místek, a movité věci (interiérové vybavení budovy), vše
užíváno za účelem zřízení a provozování Centra aktivních seniorů, a to dle
čl. IV odst. 2 smlouvy, tj. bez udání důvodu, v tříměsíční výpovědní době“.
Jedná se o objekt, který byl slavnostně otevřen 16. září 2019. Ve zpravodaji
Rady města Frýdku-Místku č. 17/2019 se uvádí, že „Seniorům se splnil sen
o vlastním objektu“. Objekt na ulici Anenská 2477 v Místku se stal sídlem
spolku Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Frýdek-Místek.
Ten má necelých 2000 členů. Zde se plánují, ale i konají různé akce pro
seniory. Místo zde našel i spolek Aktivní senioři Česko, Frýdek-Místek,
s členskou základnou cca 130 členů, který se soustředí na mladší seniory.
Výpověď dostal jen spolek Senioři České republiky.
Rada města čítá 11 členů, (Naše Město - 4, Ano 2011 - 4 a Piráti - 3).
Usnesení je schváleno, pokud pro něj hlasuje nejméně 6 členů. Vzhledem
k tomu, že výpověď je dána bez uvedení důvodu, objevuje se řada otázek.
Kdo bude sídlit v objektu seniorů, jaké bude jeho další využití, získají
senioři adekvátní náhradu, kam se přesunou současné aktivity a řada
dalších. Časem se možná dočkáme odpovědí. Slogan Pirátů „Úřad který
s vámi mluví“ neplatí a převzala ho celá rada a náměstek Juriček, (Piráti),
který má na starosti sociální služby, je adeptem na ulovení bobříka mlčení.
Ivan Vrba, KSČM

Blokové čištění ulic
28. 4.

V. Talicha, Myslivečka

3. 5.

Slezská (Bavlnářská – Lipová, Dr. Petra

5. 5.

J. Kavky

10. 5.

Anenská I

12. 5.

Anenská II, J. Lohrera

15. 5.

Sadová

17. 5.

Anenská III

19. 5.

J. Skupy

24. 5.

Heydukova

26. 5.

Nad Mostárnou

28. 5.

Palackého, Sv. Čecha

Zápisy do mateřských škol
pro školní rok 2022/2023

Zápisy k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách (MŠ)
zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek (SMFM) proběhnou v pondělí 9. 5. 2022 a v úterý 10. 5. 2022, s výjimkou škol
v Chlebovicích (pouze 9. 5. 2022) a ve Skalici (pouze 10. 5. 2022).
Bližší informace k zápisu najdete na webu vámi vybrané školy.
Zápisy k předškolnímu vzdělávání se uskuteční
ve školách
MŠ Beruška, FM, Nad Lipinou 2318
web: www.msberuska.cz
MŠ Pohádka, FM, TĜanovského 404
web: www.mspohadkafm.cz
ZŠ a MŠ NadČje, FM, Škarabelova 562
web: http://nadejems.webnode.cz/
MŠ Barevný svČt, FM, Slezská 770, pĜíspČvková
organizace
web: www.ms-barevnysvet.cz
MŠ MateĜídouška, FM, J. Božana 3141
web: www.msmateridouska.cz
MŠ SnČženka, FM, Josefa Lady 1790
web: www.mssnezenka.cz

Svoz odpadu ze
zahrádkářských osad
Přistavení/odvoz: 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.

Harmonogram svozu pytlů
od zahrádkářů
26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6., 5. 7., 19. 7., 2. 8.,
16. 8., 30. 8., 13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10.

MŠ Radost, FM, Anenská 656, pĜíspČvková
organizace
web: www.msanenska.cz
MŠ Sluníþko, FM, Josefa Mysliveþka 1883
web: www.jmyslivecka.cz
ZŠ a MŠ FM, Lískovec, K Sedlištím 320
web: http://info.skola.liskovec.cz/
ZŠ a MŠ FM - Chlebovice, Pod Kabáticí 107,
pĜíspČvková organizace
web: www.zschlebovice.cz
ZŠ a MŠ FM - Skalice 192, pĜíspČvková
organizace
web: https://www.skola-skalice.cz/

na tČchto místech
9 MŠ FM, Nad Lipinou 2318
9 MŠ FM, Olbrachtova 1421
9 MŠ FM, TĜanovského 404
(zde se zapisují dČti i pro MŠ FM,
Gogolova 239)
9 MŠ FM, K Hájku 2972
MŠ FM, Slezská 770
MŠ FM, BavlnáĜská 455
MŠ FM, Slezská 2011
MŠ FM, J. Božana 3141
MŠ FM, Lískovecká 2850
MŠ FM, Josefa Lady 1790
MŠ FM, 8. pČšího pluku 821
MŠ FM, Svatopluka ýecha 170
MŠ FM, Anenská 656
(zde se zapisují dČti i pro MŠ FM, JiĜího
Trnky 63)
9 MŠ FM, Josefa Mysliveþka 1883
9 MŠ FM, F. ýejky 420
9 MŠ FM, LysĤvky, PĜíborská 37

9
9
9
9
9
9
9
9
9

9 ZŠ FM, Lískovec, K Sedlištím 320
9 MŠ FM, Chlebovice, Pod Kabáticí 107

9 MŠ FM, Skalice 192

Pro dítě, které do 31. 8. 2022 dosáhne věku 5 let, je od 1. 9. 2022 do
zahájení povinné školní docházky předškolní vzdělávání povinné. Pokud ještě dítě do MŠ nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit
ve spádové MŠ, nebo v jiné vybrané MŠ v termínu zápisu. Nesplnění
této povinnosti lze považovat za přestupek.
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Školák podsedl primátora
v jeho pracovně
PRIMÁTOR PETR KORČ S HOCHEM, KTERÝ SI VYZKOUŠEL
KŘESLO V JEHO PRACOVNĚ. FOTO: RENÉ STEJSKAL

Většina základních škol z Frýdku-Místku se zapojila do soutěže „Co vzkážeme budoucím generacím?“ vyhlášené
městem na vytvoření vzkazů, které
budou umístěny do tubusu v opravené
věži kostela sv. Jana a Pavla. Školáci
vytvořili zajímavá dobová svědectví ve
formě textů, vzkazů nebo výtvarných
prací.
Soutěž vyhrál vzkaz školáků 8. B. z 6.
základní školy z ulice Pionýrů v Místku,
které vedla učitelka Karolína Gomolová. Jejich vzkaz si přečtou naši potomci
v době, až se bude znovu opravovat
věž kostela. Možná za 100 let…
Vítěznou třídu pozval primátor Petr
Korč (Naše Město F-M) na snídani
spojenou s prohlídkou pracovny primátora a besedou. V ní se žáci zajímali
o osud hotelu Centrum a o historii
budovy frýdeckého magistrátu.
kuze, kterou jsme absolvovali, je jasné,
že mladé lidi město, ve kterém žijí, velmi
zajímá. A to je moc dobře,“ usmíval se
primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Město rozšiřuje
služby CAS

Podchod pod Beskydskou
ulicí září čistotou

V Centru aktivních seniorů v Anenské
ulici v Místku bude působit správce.
Zatím se o správcovskou činnost
staral jeden ze spolků, díky novému
správci se mu uvolní ruce a může
se soustředit přímo na aktivity pro
seniory. Výpověď jedné smlouvy je
formální akt, aby mohly být uzavřeny
nové smlouvy se všemi subjekty.
„Chceme podpořit působen í seniorských spolků. Úkolem správce bude
starat se o městský majetek, udržovat jej a napomáhat chodu Centra
aktivních seniorů. Spolky budou moci
své aktivity dále rozvíjet a uvolní se jim
ruce pro samotnou činnost,“ potvrdil
primátor Petr Korč (Naše Město F-M).
„Výpůjční smlouva byla vypovězena, my
se budeme moci nyní více soustředit na
organizování svých činností,“ řekl městský Předseda Seniorů ČR a zastupitel
Dalibor Kališ (KSČM).
V Centru aktivních seniorů působí městská organizace Senioři ČR
a ASEČ F-M – Aktivní senioři Česko.
Zájemcům nabízejí pestré aktivity. (rs)

Vítěznou práci i vzkazy žáků z ostatních zúčastněných škol si může

Podchod pro pěší v ulici Podpuklí
prokoukl. Mimořádné čištění v něm
v polovině března provedli pracovníci
technických služeb. Jde o hlavní pěší
trasu i cyklotrasu na Olešnou a lidé
podchodem překonávají frekventovanou Beskydskou ulici.
„Po důkladném mokrém čistění chodníku
a také osvětlení, které již kvůli nánosům

prohlédnout také veřejnost ve výstavním sálu zrekonstruované místecké
pobočky městské knihovny na Hlavní
třídě. Její otevření je naplánováno na
27. dubna. (jmj, rs)

propouštělo do prostoru podchodu jen
málo světla, je v podchodu lepší viditelnost a tím pádem je v něm i bezpečněji,“ uvedl náměstek primátora pro
dopravu a životní prostředí Leonard
Varga (Piráti).
V plánu je čištění i dalších podobných
míst. (jmj)

PRACOVNÍCI TECHNICKÝCH SLUŽEB ČISTÍ PODCHOD.
FOTO: RENÉ STEJSKAL

„Na můj dotaz, co by žáky nejvíce zajímalo, se jeden mladý muž osmělil velice
rychle a vybral si mé křeslo u pracovního
stolu. Tak třeba jsem měl tu čest potkat
se s budoucím primátorem Frýdku-Místku... Každopádně mám radost, že z dis-
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LUDVÍK PYŠKO VYPRÁVÍ ŠKOLÁKŮM U PAMÁTNÍKU
O NEŠŤASTNÉ UDÁLOSTI. FOTO: RENÉ STEJSKAL

Výbuch granátu. Dětské oběti
připomíná památník
Obnovený památník v ulici Na Aleji
připomíná smutnou událost z 4. dubna
1932, při níž zahynuly tři děti – Karel
Jež (7 let), Josef Košický (9 let) a Václav Fuciman (11 let).
Na neštěstí vzpomínal před 20 roky
čtvrtý účastník tragické hry Alois
Moškoř. „Šel jsem si hrát s kamarády
a psem Punťou na místo poblíž hostince
mých rodičů. Václav Fuciman prohrabával popeliště a našel předmět, který
vypadal jako plechovka. Všichni jsme
byli zvědaví, co je uvnitř. Vašek vzal
nožík a začal plechovku otvírat. Více si
nepamatuji, probral jsem se až v nemocnici,“ líčil Alois Moškoř, jediný přeživší.
Plechovkou byl granát z první světové války, který explodoval. Nikdy se
nezjistilo, zda tam byl od války anebo
jej tam někdo pohodil či úmyslně nastražil. Dělnická tělovýchovná jednota,
kam chodili chlapci cvičit, zřídila v místě neštěstí památník. Ten však chátral.
O jeho obnovu usilovali František Vaníček, Ludvík Pyško a Jaromír Polášek.
„Dlouho se nám to nedařilo, pan Polášek
dokonce štětcem a barvou obnovoval
původní nápisy. Nakonec nám město na
obnovu památníku na základě žádosti
pana Marcela Sikory věnovalo 20 tisíc
korun. Výsledkem je tento obnovený památník, který byl postaven v roce 2020.
Kvůli covidu jsme nemohli připravit

slavnostní otevření, které se koná nyní,
v den 90. výročí tragédie. Jen je mi líto,
že se toho nedožil František Vaníček,
který zemřel v loňském roce. Proto jsem
zapálil u památníku čtyři svíčky – tři za
děti a čtvrtou za pana Vaníčka,“ vysvětlil Ludvík Pyško.
Památník se nachází v křižovatce ulic
Na Aleji a Nad Lipinou. Dá se k němu
dostat odbočkou z Lískovecké ulice,
hned vedle je velké parkoviště. (rs)

TÝM Z BERUŠKY SE SLOVINSKÝM
DOPROVODEM NA STÁŽI.

MŠ Beruška Frýdek-Místek ve Slovinsku

Letošní jarní prázdniny strávila část
týmu Mateřské školy Beruška Frýdek-Místek, konkrétně sedm osob, na
pracovní stáží ve čtyřech slovinských
mateřských školách ve městech
Lublaň a Grosuplje. Výjezd se uskutečnil v rámci projektu Erasmus +, který
podporuje přeshraniční spolupráci,
mobilitu a přináší tak inovace do
vzdělávání.

MŠ Beruška je od roku 1995 průkopníkem programu Začít spolu (ZaS) v ČR
a je často hostitelem a rádcem dalším
zájemcům nejen z řad mateřských
škol o tento program. Cílem zahraničního pobytu byla tedy další inspirace
v rámci ZaS.

Pedagogové MŠ Beruška ocenili
zejména vysokou samostatnost dětí,
vstřícnou a respektující komunikaci
personálu s dětmi a zajímavé nápady
týkající se venkovního podnětného
prostředí, které se chystají co nejdřív
zrealizovat i u nás. „Stáž byla velmi
užitečná a budeme určitě usilovat
o další. Děkuji kolegyni Evě Huserové,
že mi bude opět oporou v koordinaci
projektu,“ řekl garant projektu a ředitel
MŠ Beruška Martin Kocur. Frýdek-Místek brzy uvítá na oplátku pedagogy ze
Slovinska. (mk)
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NÁMĚSTEK PRIMÁTORA IGOR JURIČEK S OCENĚNÝMI SENIORKAMI
(ZLEVA) LUDMILOU BIELOU, VĚROU WYTRZENSOVOU
A BRONISLAVOU RUMÍŠKOVOU FOTO: RENÉ STEJSKAL

Seniorky soutěžily o titul Babička
Frýdku-Místku
Do klání Babička Frýdku-Místku se
25. března pustilo osm odvážných seniorek. Čekaly je čtyři disciplíny – představení spojené s rozhovorem s moderátorem Daliborem Kališem, volná
disciplína, módní přehlídka a odpověď
na soutěžní otázku týkající se našeho
regionu. Zaplněný sál aplaudoval při
herecké scénce, kdy jedna z babiček
humorně předváděla svou babičku,
líbilo se i taneční vystoupení. Účastnice sklidily velký potlesk během módní
přehlídky.
Porota, v níže zasedli také senátorka
Helena Pešatová a náměstek primátora
Frýdku-Místku pro sociální oblast Igor
Juriček (Piráti) měla těžký úkol, protože všechny soutěžící byly jedinečné
a originální. Vítězství nakonec přiřkla
Ludmile Bielé. Publikum vybíralo Babičku Sympatie. Z titulu se těšila Věra
Wytrzensová, která získala i druhou
šerpu za celkové druhé místo.
„Soutěž se mi líbila, ale není jednoduché
postavit se s mikrofonem v ruce před
plný sál. Zapomněla jsem třeba říct, že

s kamarádkami hrajeme bridž,“ usmívala
se vítězná Ludmila Bielá, která postupuje do krajského kola.

„Nadchla mě atmosféra v sále i elán soutěžících. Všem jim blahopřeji,“ gratuloval
náměstek primátora Igor Juriček. (rs)

Obchodníky čeká seminář copywritingu
Další seminář v rámci akademie
Podnikej F-M čeká na účastníky na
konci dubna. „Probírat se budou texty
na web a sociální sítě a sama lektorka
semináře Bára Nováková zdůrazňuje, že
text je prodavač, který prodává, když se
se zákazníkem nemůžete potkat osobně.

Proto považuji tento seminář za velmi
přínosný,“ uvedl náměstek primátora
Jakub Míček (ANO 2011).
Účastníkům semináře lektorka vysvětlí,
proč jsou nabízené produkty užitečné nebo výjimečné, které zákazníka
nadchnou a které odeženou, protože

špatný text působí jako protivný
prodavač.
Seminář se uskuteční on-line ve čtvrtek 28. dubna od 18 hodin. Díky podpoře města je celá akademie Podnikej
F-M pro účastníky zdarma. Registrace
www.podnikejfm.cz. (rs)

Radnice bude školám blíže
Radnice by měla být nejen zřizovatelem, ale měla by školy také řídit.
Tuto vizi mění město Frýdek-Místek
v realitu. Ředitelům škol chce zajistit
potřebný komfort služeb a odpovídající
technické zázemí.
„S primátorem a radním Tomášem
Pyškem jsem dali dohromady vizi, která
spočívá především v přiblížení radnice
školám. Samozřejmě budou ředitelé
motivováni finančně, když dané úkoly
v souladu s vizí města budou postupně
plnit. Chceme vše založit především na
transparentnosti. K jednání budou vždy
přizváni zástupci mateřských, základních, ale i středních škol, které nezřizujeme, ale jsou pevnou součástí našeho

města,“ uvedl radní a ředitel Základní
školy Petra Bezruče Zbyněk Šostý
(Naše Město F-M).
Primátor města Frýdku-Místku Petr
Korč (Naše Město F-M) uspořádal
kolečko návštěv po všech městských
základních školách, aby se osobně přesvědčil, v jakém jsou technickém stavu
a co potřebují. „Naší snahou je sjednotit
podmínky na všech školách, aby všechny
měly stejné technické vybavení a zázemí.
Člověk informace nezíská z tabulek a investičních záměrů. Chtěl jsem si projít
všechny školy ve městě, od půdy po
sklep. Vidět vybavenost učeben, zázemí
v tělocvičnách nebo jídelnách. A pobavit se s každým ředitelem o tom, co

ho trápí,“ řekl Petr Korč. Nyní stejným
způsobem prověřuje stav mateřských
škol. „S podporou města se uskutečnilo
úspěšné setkání ředitelů základních
a mateřských škol a na podzim proběhne
další,“ řekl primátor Korč.
Finanční podporu města získala místní
akční skupina sdružující pedagogy,
zároveň pořadatel Festivalu přírodních věd. Právě zmíněný festival letos
nedostane podporu z evropských
peněz, díky podpoře Frýdku-Místku se
ale uskuteční a bude se konat poprvé
přímo ve městě.
Město v současnosti připravuje žádost
o evropské dotace v rámci projektu
Frýdek-Místek ve 3D realitě. (zs)
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V českých zemích bylo v letech
1896 až 1898 vydáno prvních dvacet
kinematografických licencí. První stálé
kino začalo v Praze promítat v roce
1907. Provozovatelé museli počítat
s vyššími daněmi, cenzurou a mladiství měli návštěvu kinematografu
zapovězenu. První filmy ve Frýdku
a v Místku mezi lety 1903 až 1907 patrně promítal kočovný biograf Theátre
Electrique bratří Oeserů z Moravské
Ostravy vybavený zdokonaleným
Edisonovým přístrojem. Zvuk obstarával Edisonův fonograf. Podobně
v tomto období uváděli filmy také
Ignác Mück a Martin Liška.

Podle vzoru kina v závodním hotelu
ve Vítkovicích vzniklo v roce 1915 ve
Frýdku zděné kino podle projektu
místního stavitele Emila Haukeho.
Majitelkou se stala místní podnikatelka Marie Jakeschová, manželka
městského tajemníka. V roce 1921
udělila zemská vláda v Opavě Frýdku kinolicenci, město si pronajalo
stávající kino, které později odkoupilo.
Interiér se dočkal instalace zvukové
aparatury v letech 1931 až 1932. Po
roce 1945 se v kině Slovan promítalo
na projektorech Evroplex. Rekonstrukce kina v letech 1967 až 1968 přišla na
3,5 milionu korun. Nově se tak mohlo
promítat na širokoúhlé plátno, a to
projektory Meopta UM 35/70 mm,
s automatickým přepínáním na dvou
strojích v tandemu. Jednalo se o stabilní profesionální filmové projektory
československé konstrukce, které ve
své době patřily ke světové špičce.
Díky těmto projektorům se ve Slovanu
a později v Bezruči promítaly velkofilmy 70 mm formátu Hello Dolly!,
My Fair Lady, Marry Poppins, Létající
klipr, Velké závody nebo Báječní muži
na létajících strojích. U nich se hrála
až tři večerní a noční představení po
sobě, pokaždé beznadějně vyprodaná.
V roce 1968 měl ve Slovanu premiéru
film 2001: Vesmírná odyssea. Filmy
na 70 mm formátu byly ve své době
dlouhé. Projekce obvykle trvala 140 až
168 minut s nutností přestávky.

Slovan ustoupil křižovatce
Podle dobových údajů tržby ve Slovanu v roce 1969 dosáhly 1 026 512
Kčs. Do kina tento rok přišlo 228 965



Postavili zděné kino

FRÝDECKÉ KINO SLOVAN PROMÍTALO OD ROKU 1915 DO ROKU 1979.



TEXT: JIŘINA A JAROMÍR POLÁŠKOVI
FOTO: ARCHIV AUTORŮ

První filmy se promítaly
na Edisonově přístroji

ZREKONSTRUOVANÁ BUDOVA KINA SLOVAN V 70. LETECH.

diváků, kteří viděli 22 československých filmů (150 představení), pět
sovětských (11 představení), 9 filmů
z tzv. lidově demokratických zemí (59
představení) a 54 filmů z kapitalistických zemí (635 představení).
V tomto kině původně promítali
Leopold Balavajder, Walter Polášek,
Ferdinand Škop, Alois Glembek a Alois
Kolář. Jako vedoucí kina pracoval

Vladislav Čejka. Slovan promítal naposledy v roce 1979 a po demolici ulice
Čechoslava Ostravického, části Těšínské a Národních mučedníků se uvolnil
prostor pro výstavbu křižovatky třídy
Rudé armády s průtahem silnice 1/87.

Vlast podle návrhu Čermáka
Podívejme se, jak se rozvíjela kina
v Místku. První promítání se konala
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v Německém, pozdějším Českém
domě. Městské kinematografické
divadlo v Místku, dnešní Nová scéna
Vlast, bylo postaveno v roce 1929
podle projektu místního stavitele Jaro
Čermáka. Rekonstrukce kina na zvukovou projekci se uskutečnila v roce
1932.



Městská kina ve Frýdku-Místku, která
byla znárodněna dekretem prezidenta
Beneše 28. 8. 1945, převzali zástupci
státního filmu 28. 2. 1946. V roce
1945 vykázalo frýdecké kino čistý
zisk 154 057 Kčs, místecké kino mělo
zisk 191 358 Kčs. Odvod ze zvýšeného vstupného šel do tzv. filmového
fondu. V letech 1977 až 1978 a 2003
prošlo kino Vlast rekonstrukcí.

VÝSTAVBA KINA VLAST V ROCE 1929.



V úterý 14. března 1939, kdy do města
dorazila německá okupační armáda
a u budovy kasáren se rozpoutal boj
s vojáky 3. praporu 8. pěšího pluku, Městské zvukové kino Frýdek
(Slovan) dávalo v 16 hodin cestopisný
film Baboona. Městské zvukové kino
v Místku (Vlast) hrálo v 18 a ve 20.30
hodin americký dobrodružný film
Uragan.

UPOUTÁVKA NA ČESKÝ FILM ZBOROV.



JEDNA Z REKLAM PROMÍTANÝCH PŘED FILMOVOU PROJEKCÍ.

Promítali kvůli dluhům



Frýdecký Sokol se ve 30. letech
minulého století potýkal se splácením
dluhů za stavbu Sokolovny. Činovníci
Sokola se poroto rozhodli upravit sál
v Sokolovně pro pravidelné promítání
filmů. Kino zahájilo provoz 31. 12. 1938
a jeho vybavení bylo pořízeno z půjček
na směnky od Občanské a zemědělské
záložny ve Frýdku. Jen v roce 1944
mělo kino Panoráma Bezkyd v Sokolovně tržbu více než milion korun. Po
osvobození v roce 1945 již v květnu
1945 obnovili promítání a prvním filmem se stal Pantáta Bezoušek. V roce
1946 jednala jednota Sokol o uvolnění
sálu pro svoje další aktivity a projekci
filmů zrušila.

PROMÍTACÍ PŘÍSTROJ.

Valcíř, Permon a Jadran

400 tisíc diváků za rok

V kulturním domě Válcoven plechu
krátce po dokončení v roce 1958 započalo ve velkém sále promítání filmů.
V kině Valcíř se hrálo v neděli dopoledne, v úterý a ve čtvrtek odpoledne.
10. listopadu 1968 zahájilo provoz nové
kino Permon v ulici Pionýrů v Místku.
Mělo 370 sedadel a zaměřilo se na
projekci širokoúhlých filmů. Patřilo
odbornému hornickému učilišti dolu
Julius Fučík v Petřvaldu. Jeho vznik odrážel uvolněnou politickou atmosféru
v druhé polovině 60. let minulého století. Prvním promítnutým filmem byla
česká veselohra Naše bláznivá rodina.
V roce 1968 se otevřelo společenské
středisko Jadran na Riviéře a od 1. 7.
1969 stejnojmenné kino ve velkém sálu
provozovalo Městské kulturní středisko. Městská kina dobře prosperovala,
neboť za rok 1969 odvedla celkový
příjem 2,8 milionu Kčs a čistý zisk činil
700 000 Kčs. Filmová představení
pro mládež v kině divadla Čtyřlístek
v Sadech svobody se konala v 70. až
90. letech minulého století.

Kino Petra Bezruče s širokoúhlými
projektory Meopta se začalo stavět
v roce 1968 a otvíralo se v lednu 1973.
Jeho výstavba přišla na 14,5 milionu
Kčs. Zajímavá je statistika návštěvnosti kin v roce 1980: kino Petra Bezruče:
275 079 diváků, Kino Vlast: 111 213,
kino Sviadnov: 13 288, kino Skalice:
7 067, kino Staříč: 6 159, kino Chlebovice: 1 642, celkem 415 828 diváků.
Do kina Petra Bezruče přišlo na jedno
představení průměrně 276 diváků, do
Vlasti 127 diváků.
Poměrně zapomenuta je nedokončená stavba polyfunkčního kulturního
domu a kina, která vyrostla po roce
1984 v sousedství farního kostela
sv. Jana Křtitele a zdravotní školy ve
Frýdku. V polovině 90. let minulého
století byla hrubá stavba bez vybavení
zdemolována a na jejím místě měl
vyrůst první hypermarket ve Frýdku-Místku.
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TOMÁŠ SAVKA A THE STRINGZ VYSTOUPÍ V NÁRODNÍM DOMĚ.

Do Frýdku-Místku míří The Stringz
a Tomáš Savka
The Stringz je originální akustické
trio složené z absolventů prestižních světových hudebních akademií
a vedle interpretace klasické hudby se
zaměřuje také na muzikálové a swingové hity v netradičních aranžích. Na
koncertě, který se uskuteční 5. května
v Národním domě ve Frýdku-Místku,
vystoupí spolu s ním také muzikálový
zpěvák Tomáš Savka.
Program koncertu bude velmi pestrý,
a to doslova – od klasiky až po swingové evergreeny. „Zazní jak autorské
skladby našeho pianisty Alexandra
Christianova, tak ryzí klasika - např. Suite No. 6 in D major pro sólové violoncello, ale také např. jeden z největších
hitů Franka Sinatry – My Way,“ uvedla
produkční manažerka The Stringz Eva
Loskotová.
„Vzhledem k nadcházejícímu májovému
času budou na programu i některé
známé zamilované melodie,“ doplnila
produkční.
The Stringz je jedním ze zásadních
projektů popové houslistky Lucie
Klasek, která získala řadu pracovních
zkušeností v New Yorku, Londýně
a Vídni a její oblibou je experimentování s hudebními žánry – především
propojování prvků klasiky a moderní
hudby. Ve spojení s úspěšným cellistou Ladislavem Mariašem a multižánrovým klavíristou Alexanderem
Christianovem tvoří jasně rozpoznatel-

ný celek, pro který je kromě akustické
stránky důležitá také vizuální složka
hudebního provedení. „Zásadní inspirace přichází s prostorem. Podle něj se
vše dotváří. Každý koncert je originál.
Je potřeba vždy navnímat prostředí,
energii, posluchače, pro které budeme
hrát. Pak se dotváří světla nebo videomaping – cokoli, co podtrhne hudební
složku a emoce,“ popsala Lucie Klasek
v rozhovoru pro Kulturu FM.

Náhodné není ani spojení akustického
tria s hlasem Tomáše Savky – společným jmenovatelem je láska k muzikálu
a swingu. Od první spolupráce, která
proběhla již v roce 2018, se ke společnému vystupování rádi vracejí. „Tomáš
je nejen excelentní umělec, ale také
skvělý parťák a naše společné koncerty
si naplno užíváme a doufám, že tuto pozitivní energii přenášíme i na posluchače v sále,“ dodává Eva Loskotová. (lv)

FOTOGRAFIE LUKÁŠE HORKÉHO Z
VÝSTAVY V BÝVALÉ ZÁLOŽNĚ.

Symfonický orchestr slaví šedesátiny
koncertem a výstavou v záložně
Jarní koncert Symfonického orchestru
Frýdek-Místek k 60. výročí založení se
koná 29. dubna od 19 hodin v Národním domě. Během koncertu se
představí i několik významných hostů
a také místní pěvecké sbory, které za
poslední léta s orchestrem pravidelně
spolupracují – Lašský smíšený pěvecký
sbor Baška, Smíšený pěvecký sbor
Smetana Frýdek-Místek, Pěvecký sbor
Ondráš Nový Jičín.
Pod taktovkou Zdeňka Smolky zazní
skladby L. V. Beethovena Egmont (předehra) M. Brucha Kol Nidrei, B. Smeta-

ny Má Vlast – Blaník a A. Dvořáka Te
Deum.
V den koncertu v 18 hodin v budově
bývalé místecké záložny slavnostně
začne výstava pod názvem „Lukáši, a nechtěl bys nám někdy udělat
plakát?“, která veřejnost seznámí s historií působení Symfonického orchestru
Frýdek-Místek, nad jehož vizualizací
převzal v posledních pěti letech
záštitu fotograf a všestranný umělec
Lukáš Horký. Výstava potrvá do konce
května 2022. (lv)
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OBRAZY IVO NOVÁKA INSPIROVANÉ PABLEM
PICASSEM. FOTO: LIBOR SOLAŘ

Záložna patřila v dubnu
čtyřem umělcům

V místecké záložně vystavovali v dubnu čtyři umělci z V-klubu výtvarníků
FM. Fotografka Gabriela Pachová
zaujala návštěvníky snímky frýdecké
baziliky nebo zimním pohledem na
frýdecký zámek, vystavila ale rovněž
snímky z Monaka, Benátek, zátiší anebo snímky, do kterých vstupuje malbou a vytváří tak jedinečné artefakty.
V hlavním sále spolu s ní vystavila své
malby Eva Faldynová, kterou příznivci
umění znají z výtvarných salonů, jichž
se pravidelně účastní. Do záložny
vybrala obrazy kytic a lučního kvítí,
lesních cest, olomouckého Svatého
kopečku a portrét hraběnky.
Třetí vystavující umělkyní byla malířka Miroslava Ježková. „Pro výstavu

v záložně jsem vybrala olejomalby
a velkou část tvoří portréty. Jedná se
o reálné osoby, většinou jsou to vnučky,
přítelkyně vnuka anebo děti kamarádek,“ ukazovala malířka. Další část
její expozice tvořil rybník ve Frýdku,
pejsek u kapličky v Trojanovicích, řeka
Morávka anebo koně z trhu v Německu. „Zájemci o mou tvorbu uvidí
60 mých obrazů v květnu a červnu na
zámku v nedalekém Paskově. Vernisáž
se koná 12. května,“ prozradila Miroslava Ježková.
Malíř Ivo Novák představil v průchozí chodbě záložny malby v expozici
Pocta Gauguinovi. Obrazy v zadním
sále se přihlásil k inspiraci Pablem
Picassem. (rs)

Frýdek≈Místek na cestách
přinese tipy na dovolenou
V prostorách autokempu u přehrady
Olešná pořádá město prostřednictvím
Turistického informačního centra
Frýdek-Místek miniveletrh cestovního ruchu nazvaný Frýdek≈Místek na
cestách.
„Regionální prezentací nabídky výletů,
krás a zajímavostí moravských krajů
navazujeme po dvouleté odmlce na
úspěšný ročník akce Frýdek≈Místek na
kole aneb Poznej Moravskoslezský kraj
na 4,5 km. Miniveletrh je obohacen o
cestovatelskou nabídku Zlínského a Olo-

mouckého kraje a také Polabí,“ uvedla
ředitelka TIC Frýdek≈Místek Monika
Konvičná.
Zájemci mohou zdolat soutěžní 4,5 km
dlouhý kruh s 14 stanovišti, popovídat
si s cestovateli, seznámit se s technotrasou, získat rady, jak se správně
chovat na svých cestách v silničním
provozu a poskytovat první pomoc. Po
celý den se v areálu budou pohybovat
velocipedisté, majitelé historických kočárků a připraveno bude i občerstvení,
Vstup je zdarma. (rs)

Literáti
zpod Beskyd
Literární klub Petra Bezruče Frýdek-Místek představí své literární,
fotografické a výtvarné aktivity za
posledních pět let v prostorách Muzea Beskyd. Výstava bude zahájena
12. května a potrvá do 19. června.
(rs)

Modely aut,
které změnily svět
Muzeum Beskyd zve na výstavu
modelů vozů značek Ferrari, Bertone, Alfa Romeo, Fiat, Praga, Tatra,
Škoda, Barkas, Trabant, Wartburg
a dalších. Expozice je doplněna
o dobovou dokumentaci, prospekty
a fotografie. Výstava také přibližuje
svět veteránistů, veteránů a jungtimerů, veteránských jízd a soutěží,
trofeje a poháry z veteránských
akcí. Vernisáž se koná 28. dubna
v 17 hodin, výstava trvá do 5. června. (mb)

Povídání
o hospůdkách
Hospody a hospůdky, které přivál
a odvál čas, přiblíží přednáška Jaromíra Poláška. Pojednává o historických hospodách a restauracích
v širším okolí Frýdku-Místku, na
Hukvaldech, v Kozlovicích, Rychalticích, ve Staříči, ve Sviadnově,
Hodoňovicích nebo Frýdlantu. Koná
se 19. května od 16.30 hodin v sále
Zeleného domu v Zámecké ulici. (rs)

Vítání ptačího
zpěvu
Procházka frýdeckým zámeckým
parkem a okolím řeky Ostravice 30. dubna od 8 hodin přiblíží
účastníkům základní druhy zpěvných ptáků. Součástí bude odchyt
a kroužkování. Vhodné je vzít si
s sebou dalekohled. Sraz je u brány
parku, vstup zdarma. (rs)
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Kulturní tipy
KULTURA FM

10. 5. 17.30

Pavla Zemaníková: Fenomén
Lysá hora (literární večer),
Modrý salonek, pob. Místek

11. 5. 17.00

Bezpečnost na internetu
(přednáška M. Ubíkové),
učebna, pob. Místek

20. 5. 9.00

Dětský klub pro rodiče s malými dětmi, pob. Místek

27. 4.-31. 5.

Výstava: Práce dětí ZŠ – Co
vzkážeme budoucím generacím, pob. Místek

4. 5.-2. 6.

Jak šel čas s Vědeckou knihovnou Ostrava, pob. Frýdek

KINO VLAST
BIO SENIOR
27. 4. 10.00

Poslední závod

5. 5. 10.00

Známí neznámí

11. 5. 10.00

Olga

18. 5. 10.00

Haute couture

25. 5. 10.00 Stínohra
BIJÁSEK
29. 4. 9.30

Gordon a Paddy

7. 5. 15.00

Příšerákovi 2

20. 5. 9.30

Pohádky z hor

24. 5. 15.00

Ježek Sonic 2

Kompletní filmový program
na www.kulturafm.cz
DIVADLO
10. 5. 19.00

Kleopatra (La Fabrika –
J. Čvančarová, M. Malátný),
Vlast

14. 5. 18.00

Kočka v oreganu (KS Aréna
Ostrava), Vlast

23. 5. 19.00

Utíkejte, slečno Nituš! (St.
Ypsilon

30. 5. 19.00 Cesta k vodopoádům (J.
Langmajer, A. Šťastná)

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

7. 5. 15.00

Lakomá Barka

21. 5. 15.00

Perníková chaloupka

Pro mládež a dospělé
14. 5. 19.00

Tik-tik

21. 5. 19.00

Návrat na ostrov aneb Dost
bylo covidu

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
11. 5. 15.30

Jarní koncert Symfonického
orchestru FM, Nár. dům

30. 4. 19.00 Večírek s Akumou, Nár. dům
5. 5. 19.00

The Stringz a Tomáš Savka,
Nár. dům

19. 5. 19.00

Radůza, Vlast

21. 5. 10.00

30. 5. 19.00 Z. Fung – violoncello, J. Ochescu – klavír, MHF L. Janáčka,
Nár. dům
31. 5. 19.00

Ostrava Brass Quintet, sál
ZUŠ

KATOLICKÝ LIDOVÝ DŮM

Pro děti

DALŠÍ AKCE
29. 4. 19.00

v 10.00 u dětského hřiště
v Dol. Sklenově)
19. 5. 16.30 Hospody a hospůdky, které
odvál a přivál čas, Zel. dům
22. 5. 13.00 Příroda hrou (přírodovědná
akce k Mez. Dni biologické
rozmanitosti, představení
botaniky, bryologie, entomologie, mykologie, zoologie,
tvoření a kvizy pro děti)
26. 5. 16.30 Putování Kroměřížskem, Zel.
dům
27. – 29. 5. Kultura pod hvězdami (tři
koncertní verze muzikálů
Rusalka, Rebelové, Dracula)
Bryologická poradna (po 9-12, 14-18 hod.)

Ubrousku, prostři se (koment. procházka věnovaná
místeckým hostincům) sraz
u TIC na nám. Svobody,
dopředu nutná rezervace na
info@ticfm.cz nebo osobně
na pobočce
Frýdek≈Místek na cestách
(miniveletrh cest. ruchu,
soutěžní trasa 4,5 km s 14
stanovišti, vstup zdarma,
potrvá do 16.00)

MUZEUM BESKYD

7. 5. 15.00

Tři veteráni (pohádka Liďáčkova divadla)
25. 5. 17.30 Sourozenecké konstelace
(přednáška P. Mečkovského)
29j. 5. 15.00 Velký rodinný den
FESTIVAL BOŽÍ MĚSTO
Park pod zámkem, 13. 5.
18.00 Lamačská skála (koncert)
18.00 Programy pro děti
20.00 Jak přijmout sám sebe? (přednáška na zámku)
Místek, 14. 5.
9.30

Jak přijmout místo, kde žiji
(svědectví o událostech, které se
zapsaly do historie města), nám.
Svobody

10.30

Návštěva míst spojených s předchozími svědectvími (do 12.00)

15.00

Program pro děti, dvůr Nár. domu

16.30

Velká rodinná hra, Smetanovy
sady (do 18.00)

19.00

Timothy (koncert s přítomností
všech duchovních města a jejich
požehnání městu na závěr), nám.
Svobody

Výstavy

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
27. 4. 14.00

2. 5. 9.00
3. 5. 17.30

5. 5. 16.30

Slavnostní otevření zrekonstruované pobočky, exkurze
pro veřejnost, dílničky pro
děti (do 17.00)
Dětský klub pro rodiče s malými dětmi, pob. Frýdek
Objevný Vojtěch Martínek (O. Szymanská, cyklus
Křídla), Modrý salonek, pob.
Místek
Bohumír Jaroněk (přednáška
G. Pelikánové), Modrý salonek, pob. Místek

Stálé expozice: Beskydy – příroda a lidé,
Frýdek a Místek, Frýdek – Mariánské
poutní místo.
Pomníky známé i neznámé, do 1. 5.

HUDEBNÍ KLUB STOUN

Po stopách Brouka Pytlíka, do 12. 6.
Moderní automobilů, které změnily svět,
28. 4.-5. 6.

(začátky koncertů v 21.00)
6. 5.

Viktor Sheen

Literáti zpod Beskyd, 12. 5.-19. 6.

7. 5.

Hity ze záhrobí 18+

Akce muzea Beskyd
5. 5. 16.30

7. 5. 10.00

Bystřickohostýnsko a Holešovsko (Sv. Hostýn), Zel.
dům
Za jarní květenou okolí Hukvald (botanická exkurze, sraz

U ARNOŠTA
21. 5. 20.00 The Yellow Socks, Swingalia
26. 5. 19.00 Folk &. Country Session
28. 5. 20.00 FM BAND, Liza Marrere

SPORT
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Plavci bojovali o pohár primátora

„V úvodu děti povzbudil primátor Petr
Korč a jeho náměstek Jiří Kajzar. Zahájili
tak letošní ročník plaveckých závodů pro
děti o pohár primátora. Všechny potěšila
představa možného nového bazénu,
na který bychom se všichni moc těšili.
Pozvat na naše závody mnohem víc dětí
a klubů je náš dlouholetý cíl,“ uvedla
vedoucí Plaveckého oddílu Frýdek-Místek Iveta Ličmanová. Potěšitelné je, že
se závodů zúčastnili také nejmenší děti
z Kenny Clubu a hendikepovaní.
Pohár primátora za nejrychlejší časy
v hlavních závodech ve svých věkových kategoriích získali Sofie Krausová, Gabriela Blažková, Antonín Galač
a Matěj Audy. (rs)

ČÁST PLAVCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI ZÁVODŮ O POHÁR
PRIMÁTORA. FOTO: PLAVECKÝ ODDÍL FRÝDEK-MÍSTEK

Již po třinácté se konaly plavecké
závody v bazénu 11. základní školy
Jiřího z Poděbrad z Frýdku. V sobotu
26. března se dopoledních závodů
zúčastnilo 69 dětí, odpoledne usilovalo
o medaile dalších 49 plavců. Pořadatelé vypsali 23 disciplín podle věkových
kategorií, někteří plavci absolvovali až
tři závody.

„Město Frýdek-Místek letos podporuje sportovní oddíly historicky
nejvyšší částkou 46,4 milionu korun, což je o 2,5 milionu více než
v loňském roce. Tady vidíme, že tyto peníze jsou smysluplně využívány. Měl jsem velkou radost, když jsem viděl, s jakým nadšením
soutěží mladí plavci. Děti pravidelně trénují, sportují a jsou v kolektivu svých vrstevníků. A to je důvod, proč i do budoucna bude
sportování dětí a podpora sportu naší velkou prioritou.“ Primátor
Petr Korč (Naše Město F-M)

STARŠÍ ŽÁCI HÁZENKÁŘSKÉHO KLUBU PEPINO SKP
FRÝDEK-MÍSTEK. FOTO: JAN SMEKAL

Trenér Petr Mazur: Mnozí hráči věnují
házené veškerý volný čas
Družstvo starších žáků Pepino SKP
Frýdek-Místek tvoří chlapci ve věku
14 a 15 let. Hrají čtyři soutěže, trénují pětkrát v týdnu. V týmu je sedm
velice talentovaných hráčů. Brankář
už dokonce pravidelně chytá za mladší
dorost.
„V celku je dohromady 26 hráčů, z nichž
sedm je velmi talentovaných a dalších
pět má také naději prosadit se v budoucnu v dorostu. Musí ale pravidelně
trénovat a více na sobě pracovat,“
uvedl trenér starších žáků Pepino SKP
Frýdek-Místek Petr Mazur.
Starší žáci vynikají hlavně tím, jaký
tvoří kolektiv, i když se již ukazují
i výrazné individuální talenty, ať už jde
kromě brankáře o levé křídlo, levou
a střední spojku, pravé křídlo nebo
pivot. Všichni ale musí přidat a zlepšit
některé nedostatky.
S týmem spolupracuje kondiční trenér,
další asistent trenéra se věnuje nácviku herních dovedností. Tato práce
bývá pro hochy někdy nudná, ale neposunou se dál, pokud ji nezvládnou.

Na snímku tým starších žáků, spodní řada zleva: trenér Petr Mazur,
Vít Carbol, vedoucí družstva Lenka
Vojkůvková, Vojtěch Surovec a trenér
Matěj Mazur, prostřední řada zleva:
Adam Chovančík, Adam Jašurek, Matěj

Brnovjak, Nicolas Gajdošík, Viktor Dufek, Tom Vilimovský, horní řada zleva:
trenér Milan Buchal, Šimon Ondryáš,
Lukáš Menšík, Šimon Babjar a Samuel
Cader. (js)
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Tři víkendy, tři hokejové turnaje
a senzační výhra deváťáků
V průběhu tří po sobě následujících
víkendu se v hale Polárka uskutečnily
tři mládežnické hokejové turnaje. Ve
dnech 25. až 27. března O Stanley Cup
Ondřeje Paláta utkali žáci šestých
tříd. V konkurenci dalších devíti týmů
obsadili výborné třetí místo, když v zápase o bronz porazili Vítkovice. Finále
ovládla Kometa Brno, druhé skončily
pražské Letňany.



Pro hráče ročníku 2009 a mladší se
konal od 8. do 10. dubna turnaj opět
o Stanley Cup Ondřeje Paláta. O trofej
usilovali i ukrajinští hokejisté, kterým
umožnili start členové klubu sportovních automobilů Supercarsclub (www.
supercarsclub.cz) a rodiče hráčů,
kteří hráčům Ukrajiny věnovali 50 tisíc
korun na ubytování a stravování. Poté
hokejistům turnaj zpestřili přehlídkou svých vozů. Mladí hokejisté si
mohli sportovní vozy značek Ferrari,
Lamborghini, McLaren, Porsche, Audi
a dalších nejen vyfotit, ale majitelé jim
dovolili do nich také usednout. Zájem
o vyzkoušení posezení v nejrychlejších
sportovních vozech světa byl velký.
S rychlým McLarenem přijel automobilový závodník David Palmi, akci
natáčeli čeští a slovenští youtubeři.

NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ TURNAJE 6. TŘÍD DAVID KOVAŘÍK PŘIJÍMÁ BLAHOPŘÁNÍ
OD PRIMÁTORA PETRA KORČE. FOTO: HC FM



První dubnový víkend se sjelo do Polárky deset týmu ročníků 2007 a mladších na Fajny turnaj. Domácí hráči
podávali skvělé výkony a probojovali
se do finále proti favorizovanému
Zlínu. V závěru utkání vedli, avšak pár
vteřin před koncem dostali vyrovnávací branku. Tým to nezlomilo a hráči
Frýdku-Místku vyhráli na nájezdy.
Fantastický úspěch!

VÍTĚZNÝ TÝM DEVÁŤÁKŮ. FOTO: HC FM

V turnaji se kluci z Frýdku-Místku
umístili na celkově páté příčce. Turnaj
vyhráli hokejisté z Trenčína, ukrajinští
hráči skončili třetí.
„Všechny tři turnaje v Polárce se povedly po všech stránkách a měly velkou
odezvu na sociálních sítích. Velkým

překvapením byla výhra deváťáků.
Podali skvělý kolektivní výkon, přehráli
tabulkově lepší soupeře a je to výborná

Úspěch snowboardcrossaře
Bruno Tatarko z Frýdku-Místku byl
nejúspěšnějším z českého kvarteta na
mistrovství světa ve snowboardcrossu ve švýcarském Veysonnaz. Český
reprezentant, který loni získal bronz
ve smíšeném závodě na juniorském

šampionátu v ruském Krasnojarsku,
skončil v individuálním závodě na
děleném devátém místě. Další čeští
závodníci obsadili 17., 33. a 49. příčku.
Mistrem světa se stal Němec Leon
Ulbricht. (rs)

tečka za jejich působením v žákovském
hokeji,“ pochválil hráče trenér a manažer klubu Michal Bobok. (rs)
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Budoucí hvězdy
bojovaly na Stovkách

Sportovní tipy
HÁZENÁ – extraliga mužů

ČEŠTÍ FOTBALISTÉ (V ČERVENÉM) PORAZILI
POLSKO 2:0. FOTO: RENÉ STEJSKAL

6. 5.

18.00 SKP F-M – Hranice

BASEBALL – 1. LIGA
1. 5.
7. 5.

13.00 + 16.00
FM – Olomouc
13.00 + 16.00
FM – Bučovice

FOTBAL – MSFL
30. 4.
14. 5.
25. 5.
28. 5.

14.30
14.30
17.00
14.30

FM – Velké Meziříčí
FM – Blansko
FM – Znojmo
FM – Vrchovina

Další medaile
pro šachisty
Fotbalový stadion na Stovkách hostil
28. března mezistátní utkání Česko
– Polsko dvacetiletých hráčů, které
bylo součástí Elitní ligy. Diváci viděli
vyrovnaný fotbal, avšak čeští hráči si
dokázali vypracovat šance, z nichž dvě
Marek Icha a Filip Firbacher proměnili

a radovali se z výhry 2:0. Další mezistátní zápas se ve Frýdku-Místku
uskutečnil 12. dubna. České hráčky kategorie U19 bojovaly se stejně starými
Francouzkami o postup na mistrovství
Evropy.

„Náš stadion ve Stovkách odpovídá mezinárodním standardům
a díky tomu se na něm mohou hrát zajímavé zápasy české reprezentace se zahraničními soupeři. Loni v říjnu se ve Stovkách hrála
kvalifikace pro mistrovství Evropy mužů U19, nyní jsme viděli zápas
dvacetiletých v rámci Elitní ligy, poté se na hřišti představily české
devatenáctileté reprezentantky. Pro klub je to ocenění jeho dobré
práce s mládeží.“ Náměstek primátora pro majetkoprávní vztahy
a účasti města Radovan Hořínek (ANO 2011)

Stupně vítězů gymnastek
Gymnastky TJ Sokol Frýdek-Místek se
26. března zúčastnily ve třech věkových kategoriích závodů v čtyřboji
v Odrách. Mezi nejmladšími (ročník
2015 a mladší) suverénně zvítězila
Zuzana Kocichová, druhou příčku brala
Eliška Matýsková a 3. místo obsadila
Aneta Stabrawa. V soutěži dvojic se
povedlo získat zlato Zuzaně a Anetě,
stříbro Elišce a Karle Hanákové. Mezi
mladšími žákyněmi vyhrála Nela Koláčková před Eliškou Salajkovou a Nelou
Sochovou. V soutěži dvojic se ze zlata
radovaly obě Nely, bronzové byly
Eliška s Natálií Mlčákovou. V mladších
žákyních II díky bezvadně zvládnutým
sestavám na všech nářadích zvítězila
Emma Lusová před Theou Stabrawou

a Klárou Lukšíkovou. V soutěži dvojic
na nejvyšším, zlatém stupni vítězů
stály Emma a Thea a na druhém, stříbrném Klára a Nikča Jonášová.
Děvčata poté odjela do Prahy na
závody v malém Teamgymu (akrobacie a trampolína). Nejstarší děti si
odvezly bronzové medaile, když je od
zlata dělily 0,3 bodu. Nejmladší děti
z kategorie 2014 a mladší získaly na
svém teprve druhém teamgym závodě
v Praze zlatou medaili. V kategorii ročníků 2012 a mladší se dětem povedlo
zacvičit bez jediného zaváhání na akrobacii i trampolíně, gymnastky získaly
stejně jako jejich mladší kolegyně další
zlato. (km)

Hráči Beskydské šachové školy se
v březnu účastnili ve Špindlerově
Mlýně mistrovství ČR juniorů a juniorek. Marek Miča ovládl dorosteneckou i juniorskou kategorii a odvezl si
dva mistrovské tituly. Třetí místo mezi
juniory a druhé místo mezi dorostenci vybojoval Adam Frank. V rapid
šachu obsadil druhé místo Richard
Stalmach.
Další skupina šachistů zamířila ve
stejné době do Luhačovic na MČR mládeže v šachu. V kategorii do 10 a do 12
let získaly stříbro Lucie Lacková a Viktorie Buchtová, v kategorii do 14 let
získala bronz Denisa Bartečková. (ta)
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Křížovka

Konfucius: I to největší moře má své břehy. …

Sudoku
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Projektanty a další profese

Čištění sedacích souprav, koberců,
kompletní a pravidelné úklidy
bytových a nebytových prostor.
Již 17 let vám děláme radost...
Dalibor Rada, tel.: 774 907 588

Více informací na:

www.hpfm.cz /KARIERA
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Autoservis • Karosárna • Lakovna • Pneuservis
Komfort Auto s.r.o. • Příborská 1585 • 738 01 Frýdek-Místek

Tel.: 777 918 162

E-mail: info@komfortauto.cz

www.komfortauto.cz
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Pro nejpopulárnjší pytlíky na pe!ivo
rovnou pod Zámecké náms ve Frýdku
do prodejny Wrap Up na ul. Zámecká 56
(100 m z nám s napro vstupu
pu do zámecký
zámeckých
ých zahrad
zahrad)

Pe!ivo
je déle
!erstvé

membrána
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Dvouvrstvé pytlíky
s vnitní texlní
membránou
s odolnos
pro plísni

wrapup.cz
Funk!ní pytlíky
na chleba

...aby se pe!ivem neplýtvalo

