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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 postu-
rálním 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 do-
hledem 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 kon-
četin. Mohou ho také využít pacienti po amputacích při nácviku chůze a rovno-
váhy 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 dochá-
zí k zamezení ztuhnutí kloubu v důsledku dřívější imobilizace. Cvičení v motod-
laze 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. Tera-
pie probíhá pod dohledem fyzioterapeuta a je hrazena ze zdravotního pojištění.

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

Specializované poradny
Sagena dále nabízí svým klientům pět specializova-
ných rehabilitačních pracovišť. Je to poradna a  fy-
zioterapie novorozenců a  dětí, poradna a  terapie 
dysfunkcí pánevního dna zaměřená na léčbu inkon-
tinence, rehabilitační ambulance pro léčbu poloho-
vých závratí, ambulance dechové rehabilitace a am-
bulance sportovní fyzioterapie a  traumatologie pro 
profesionální a rekreační sportovce.

Pracoviště rehabilitace najdete v budově 
Sagena I, 8. pěšího pluku 2450, Frýdek-Místek, 
tel.: 55 30 30 810.

728 377 180 skladmistr@fajnesklady.cz

Naše osobní skladovací prostory jsou zde pro vaše sezonní vybavení, uskladnění nábytku 
při stěhování i inventář vašeho eshopu. Skladovací plocha od 6m2.

Celý areál je přístupný 24/7, hlídán kamerovým systémem a jednotlivé skladovací kóje jsou pojištěné. 

COLLO LOUKY - Areál bývalých motokár

POTŘEBUJETE PROSTOR?

ZABEZPEČENÍ PŘÍSTUPNOST POJIŠTĚNÍ
FLEXIBILNÍ 
PRONÁJEMABEZPEČENÍ ŘÍSÍÍÍSTUTUPNPNOSO T POJIŠTTĚĚĚNĚNÍÍÍ
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/dlouhý triatlon s převýšením 6100 m/ 

/střední triatlon s převýšením 3450 m/

/triatlon pro děti/

/triatlon - 500 m plavání, MTB 15 km, běh 5 km/

/závod na 5000 m okolo Olešné/

/závod na 9 km/

/závod na in-linech, jednotlivci, štafeta dvojic i čtveřic/

/závod na in-linech pro děti a mládež/

S
O

 9
. 
7
.

N
E
 

1
0
. 
7
.

Olešná, Místek



3eDitorial

Dámy a pánové, vážení spoluobčané,

je tady léto a s ním pohodová atmosféra dovole-
ných, vytoužený odpočinek. Přesto nepolevujeme, 
ale dál upravujeme, budujeme a investujeme. 

I přes těžkou dobu zdražování cen materiálů 
a vysokou inflaci se nepřestáváme držet myšlen-
ky, že na vás, na občanech šetřit rozhodně nelze. 
Naopak, právě na občany v době krize myslet 
musíme. Proto nezvyšujeme nájemné v městských 
bytech a zateplujeme, abyste neplatili ještě více. 
Spolu s městskými společnosti připravujeme 
zpracování odpadu na teplo, což zbude znamenat 
menší náklady na likvidaci odpadu a zároveň i 
menší náklady na vytápění bytů. A zejména usilu-
jeme o to, aby naše město bylo upravenější, a aby 
se věcem, které už dosluhují, dostalo opravy.

K vyjmenování uskutečněných, aktuálních nebo 
nejbližších investic města by byl tento sloupek 
příliš krátký. Přesto zmíním alespoň některé z nich. 
Konečně, po letech váhání, došlo na opravu modré 
lávky v Riegrově ulici. Dále spravíme cestu v ulici 
Collo-louky, také plácek před gymnáziem P. Bez-
ruče a věžák v Anenské ulici, nemluvě o aktuál-
ních obnovách silnic v právě odkanalizovaných 
okrajových částech, o řadě chystaných oprav škol 
a školek, třeba zateplení přístavby 1. ZŠ. 

Jsem rád, že technické služby dobře fungují, 
město kvete a opravuje se jedna cesta za druhou. 
Poslední např. část Lískovecké, Horymírova nebo 
parkoviště u nemocnice. Rozšiřují hřbitov, spravují 
chodníky, a to vedle celkové údržby města, ve 
které budeme zase o krok dále i díky novému 
vysavači odpadků.

A teprve, pokud díky dobrému hospodaření ušetří-
me finance, podaří se v budoucnu opravit Národní 
dům, na který se dříve nikdy nedostalo.  

Kultura a sport dostaly letos historicky nejvyšší 
dotace a díky tomu máme před sebou skvělé léto 
se spoustou zábavy. Zkrátka nepřijdou ani děti, 
pro které SVČ Klíč připravilo pestrý program, jak 
se přesvědčíte na straně 27. 

Festivaly, kino pod širým nebem, koncerty, diva-
délka pro děti, sportovní akce – každý si určitě 
vybere letní program dle svého gusta, a k tomu 
Vám přeji zejména odpočinek, zmiňovanou poho-
du a příjemné zážitky. 

s úctou
váš primátor 
petr korč (naše Město F-M)

4 Cena města třem osobnostem

5 Rozhovor s náměstkem primátora Jakubem Míčkem

6 Cyklisté, inline bruslaři a chodci na obchvatu

7 Nepolevujeme. Žádáme plně funkční dětské oddělení

8 Začala oprava modré lávky přes Ostravici

9 Plasty lze dále zužitkovat na energii

10 Parkování ve městě dostane nový řád

11 Kanalizace dokončena. Město nyní opravuje cesty

12 Budova v kasárnách dostane novou střechu

13 Opravená věž opět skrývá tajemství

14 Proměna Zátiší

15 Z investičního kalendáře: budova záložny

16 Folklorní festival se vrátil na náměstí

19 Další opravené hřiště

20 Děti ze ZUŠ rozezvučily hudbou sady

21 Ministr Jurečka: zájem o hospic i nemocnici

22  Betonové kiny nebo hypermarket v historickém jádru 
města?

24 Město žije naplno

25 Antonín Kroča: přijďte zažít výbuch exprese v záložně

obsah

Měsíčník zpravodaj města Frýdku-Místku vydává statutární město Frýdek-Místek, radniční 1148,  
738 01 Frýdek-Místek, ičo: 00296643. zaevidováno u Mk čr pod reg. číslem e 12362.  

redaktor: rené stejskal, tel.: 558 609 111, e-mail: zpravodaj@frydekmistek.cz, www.frydekmistek.cz. 
layout: lemon design, grafické zpracování: lucie petrová. tisk: Czech print Center a.s.  
Distribuce: česká pošta.

redakce si vyhrazuje právo úpravy externích příspěvků. Datum vydání: 17. 6.  2022.  
uzávěrka dalšího čísla 22. 7. 2022.

Do všech schránek ve městě zdarma.   

zpravodaj města Frýdku-Místku roznáší do všech domácností ve městě česká 
pošta. při problémech s doručením se, prosím, obraťte, přímo na českou poštu: 
e-mail: jendrejcik.frantisek@cpost.cz  |  tel.: 954 396 514 (paní Retková).



44 zpravoDaj F≈M ◆ aktuálnězpravoDaj F≈M ◆ aktuálně

Cenu města Frýdku-Místku získaly tři 
osobnosti. za přínos v literární činnosti, 
výchově a vzdělávání skalická kronikářka 
věra pánková, v oblasti záchrany lidských 
životů ředitelka oblastního spolku české-
ho červeného kříže jana stanovská a in 
memoriam hudebník, zpěvák a skladatel 
David stypka za přínos v oblasti hudby. 
primátor Frýdku-Místku petr korč (naše 
Město F-M) předal věře pánkové a janě 
stanovské Ceny města na slavnostním 
setkání v rytířském sále frýdeckého 
zámku, cenu pro Davida stypku předal 
během hudebního festivalu sweetsen 
fest. 
„Jsem potěšena, že takové ocenění získává 
Český červený kříž a že práce, kterou pro 
město děláme, je vidět. Je to práce týmová, 
jsem ráda, že mám tak výborné kolegy,“ 
řekla jana stanovská. „Velice mě přikvapi-
lo, že z tolika občanů našeho města, kteří 
mají větší zásluhy než já, jsem toto ocenění 
obdržela právě já. Je to možná proto, že 
kroniku ve Skalici píši tak dlouho. Převzala 
jsem ji po svém pradědečkovi, který psal 

v letech 1922 až 1956. Protože zemřel, pře-
vzala jsem jeho práci já, jeho pravnučka, 
ve svých 20 letech. A ta funkce mi zůstala 
dodnes. Kroniku píšu 66 let,“ zasmála se 
věra pánková a dodala: „Nebyla to jen 
kronika, měla jsem hodně funkcí, na dědině 
dělal kantor téměř všechno. Byla jsem ve 

všech spolcích kromě hasičů, v sokole, 
hrála jsem ochotnické divadlo, zpívala 
v pěveckém sboru a hrála jsem závodně 
volejbal.“ 
oceněným ženám poblahopřál primátor, 
náměstci, radní a zastupitelé Frýdku-
-Místku. (rs)

Cena města třem osobnostem 

schválená čtyřletá koncepce naklá-
dání s bytovým a nebytovým fondem 
Frýdku-Místku popisuje, jak s tímto 
majetkem hospodaří město a jaké 
s ním má další záměry.  
„Zásadní je, že vybrané nájemné vrátíme 
zpět do zlepšování bydlení a rekonstruk-
cí bytů a nebytových prostorů. V minu-
losti se do oprav vracela přibližně jen 
třetina nájemného a zbytek byl v roz-
počtu použit na jiné věci. Se změnou 
tohoto systému jsme přišli v roce 2017 

Městské byty: nájemné nezdražujeme

„Stejně jako v minulém roce ani letos neuplatníme inflační doložku 
u nájemného z bytů. Takže nedojde ke zvýšení o čtyři procenta. 
Myslím si, že když dostávali slevy z nájmu podnikatelé, resp. nájmy 
jsme jim nezvyšovali, nemělo by se zvyšovat nájemné ani občanům 
města.“ náměstek primátora radovan Hořínek (ano 2011)

schválením tehdejší koncepce a stejný 
záměr máme i pro další období pro 
roky 2022 až 2026,“ potvrdil náměstek 
primátora pro majetkové vztahy města 
radovan Hořínek (ano 2011). 

Dobrou zprávou pro nájemníky je, že 
město jim ponechá nájemné ve stejné 
výši jako doposud a nebude jej zvedat 
o inflaci. v majetku města je v součas-
né době 1309 bytů. (jmj)
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Medailonky oceněných
Věra Pánková je mezi občany místní 
části skalice velmi známou a výraznou 
osobností. léta se podílí na veškerém 
dění v této části Frýdku-Místku. od roku 
1957 do roku 1991 působila nejdříve jako 
učitelka a později jako ředitelka skalické 
základní školy. v minulosti byla také hlasa-
telkou místního rozhlasu, zastávala funkci 
knihovnice, předsedkyně osvětové besedy 
ve skalici a zastupitelky obecního úřadu. 
Mnoho let je předsedkyní klubu seniorů, 
pro něž organizuje každoměsíční setkání, 
výlety, besedy a sezónní aktivity spojené 
s rukodělnou výrobou. je také aktivní 
členkou tj sokol skalice a komise pro 
občanské záležitosti. je také vynikající his-
toričkou, spoluzakládala skalické muzeum 
a působila ve výboru vlastivědného spolku 
skaličanů. s historií a děním ve skalici je 

spojena také její práce kronikářky pro tuto 
část Frýdku-Místku, kterou vykonává od 
roku 1956.

Jana Stanovská vstoupila do oblastního 
spolku českého červeného kříže (ččk) 
v roce 1999. o 12 let později ji výkonná 
rada českého červeného kříže Frýdek-Mís-
tek jmenovala do funkce ředitelky. naplňo-
vání principů ččk a jeho poslání, kterým je 
zejména zmírňovat utrpení, chránit život 
a úctu k lidské bytosti bez rozdílů, je plně 
v souladu se silným sociálním cítěním paní 
stanovské, s nímž při své práci ředitelky 
oblastního spolku zajišťuje všechny jeho 
činnosti. 

jedná se zejména o akreditovanou výuku 
první pomoci pro děti, mládež i dospělé, 
zajišťování zdravotnického dozoru na 
společenských, sportovních a kulturních 
akcích, provozování ošacovacího střediska 

nebo práci v humanitární jednotce pomá-
hající při mimořádných událostech. 

pod vedením paní stanovské je naplňování 
poslání ččk, které vychází z principů hu-
manity, nestrannosti, neutrality, nezávis-
losti, dobrovolnosti, jednoty a světovosti, 
skutečně všeobecně prospěšnou činností.

David Stypka, zpěvák, kytarista a textař, 
pocházel z Dobré. Hudbě se věnoval od 
svých 12 let, ale širší veřejnosti se před-
stavil až vydáním prvního alba s kapelou 
bandjeez. spolupracoval také s kateřinou 
Marií tichou a ewou Farnou, s níž nazpíval 
duet Dobré ráno, milá. v roce 2017 vydal 
desku neboj, za níž obdržel hudební Cenu 
anděl v kategorii sólový interpret roku 
2017. všechny jeho plány a sny ukončilo 
závažné onemocnění zkomplikované co-
videm-19, kterému David stypka 10. ledna 
2021 podlehl.
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problémům nebo hendikepu omezeni 
v pohybu a cesta na úřad by pro ně 
byla příliš náročná nebo nemožná. 
telefonicky nebo osobně prostřed-
nictvím svých příbuzných se domluví 
a úředník přijde za nimi domů nebo 
do sociálního zařízení. takto z po-
hodlí svého domova si vyřídí uzavření 
smlouvy, ověření podpisu, udělení plné 
moci příbuzným, nový občanský prů-
kaz nebo výpis z katastru nemovitostí 
a další záležitosti. termín bývá do dvou 
dnů od objednání, ale v naléhavých 
případech jsme schopni tuto službu 
zajistit i v daný den. 
Do budoucna plánujeme další rozšíření 
služeb pro naše občany s hendikepem 
nebo v seniorském věku, kteří mohou 
mít problémy dojít osobně na úřad. 
Chceme jim tak ulehčit vyřizování 
úředních záležitostí. 

Senioři se sdružují v Centru ak-
tivních seniorů. Plánujete v rámci 
koalice nějaké změny?
za hnutí ano 2011 ve Frýdku-Místku 
jsme tento projekt dlouhodobě pod-

porovali a pomáhali s jeho realizací. je 
skvělé, že seniorské organizace mají 
toto zázemí a nadále je budeme v je-
jich aktivitách podporovat. Centrum 
nyní poskytuje větší prostor i dalším 
organizacím seniorů a tím přispívá 
k využití jejich potenciálu. prostory 
mohu využívat rovněž organizace, 
které pomáhají seniorům nebo hen-
dikepovaným osobám. osobně jsem 
moc rád, že ve Frýdku-Místku máme 
takové zařízení. a znovu zdůrazním, že 
toto zařízení a seniorské organizace ve 
městě budeme vždy podporovat.    

Bude pokračovat Akademie pro 
obchodníky?
překvapil mě velký zájem ze strany 
místních podnikatelů. proto pokračuje, 
letos se zaměřila například na pre-
zentaci firem na facebooku a googlu. 
kromě toho jsme na webu města pro 
podnikatele zveřejnili manuál, kde zjistí 
potřebné informace k předzahrád-
kám, reklamním stojanům, reklamě na 
provozovnách nebo ke stánkovému 
prodeji. (rs)

rozHovor

Můžete popsat, jak je na tom Frý-
dek-Místek se získáváním dotací? 
ve srovnání s jinými městy jsme 
úspěšní s žádostmi o dotace. získávání 
dotací se věnujeme, máme koncepci 
i úředníky, kteří se této problematice 
věnují. troufnu si říct, že bych dokon-
ce uvítal od našich městských odborů 
více připravených projektů, u kterých 
bychom o dotaci mohli požádat. 
Dotacemi šetříme finance v našem 
rozpočtu a ty pak můžeme použít na 
další činnosti. tím, že město investuje, 
dává práci firmám a lidem. to považuji 
za důležité. je třeba ale také říct, že 
do některých projektů bychom se bez 
dotací nemohli pustit. 

Do kterých? 
bez státní dotace bychom nikdy 
nezrealizovali kanalizaci. získali jsme 
výraznou dotaci na vybudování ka-
nalizace v zelinkovicích, Chlebovicích 
a ve skalici a díky tomu budou moci 
tyto městské části kanalizaci využívat. 
s pomocí dotace rekonstruujeme nové 
sídlo městské policie v těšínské ulici, 
úspěšní jsme byli s žádostí o dotaci na 
fasádu pobočky městské knihovny na 
Hlavní třídě, další dotace jsme získali 
na rekonstrukci domova pro seniory, 
výstavbu vodovodu, opravy kultur-
ních památek, na Den země, Den pro 
seniory atd.

Ve své gesci máte obchvat města. 
V jakém je stavu?  
byla to opravdu velmi náročná cesta, 
kterou jsme se dostávali k pravomoc-
nému stavebnímu povolení. jednali 
jsme s ministerstvem dopravy, s ředi-
telstvím silnic a dálnic, a po napadení 
stavebního povolení organizací Děti 
země jsme se dokonce vzdali odvolání 
vůči ministerstvu, abychom zákonné 
lhůty co nejvíce zkrátili. i díky tomu 
se mohly dokončit práce u rozesta-
věných objektů, především u mostů 
a v oblasti sesuvu půdy na druhé části 
obchvatu. první část byla víceméně 
dostavěna, chybělo dodělat jen menší 
práce. a tato první část od ostravy po 
sjezd na Frýdlant nad ostravicí bude 
na začátku prázdnin otevřena. 

V poslední době jste zavedli další 
služby v rámci mobilního úřadu. Jste 
nyní s jeho fungováním spokojen? 
Mobilní úřad je určen našim spolu-
občanům, kteří jsou kvůli zdravotním 

Mobilní úřad pomáhá seniorům 
a lidem s hendikepem 

Náměstek primátora Jakub Míček (ANO 2011) 
má ve své gesci územní plánování a rozvoj, 
stavebně správní činnosti, dotace a řídí útvar 
hlavního architekta města. Výrazně rozšířil 
fungování mobilního úřadu, který pomáhá 
seniorům a občanům s hendikepem.
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tisíce lidí si nenechaly ujít příležitost 
projít nebo projet se po trase ob-
chvatu Frýdku-Místku. během dne 
otevřených dveří na dálnici D48 si 
v sobotu 11. června každý mohl část 
trasy obchvatu projet na kole, in-
line bruslích, koloběžce nebo se po 
dokončované dálnici jen projít. zájem 
byl velký, jedinečnou možnost zajezdit 
si ve volných pruzích využily často 
celé rodiny. silničáři přistavili techniku, 
pomocí které dálniční obchvat stavějí, 
a zájemci mohli do těžkých strojů 
usednou. pro děti to byla neuvěřitel-

Cyklisté, inline bruslaři a chodci  
na obchvatu. otevření se blíží

Fo
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sk

a
l ná atrakce. kromě toho si zaskákaly 

v nafukovacích hradech, zajezdily na 
šlapadlech slalom, nechaly si pomalo-

vat tvář anebo si prohlédly techniku 
záchranářů. o dobrou náladu se staral 
klaun, dýdžej a kapely. (rs)

„První část obchvatu je prakticky hotova a úsek od Ostravy po 
sjezd na Frýdlant nad Ostravicí bude otevřen ještě před začátkem 
prázdnin. Zprovoznění obchvatu zdržely námitky spolku Děti Země. 
Ministerstvo vyřešilo první napadení stavebního povolení, které 
se týkalo druhé části obchvatu, nyní řeší napadení první části 
obchvatu. Poté se dodělají zbývající drobné práce a obchvat může 
být spuštěn.“ náměstek primátora pro silniční obchvat, územní 
plánování a stavebně správní činnosti jakub Míček (ano 2011)
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to slova mluvčí Městské nemocnice 
v ostravě andrey vojkovské. v dubnu 
u nich hospitalizovali 24 dětí s frýdec-
ko-místeckou adresou z celkem 258, 

a dětská pohotovostní služba 
ošetřila 120 dětí z Frý-

decko-Místecka.  
o špatném stavu na 
dětském oddělení 
a arogantním jed-

nání ředitele frýdecké 
nemocnice hovořil na 

jednání zastupitelstva 8. června 
zastupitel a bývalý lékař této nemoc-
nice MuDr. karel volný (bezp.). Šest 
mladých lékařů z dětského oddělení 

odešlo po jednání s ředitelem nemoc-
nice.  
od 14. března, kdy se na veřejnosti 
poprvé objevila zpráva nemocnice 

o „zastavení provozu dětské-
ho oddělení po předchozím 

zastavení příjmu pacientů,“ 
změnila nemocnice rétoriku 
směrem výrazně ku prospě-
chu rodičů a dětí. k odklonu 

od původního záměru zrušit 
dětského oddělení výraznou 

měrou přispěl tlak veřejnosti a kroky 
radnice včetně nabídky bydlení pro 
začínající lékaře. vyhráno ale rozhod-
ně zdaleka není. (jmj)

nepolevujeme: žádáme spolu s 11 tisíci 
obyvateli plně funkční dětské oddělení
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Město v nejasné situaci kolem 
dětského oddělení požádalo nemoc-
nici ve Frýdku-Místku o zodpovězení 
zásadních otázek. „Nemocnice i přes 
několik urgencí nesdělila, kolik mají na 
oddělení nasmlouvaných úvazků. Museli 
jsme proto zažádat o odpovědi oficiální 
cestou, a to na základě zákona o po-
skytování informací. V dané situaci by 
měla nemocnice poskytovat informace 
obratem, měla by občanům jasně sdělit 
zejména to, jak je chod dětského odděle-
ní zajištěn po personální stránce,“ uvedl 
náměstek primátora pro zdravotnictví 
igor juriček (piráti).  

nemocnice až poté odpověděla, ovšem 
stav s úvazky lékařů je nejasný. ne-
mocnice nikdy nevysvětlila, proč zve-
řejnila informaci o uzavření dětského 
oddělení k 1. dubnu a proč v následné 
tiskové zprávě píše o zřízení dětského 
denního stacionáře, který měl nahradit 
dětské oddělení. namísto toho ředitel 
nemocnice nechal doručit do schránek 
některých občanů leták, kde tvrdí, že 
je vše v pořádku. realita je bohužel 
jiná. 

„Velkým problémem je, když pro dítě 
přijede záchranka. Osádka kvůli situaci 
na frýdeckém dětském oddělení musí 

složitě zjišťovat, kam má s malým paci-
entem jet. Vím o několika maminkách 
s touto špatnou zkušeností. Jedna z nich 
je má známá z Čeladné. Její dcera měla 
zdravotní komplikace, stav byl vážný. 
Zdravotníci před ní museli řešit, kam 
s dítětem pojedou. Nakonec se dovolali 
do Ostravy a dítě tam odvezli na JIPku. 
Tímto způsobem péče o dětské pacienty 
na Frýdecko-Místecku nemůže fungo-
vat,“ zlobil se igor juriček.  

Do řešení situace ve frýdecké nemoc-
nici se kromě komunálních politiků, 
poslanců a senátorů zapojili i členové 
vlády a ministerstvo zdravotnictví.  (rs)

nemocnice nekomunikuje, rodiče tápou

„Velice si vážím práce všech zdravotníků na dětském oddělení, kteří se snaží 
i v této nelehké situaci vyvolané vedením nemocnice poskytovat péči dět-
ským pacientům. Věřím, že se nám podaří podniknout kroky, které povedou 
k posílení oddělení.“ primátor petr korč (naše Město F-M)

více než 11 000 lidí podepsalo petici 
za dětské oddělení nemocnice ve 
Frýdku-Místku. vznikla jako reakce 
na oznámení frýdecké nemocnice 
ohledně uzavření dětského oddělení 
k 1. dubnu a omezení péče o dětské 
pacienty. 
petice zaznamenala mezi lidmi obrov-
ský ohlas, i po termínu ukončení se 
ozývají další a další zájemci o pode-
psání. tato petice má největší počet 
podpisů v novodobé historii města. 
„Každý podpis včetně odborníků, lékařů 
a sester je pro nás velký závazek. 
Budeme pokračovat dál a dělat vše pro 
to, aby děti měly v našem městě opět 
odpovídající péči,“ uvedl primátor petr 
korč (naše Město F-M). 
„Obyvatelé deklarují jasný zájem 
o nepřetržitou zdravotní péči a pomoc 
dětským pacientům přímo ve Frýdku-
-Místku,“ okomentovala výsledek 
petice senátorka Helena pešatová.
Mezi podepsanými jsou také rodiče, 
kteří po 1. dubnu zažili v souvis-
losti s novými pravidly na dětském 
oddělení nepříjemnou zkušenost. 
„Pediatrička mi rovnou řekla, že 
chodit do frýdecké nemocnice 
nemá smysl, jde o akutní pří-
pad (rotavirová infekce, pozn. 
red.), podle informací, které 
uveřejnili, by nás nevzali. 
Pediatrička obvolala všechny 
nejbližší nemocnice v okolí. 
Nebylo místo. Jedině v novojičín-
ské nemocnici se jí podařilo se za nás 
přimluvit a vzali nás,“ popsala situaci 
petra z palkovic. rodičů, kteří se ocitli 
v podobné situaci, je více. potvrzují 

Sledujeme 
kauzu odchodu  

dětských 
lékařů

11 000 
podpisů 
na petici
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Chlebovice: 
příprava řízení  
na tělocvičnu
nové výběrové řízení na zhotovitele 
tělocvičny připravuje město. Firmy, 
které se účastnily minulého řízení, 
odmítly kvůli skokovém zvýšení 
cen podepsat smlouvu. „aktualizu-
jeme ceny a poté znovu vypíšeme 
výběrové řízení,“ potvrdil náměstek 
primátora pro investice jiří kajzar 
(naše Město F-M). (rs)

Rodinná péče  
na nové adrese
oddělení sociálně-právní ochrany 
dětí již funguje na nové adrese ve 4. 
patře budovy magistrátu v ulici poli-
tických obětí 2478 v Místku. pracov-
níci vykonávající agendu náhradní 
rodinné péče – pěstounů, působí ve 
2. patře. oddělení původně sídlilo 
v sousední budově okresní správy 
sociálního zabezpečení. (rs)   

Kontrola prověří 
fotbalový klub
vzhledem k diskuzi na zastupi-
telstvu, která se týkala kontroly 
finančního výboru ve Fotbalovém 
klubu Frýdek-Místek, rozhodl primá-
tor petr korč (naše Město F-M), že 
hospodaření klubu prověří veřejno-
právní kontrola magistrátu. kontrola 
se zaměří na otázky, které zazněly 
na zastupitelstvu a na připomínky 
finančního výboru. na provedení 
kontroly se shodli všichni koaliční 
partneři. (rs) 

Chlebovická pouť
tradiční pouť se v Chlebovicích 
uskuteční v úterý 5. července na 
slavnost sv. Cyrila a Metoděje. za-
hájí ji mše svatá v 10 hodin. občané 
se poté setkají na fojtství a pro děti 
bude připraven skákací hrad. (rs)

Voda z pramene  
v Hájku je pitná
Město nechává pravidelně kontrolo-
vat kvalitu vody z pramene v Hájku. 
rozbor z 2. června potvrdil, že voda 
je pitná a splňuje požadavky vyhlá-
šek týkajících se mikrobiologických 
a chemických ukazatelů. (rs)

8 zpravoDaj F≈M ◆ aktuálně

Modrou lávku přes ostravici v rie-
grově ulici čeká oprava. rekonstrukce 
začala v červnu a hotovo má být do 
konce letních prázdnin. asfaltový 
povrch byl dlouhodobě ve špatném 
stavu, plný prasklin a nerovností. jedná 
se o frekventovanou spojnici pro pěší 
mezi místeckou riegrovou ulicí a cent-
rem na frýdecké straně halou polárka, 
Faunaparkem a obchodním centrem. 
pracovníci technických služeb vymění 
vrchní vrstvu asfaltu, opraví výdutě 
způsobené požárem na frýdeckém 
břehu, poté natřou zábradlí. Cena prací 
činí necelé dva miliony korun.  lávka 
bude i během prací průchozí kromě 
doby do poloviny července, kdy se po-

loží nový asfalt. lidé v té době budou 
využívat most na estakádě. 
„Opravená lávka se stane součástí 
budoucí trasy pro pěší a cyklisty, která 
propojí frýdecké a místecké náměstí. 
Nejdříve upravíme chodníky v parku 
Jižní svahy, na ně naváže vybudování 
podchodu pod železnicí. Lidé se tak 
dostanou nejkratší možnou cestou 
ze Zámeckého náměstí ve Frýdku na 
náměstí Svobody do Místku,“ uvedl 
náměstek primátora pro investice, 
finance a rozpočet jiří kajzar (naše 
Město F-M). lidé tak již nebudou 
muset v budoucnu chodit po estakádě 
anebo přes železniční přejezd a rušnou 
křižovatku u polárky. (jmj, rs)

Začala oprava modré 
lávky přes ostravici
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„Oprava lávky je naprosto nezbytná. Povrch byl v tak špatném 
stavu, že začal být nebezpečný pro chodce, koloběžkáře a cyklis-
ty. Jsem rád, že po letech přešlapování jsme s odborem dopravy 
a investic rychle připravili všechny náležitosti pro akutní opravu. 
Chodci po opravě budou moci zase přecházet po lávce bez obav 
z toho, že zakopnou o výdutě nebo praskliny.“ náměstek primátora 
pro investice, finance a rozpočet jiří kajzar (naše Město F-M)

na jednání zastupitelů 8. června byli 
z finančního výboru odvoláni předse-
da zdeněk blecha a kateřina kyselá. 
namísto nich byli zvoleni romana 
kiecková a ondřej stonavský (všichni 
ano 2011), přičemž romana kiecková 
se stala předsedkyní výboru. 

Finanční výbor kontroluje hospodaření 
s majetkem a finančními prostředky 
města, projednává a podává doporuče-
ní k návrhům cen odpadů, vyhláškám 
o poplatcích, přijetí úvěrů a půjček, 
rozpočtu a závěrečnému účtu města. 
(rs)

nové složení  
finančního výboru
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 náMětek priMátora raDovan Hořínek (ano 2011, uprostřeD) s jiříM 
čuDou (vlevo) a riCHarDeM blaHuteM u zařízení na pyrolýzu 
v teCHnologiCkéM CentruM vŠb – tu ostrava. Foto: rené stejskal 

řešení na využití plastů, které končí 
na skládce, hledá Frýdek-Místek. „Jsme 
prvním městem v republice, které se 
reálně zabývá likvidací nevyužitelných 
plastů tím, že je zpracujeme pyrolýzou. 
Výsledný produkt dále efektivně vyu-
žijeme,“ řekl náměstek primátora pro 
majetek města radovan Hořínek (ano 
2011). „Vítám spolupráci městských 
společností, které se tímto problémem 
zabývají a těší mě, že již máme první 
výsledky,“ uvedl primátor petr korč 
(naše Město F-M).  Frýdecká skládka 
a Distep spolupracují při řešení likvi-
dace plastů s vysokou školou báň-
skou – technickou univerzitou, s níž 
v loňském roce podepsaly Memoran-
dum o spolupráci v oblasti výzkumu 
a vzájemné spolupráce týkající se této 
oblasti.

Zpracování nevyužitelných 
plastů
„Frýdecká skládka třídí a dál prodává 
20 procent z celkového objemu plasto-
vých odpadů. Jedná se především o PET 
láhve. Zbývající část plastového odpadu 
je různorodá a není pro ni využití. Muse-
la by se skládkovat, což není příliš ekolo-
gické a navyšuje to cenu za skládkování. 
Hledáme proto cestu, jak tento odpad 
zpracovat a také jej případně využít 
jako tepelný zdroj pro DISTEP, což by 
znamenalo i pro naše občany velký pří-
nos. Energetický mix v podobě doplnění 
o vlastní zdroj znamená, že ceny tepla 
se nemusí tak prudce zvyšovat, jako je 
to u nákupů energií, a možná bychom 
byli v této oblasti i soběstační. Výsledný 
produkt z pyrolýzy můžeme také dále 
prodávat,“ popsal náměstek radovan 
Hořínek.  

Topný olej a uhlík
a jaký je v tomto případě princip 
pyrolýzy? plastová drť se zahřeje bez 
přístupu vzduchu na teplotu přesahu-
jící 500 stupňů Celsia. po určitém čase 

Frýdek-Místek první v ČR. plasty 
lze dále zužitkovat na energii

se rozloží z 95 procent na olej, který je 
energetickým zdrojem. zbývajících pět 
procent objemu tvoří uhlík. i ten může 
znamenat finanční přínos, protože 
o něj mají zájem především hutě. vel-
kým plusem je, že pyrolýzou se odpad 
zpracuje a využije stoprocentně a do 
ovzduší se nedostávají škodlivé emise.
„První testy jsme provedli v labora-
torních podmínkách a výsledky byly 
velmi dobré. Nyní testujeme pyrolýzu 
plastového odpadu v reálném zařízení 
provozovaného pracovištěm VŠB, jenž 
produkuje stovky litrů pyrolýzního oleje. 
Z dodaných výsledků počítáme, jak by 
se vyprodukovaný olej dal energeticky 
využít, zda se dá použít samostatně, 
případně v kombinaci s jiným primárním 
palivem,“ potvrdil předseda předsta-
venstva Distepu jiří čuda.
„Frýdecká skládka je připravena vybudo-
vat zařízení na pyrolýzu přímo ve svém 

areálu, v němž třídíme a koncentrujeme 
plastový odpad,“ dodal předseda před-
stavenstva Frýdecké skládky richard 
blahut.  (rs)

SMĚSNÝ
ODPAD

VYTŘÍDĚNÝ 
PLAST PYROLÝZA ZDROJ

TEPLA
UŠETŘENÉ 

PENÍZE
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parkování ve městě se řídí osm let 
starým nařízením. „Mezitím ale v ulicích 
přibylo hodně aut, někteří řidiči si udělali 
z ulice 8. pěšího pluku a ze Zámeckého 
náměstí parkoviště ve stylu park & ride. 
Je nemyslitelné, aby nejlukrativnější 
plochy v centru města obsadila auta 
a dodávky na celý den,“ konstatoval 
náměstek primátora pro dopravu 
a silniční hospodářství leonard varga 
(piráti). na těchto místech by se měly 
zaparkované vozy rychle střídat. řidič 
má přijet vyřídit si potřebné věci a zase 
odjet. 
„Rozdělili jsme proto zpoplatněné 
parkovací plochy do tří kategorií,“ uvedl 
leonard varga. lokalitou a je bývalé 
autobusové nádraží, kde bude hodino-
vá sazba 10 kč a celodenní parkování 
za 50 kč. v lokalitě b jsou ulice na 
blatnici, ostravská, j. v. sládka, radnič-
ní, těšínská, oblast u ještěra a pošty, 
sadová, nádražní, palackého, pivovar-
ská a tržiště, kde řidič zaplatí za první 
hodinu 10 kč, za každou další 20 kč 
a za celý den 100 kč. lokalistu C tvoří 
ulice 8. pěšího pluku, u staré pošty 
a zámecké náměstí, kde bude první 
hodina stát 10 kč a každá další 30 kč. 
nový systém parkování bude platit od 
letošního 1. října. 
v místech začnou fungovat chytré 
parkovací automaty s možností platby 
kartou nebo přes aplikace. tou bude 
možné platit i na dálku. řidič se napří-
klad zdrží na jednání, takže si v aplikaci 
zaplatí další hodinu parkování.  

parkování ve městě dostane nový řád
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„Naší snahou je, aby řidič přijel do centra, vyřídil si vše potřebné 
a zase odjel a uvolnil tak místo dalším řidičům. Největší problémy 
jsou u polikliniky v Místku, kde řidiči často odstaví automobil na 
celý den. A právě toto parkoviště má sloužit především pacientům, 
kteří jedou za lékařem.“ náměstek primátora pro dopravu, silniční 
hospodářství a životní prostředí leonard varga (piráti)

program na podporu hybridních 
automobilů ve Frýdku-Místku cílí na 
ekologii a snížení emisí. lidé, kteří si 
vůz zakoupí a splní určité podmín-
ky, mohou město požádat o dotaci 
v rámci programu podpora pořízení 
hybridních automobilů. ten je určen 
na podporu nákupu osobních vozidel 
s plně hybridním pohonem vybave-
ných elektromotorem, který umož-
ňuje i samostatnou jízdu, při které je 
v činnosti pouze elektromotor. 

podmínkou je, aby žadatel o dotaci 
měl trvalé bydliště ve Frýdku-Míst-
ku nebo musí sídlit na území města 
alespoň jeden rok. také musí být 

Hybridní automobily – příspěvek města  
ke zlepšení životního prostředí

„Program na podporu hybridních automobilů běží ve Frýdku-Míst-
ku již čtvrtým rokem. Je to náš příspěvek ke zlepšení životního 
prostředí, ke snížení emisí a zmenšení hlukové zátěže životního 
prostředí ve Frýdku-Místku. Žadatelé získají 15 procent pořizova-
cí ceny nového vozu s hybridním pohonem, nejvíce však 75 tisíc 
korun. Věřím, že naše podpora může být pro lidi rozhodující, aby se 
rozhodli místo pro běžný automobil, pro ten ekologičtější.“ náměs-
tek primátora pro dotace, ekonomický rozvoj a podnikání jakub 
Míček (ano 2011)

prvním vlastníkem vozu, na který 
žádá dotaci.  
v loňském roce bylo schváleno všech 
12 podaných žádostí a město vlast-
níkům vozů s hybridním pohonem 

vyplatilo téměř 900 tisíc korun. 
rada města v květnu schválila vy-
placení příspěvku deseti žadatelům 
v celkové výši 750 tisíc korun. (rs)

elektromobily se značkou začínající 
písmeny el mají parkování zdarma. 
změní se také systém parkovacích 
karet. občané Frýdku-Místku ji mohu 
nadále získat za 1200 kč na rok, roční 
parkovací lístek v zónách a a b vyjde 
na 3000 kč ročně, denně to v přepočtu 
znamená necelých 10 korun.   

„Smyslem není vybrat více peněz, ale 
zlepšit možnosti parkování v centru. 
Jsme jedno z posledních měst, které 
parkování řeší. Přitom s cenou 10 Kč za 
první hodinu patříme k těm nejlevnějším. 
K tomu je třeba připočíst dotovanou 
MHD, která je pro občany zdarma,“ po-
tvrdil námětek leonard varga. (rs)



11

výstavba kanalizace v místních 
částech Chlebovicích a skalici byla 
dokončena. nyní město opravuje 
komunikace, které musely být kvůli 
kanalizaci rozkopané. podle původních 
projektů se měl opravit jen úzký úsek 
nad původním výkopem. v praxi by to 
znamenalo, že by povrch byl rozdě-
len a vedle sebe by byly dvě rozdílné 
nesourodé vrstvy. během dvou až tří 
let by se tak musela provést celková 
oprava. 
„Nechceme občany zatěžovat tím, že jim 
před jejich domy během tří let dvakrát 
rozkopeme cestu. Proto tyto dotčené ko-
munikace opravujeme na naše náklady 
v celé šíři s tím, že vydrží odhadem 10 až 
15 let,“ uvedl náměstek primátora pro 
investice, finance a rozpočet jiří kajzar 
(naše Město F-M).
v Chlebovicích bude jedna z komuni-
kací opravena později. Důvodem je, že 
v místě provádějí výkopy severomo-
ravské vodovody a kanalizace, takže 
nový povrch vozovky bude položen až 
po dokončení vodárenských prací. 
Další opravy místních komunikací jsou 
řešeny s osadními výbory, které na ně 
přispějí participativním způsobem ze 
svých rozpočtů. (rs) 

Kanalizace dokončena. Město nyní 
opravuje cesty. Budou lepší než dosud 
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„Po dokončení kanalizace opravujeme komunikace, které byly 
rozkopané. Podle projektu měla být na silnicích opravena jen část 
nad výkopem. Tím by vznikl nesourodý povrch a časem bychom 
museli cesty znovu opravovat. Proto jsme rozhodli, že komunikace 
opravíme v celé šířce a položíme vyšší vrstvu asfaltu, než kolik 
činila původní, aby byl povrch stabilní a vydržel dlouhou dobu bez 
oprav.“ náměstek primátora pro investice, finance a rozpočet jiří 
kajzar (naše Město F-M)

ve skalici a panských nových Dvo-
rech město loni dokončilo výstavbu 
vodovodního řadu. vodovod postavilo 
na základě žádostí občanů z daných 
lokalit. na tuto investiční akci byly 
využity dotace a podmínkou je, aby se 
na vodovodní řad napojilo co nejvíce 
občanů. 

„Vybudování vodovodního řadu jsme 
vyšli vstříc občanům. Pravdou je, že 
v důsledku klimatických změn ubývá 
vody a dříve nebo později budou mít 
problémy obyvatelé, kteří čerpají vodu 
ze studní. Je ale třeba, aby se obyvatelé 
během letošního roku na vodovodní řad 
napojili,“ připomenul náměstek primá-
tora pro investice, finance a rozpočet 
jiří kajzar (naše Město F-M). v opač-
ném případě by město přišlo o část 
dotace. 

občané ze skalice-baščice a panských 
nových Dvorů by se měli napojit nej-

později do 31. října letošního roku, 
avšak samotnému provedení vodovod-
ní přípojky předchází administrativní 
proces, jako je povolení stavby ve for-
mě územního souhlasu a rozhodnutí. 
takže připojení je třeba začít vyřizovat 
již nyní. 

O zájmu ohledně napojení by měli 
občané informovat pracovnice 
magistrátu: Marcelu smužovou, tel: 
558 609 445; e-mail: smuzova.marce-
la@frydekmistek.cz nebo pavlu lapi-
šovou, tel: 558 609 490, 778 475 260; 
e-mail: lapisova.pavla@frydekmistek.
cz, které sdělí podmínky pro připojení 
na vodovod z hlediska vlastníka. 

„Občané, kteří se napojí na tento vodo-
vod, získají dotaci na zřízení přípojky. Ta 
činí sto procent uznatelných nákladů, 
maximálně 20 tisíc korun,“ potvrdil 
náměstek primátora jiří kajzar. (rs)

Farmářské trhy 
beskydské farmářské trhy se konají ve čtvrtky 
30. června, 14. a 28. července, 11. a 25. srpna na 
náměstí svobody v Místku. prodejní doba je 
od 8 do 16 hodin. kromě toho se během léta 
tři trhy uskuteční v sobotu od 8 do 14 hodin, 
a to 9. července, 6. srpna a 3. září.  (rs)

Sborové dílny  
zakončí koncert
sborové hudební dílny organizované spolkem 
Musica templi se ve Frýdku-Místku uskuteční 
ve dnech 24. až 26. června. zpěváci a hudeb-
níci letos společně nacvičí sborové skladby 
antonína brossmanna a tomáše Hanzlíka. 
sborové dílny zakončí koncert, který se usku-
teční v neděli 26. června v 15 hodin v kostele 
sv. jana a pavla v Místku. vstupenky lze za-
koupit v knihkupectví jakub v Místku nebo na 
místě před koncertem. (rs)

občané se již nyní mohou 
napojovat na nový vodovod
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Hlavní budova při vjezdu do objektu 
místeckých kasáren v palkovické ulici 
v Místku získá novou střechu. výměna 
střešní krytiny čtyřpodlažního objektu, 
v němž sídlí firmy a dočasně také uby-
tovna ukrajinských uprchlíků, potrvá 
do začátku září. 
na střeše bude položena krytina na-
tavených asfaltových hydroizolačních 
pásů. zhotovitelská firma oplechuje 
atiky, vymění střešní vpustě a hromo-
svod.  
práce začaly 6. června a dočasně je 
přerušilo deštivé počasí. Celková hod-
nota prací je spočtena na částku 768 
tisíc kč bez DpH. 
Hlavní budovu využívají firmy pro své 
kanceláře a jedna část slouží jako do-
časné ubytování uprchlíků z ukrajiny. 
v areálu působí drobní podnikatelé, 
v budoucnu v něm bude sídlit také 
dálniční policie a správa a údržba 
dálnice. (rs) 

Budova v kasárnách dostane 
novou střechu
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„Oprava střechy je dalším krokem ke zlepšení stavu obecního ma-
jetku. Opravu jsme plánovali delší dobu a nesouvisí s ubytováním 
ukrajinských uprchlíků v tomto objektu.“ Náměstek primátora pro 
majetkoprávní vztahy a majetkové účasti města Radovan Hořínek 
(ANO 2011)

12 zPravodaj F≈M ◆ aktuálně

hlavní budova při vjezdu do objektu 
místeckých kasáren v Palkovické ulici 
v Místku získá novou střechu. výměna 
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v němž sídlí firmy a dočasně také uby-
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do začátku září. 
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natavením asfaltových hydroizolačních 
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„Oprava střechy je dalším krokem ke zlepšení stavu obecního ma-
jetku. Opravu jsme plánovali delší dobu a nesouvisí s ubytováním 
ukrajinských uprchlíků v tomto objektu.“ Náměstek primátora pro 
majetkoprávní vztahy a majetkové účasti města Radovan Hořínek 
(ANO 2011)

UPOZORNĚNÍ V RÁMCI VÝSTAVBY 
KANALIZACÍ
Upozorňujeme vlastníky nemovitostí v  lokalitách, ve kterých je v součas-
nosti budována, resp. dokončována výstavba splaškové kanalizace, tj. ve 
Skalici, v Chlebovicích, v Zelinkovicích a Lysůvkách a v Lískovci - Gajerovi-
cích na

ZÁKAZ NAPOJOVÁNÍ na dosud nezkolaudovanou  
a neprovozovanou kanalizaci.

Napojení bude možné až po obdržení výzvy k napojení, která bude učiněna 
ze strany statutárního města Frýdek-Místek až po kolaudaci kanalizace. Před 
napojením na kanalizaci musí rovněž vlastník nemovitosti uzavřít smlouvu 
o odvodu odpadních vod s budoucím provozovatelem kanalizace, tj. spo-
lečností SmVaK Ostrava, a.s.

V případě napojení na kanalizaci před její kolaudací a  před uzavřením 
smlouvy o  odvádění odpadních vod se jedná o  neoprávněné vypouštění 
odpadních vod, kterým se vlastník napojené nemovitosti dopouští přestup-
ku dle zákona o vodovodech a kanalizacích. Za tento přestupek je možné 
uložit pokutu do výše 50.000,- Kč. Za odpadní vody jsou považovány nejen 
vody splaškové, ale i vody dešťové, k jejichž odvodu nejsou dané kanalizace 
vůbec určeny.

Investiční odbor MMFM  

Zubní pohotovost
Město nepolevuje v aktivitě k obnovení zubní 
pohotovosti. i nadále jedná se stomatologickou 
komorou a Moravskoslezským krajem. „Nyní 
jsou rozhodující kroky a aktivita právě na kraji, 
jakožto zřizovatele služby. Město je i nadále při-
praveno zubní pohotovost, resp. lékaře finančně 
podpořit,“ potvrdil primátor petr korč (naše 
Město F-M). (jmj) 

Primátor zve seniory
primátor petr korč (naše Město F-M) pořádá 
setkání a besedu se seniory ve středu 29. červ-
na v 10 hodin v Centru aktivních seniorů 
v anenské ulici. všichni jsou srdečně zváni. (rs)

Prázdniny ve městě
Město připravilo pro děti ve spolupráci se svč 
klíč a sportovními oddíly pestrý prázdninový 
program. „Rodiče a děti si z pestré nabídky určitě 
vyberou. Mohou sportovat, zatančit si, zahrát 
nejrůznější hry, strávit den ve Faunaparku nebo 
na výletech, připraveny jsou i výtvarné dílny, 
řešení hlavolamů, den s hasiči nebo na dopra-
vím hřišti,“ vypočetl primátor petr korč (naše 
Město F-M). 

program najdete na str. 27, na webových strán-
kách města www.frydekmistek.cz a svč klíč 
www.klicfm.cz. (rs)
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jabkoviCe pro naŠe potoMky. zleva náMěstCi priMátora igor juriček 
a jiří kajzar, priMátor petr korč a Děkan Daniel víCHa. Foto: rené 
stejskal 

naDŠené Děti CHytaly Cukrovinky Do rukou i rozevřenýCH DeŠtníků.

liDé si v zaplněnéM kostele vysleCHli obsaH vzkazů pro buDouCí 
generaCe. 

Makovice věže kostela sv. jana a pavla 
opět ukrývá poselství. zástupci města 
a farnosti za velkého zájmu veřejnosti 
uložili čtyři měděné schránky s původ-
ními i novými dokumenty a předměty 
do věže. 
vzkazy pro budoucí generace do 
věže vyvezl primátor petr korč (naše 
Město F-M) a děkan místecké farnosti 
Daniel vícha. obsah zapečetěných 
tubusů se na světlo dostane díky 
kvalitní klempířské práci za více než 
stovku let. v jednom jsou cenné 
dokumenty a předměty předků, které 
se loni v prosinci dostaly na světlo 
po 107 letech. obsahy dalších tubusů 
připravilo město a farnost. radnice 
vložila do schránky stříbrnou pamětní 
medaili k 750. výročí založení města, 
fotografie, aktuální tiskoviny, min-
ce, zprávu o Frýdku-Místku a studii 
přístavby nového kulturního centra 
města s podpisem autorky, světozná-
mé architektky evy jiřičné.
„Věřím, že jednou, až se bude věž opra-
vovat znovu, nebude studie překvape-
ním, lidé budou stavbu znát a pravi-
delně ji navštěvovat. Podobné to bylo 
s Národním domem, jak jsme se dočetli, 
když se makovice sundávala, i o tom, 
s jakým nadšením byl budován. Jde 
o silný okamžik pro město, také pro mě 
osobně, jsem rád, že jsem měl tu čest 
a možnost být s panem děkanem v tom-
to významném okamžiku na věži,“ řekl 
primátor petr korč.
Další ze schránek ukryla vzkazy 
školáků, kteří vyhráli v soutěži města 
„Co vzkážeme budoucím generacím?“. 
Děti ve svých upřímných vzkazech za-

opravená věž opět skrývá tajemství. 
na děti pršely cukrovinky

znamenaly aktuální dění a své vnímání 
současnosti. Mnohé ze tříd si nene-
chaly významnou událost ujít a ve 
velkém počtu se sešly před chrámem. 
Děti s velkým jásotem a s deštníky 
zachytávaly cukrovinky, které primátor 
petr korč po vzoru předků shazoval 
při cestě s tubusy na věž.
římskokatolická farnost Místek 
připravila vzkaz, časopis místecké far-
nosti, jabkovici vypálenou v roce 2020 

a text mapující práci klempířů. „Na věži 
je vidět velmi kvalitně udělaná práce 
klempířů. Když si srovnáme fotografie 
staré věže a nové, tak troufám si říci, že 
ta nová práce je daleko kvalitnější, vše 
přesně sedí, vše je přesně vytvarováno, 
mistrná práce,“ uvedl děkan místecké 
farnosti Daniel vícha. 
obnova věže kostela bude dokončena 
v červenci. práce stojí 5 milionu kč, 
město a kraj přispěly po milionu. (jmj)
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„Občané si v participativním rozpočtu vybrali úpravu Zátiší. K návrhu 
projektu se mohli vyjádřit na setkání v Centru aktivních seniorů a na-
vrhnout ještě poslední úpravy. Vše se promítne do finálního projektu. 
Věřím, že se Zátiší s novými lavičkami, posezením s opěradly pro 
seniory a piknikovými stoly bude lidem líbit.“ náměstek primátora 
pro sociální oblast, zdravotnictví a participaci igor juriček (piráti)

občané města mohli v rámci partici-
pativního rozpočtu rozhodnout, který 
projekt ve městě se bude realizovat. 
vybrali si úpravu výletního místa 
zátiší. 

vedení města uspořádalo plánovací 
den, kde občané navrhovali změny 
a vylepšení. ty pak architektka laura 
Doležalová zapracovala do projektu. 
„Nejvíce připomínek se týkalo nepořád-
ku a nedostatku odpadkových košů. 
Pak si lidé přáli praktičtější posezení 
a workoutové prvky,“ zmínil náměstek 
primátora pro sociální péči, zdravot-
nictví a participaci igor juriček (piráti). 

 výsledek byl občanům představen na 
květnovém setkání v Centru aktivních 
seniorů. tam ještě mohli navrhovat 
drobná vylepšení. ta se stanou sou-
částí finálního projektu, podle kterého 
bude zátiší upraveno.

Město věnovalo do participativního 
rozpočtu na úpravu vybraného veřej-
ného prostoru milion korun. (rs) 

proměna Zátiší. příjemné místo  
pro vycházky a posezení
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přehlednější informace a rychlejší vyře-
šení situace mají přinést nové manuály 
podnikatelům ve Frýdku-Místku, kteří 
ke svému podnikání chtějí využívat ve-
řejný prostor. speciální sekci spustilo 
město na svých webových stránkách. 
zajímají vás informace o stánkovém 
prodeji nebo o reklamě na provozov-
ně? nevíte, jakou žádost podat kvůli 
umístění reklamního stojanu? na webu 
města Frýdku-Místku teď nově najdete 
všechny potřebné informace v ucelené 
formě. radnice nabízí podnikatelům 
k lepší orientaci přehledně zpracované 
manuály, ve kterých je krok za krokem 

Manuály usnadní podnikatelům orientaci

„Podnikatelé nyní najdou potřebné informace na jednom místě. 
Odpadne jim tak starost s procházením celého webu a zjišťováním 
informací, co v jaké situaci potřebují vyřídit, v jakém pořadí a koho 
kvůli tomu kontaktovat.“  náměstek primátora pro dotace, eko-
nomický rozvoj a podnikání jakub Míček (ano 2011)

vysvětlen postup, jak využívat veřejné 
prostory v rámci podnikání. 
občané se k manuálům dostanou přes 
úvodní stránku webu a odkaz „potře-
buji vyřídit“. následně si vyberou tlačít-
ko „Manuály“ a následně konkrétní 

manuál z nabídky. Mohou vybírat z té-
mat: předzahrádky před provozovnou, 
reklamní stojany, stánkový prodej, 
reklama na provozovně nebo ostatní 
akce před provozovnou. (jmj)

Chodník a plocha před gymnáziem 
petra bezruče budou na základě 
žádostí občanů opraveny. práce v 
hodnotě 3,2 mil. kč s DpH provedou 
technické služby. „V ulici Collo-louky je 
ve špatném stavu komunikace. Opo-

třebovaný a poškozený živičný povrch 
nahradíme novým. Předpokládáme, že 
práce vyjdou i s DPH na 2,8 milionu 
korun a opět je provedou technické 
služby,“ uvedl náměstek primátora pro 
dopravu leonard varga (piráti).   

živičný povrch bude vyměněn za nový 
rovněž u komunikace v místní části 
bahno-rovňa. práce včetně DpH by 
měly vyjít na milion korun a zajistí je 
technické služby. (rs)

opravujeme další cesty a chodníky
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 budova bývalé národní záložny 
místecké, v níž po sametové revoluci 
sídlila Moravia banka a kterou později 
koupilo město, bude začleněna do 
nového městského kulturního centra 
tvořeného národním domem, zálož-
nou a budoucí novou scénou. Do 
všech tří budov je naplánován vstup 
jedním vchodem s dvoranou, budovy 
budou navzájem propojené. 
v záložně vznikne městská galerie 
a stálá výstavní síň, další prostory 
v přízemí mohou být využity informač-
ním centrem. nefunkční kanceláře se 
promění v zázemí pro zaměstnance 
nebo hostující umělce. budova proto 
projde stejně jako sousední národní 
dům rekonstrukcí.  (rs)

Z investičního kalendáře: budova 
záložny se promění v galerii 

Šestnáctipatrový dům v anenské ulici 
prošel opravou vnitřních rozvodů 
vody, odpadu a plynu. nyní jej čeká 
oprava balkonů a celkové zateplení. 
„Výměna rozvodů byla náročná 
a podařila se díky zhotoviteli, výborné 
spolupráci s městským odborem správy 
obecního majetku, a především díky 
pochopení a vstřícnosti nájemníků,“ řekl 
náměstek primátora jiří kajzar (naše 
Město F-M). 
v červenci začne finální oprava tohoto 
domu. Město nechá opravit balkony. 
Dále sníží energetickou náročnost 
domu. to znamená zateplení venkov-
ního pláště a střechy a nové omítnutí. 
práce, které jsou odhadnuty na 29 
milionů korun, potrvají do 8. listopadu 
a pro nájemníky nebudou znamenat 
tak silnou zátěž, jakou byla nedávná 
oprava rozvodů. Harmonogram prací 
město umístí na vývěsku a obyvatelé 
o jejich průběhu budou informováni 
rovněž osobně. (rs) 

Zateplení anenské. 
občané ušetří za teplo

„Nájemníkům domu v Anenské 689 jsme slíbili, že kromě rozvodů 
opravíme i balkony, které jsou v havarijním stavu. Dům také zatep-
líme. V domě se zvýší kvalita bydlení a po zateplení klesne spotřeba 
tepla. To znamená, že nájemníci budou za teplo platit výrazně 
méně.“ náměstek primátora pro investice, finance a rozpočet jiří 
kajzar (naše Město F-M)  
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Prioritou vedení 
města jsou 
tělocvičny i učebny 
budoucnosti
rada města schválila do svých in-
vestičních priorit výstavby tělocvi-
čen a také vybudování moderních 
tříd s možností využívání virtuální 
reality. seznam investičních priorit 
je také jedním z předpokladů pro 
čerpání dotací na uvedené projekty.  
„Myslíme na naše nejmenší, ti jsou 
naši skutečnou prioritou. Naším cílem 
je, aby se všechny školy ve městě 
dostaly na špičkovou úroveň a měly 
srovnatelné technické vybavení a zá-
zemí,“ uvedl primátor petr korč naše 
Město F-M).  

v prioritách zůstávají tělocvična 
v Chlebovicích, kde se dokončuje 
nové zadávací řízení, a dále např. 
tělocvična na 2. zŠ, sportovní hala 
u 11. zŠ, přístavba u tělocvičny na 
6. zŠ.  

Další projekty jsou zaměřeny na za-
vedení virtuální reality do výuky zá-
kladních škol. s nimi souvisí drobné 
stavební úpravy a pořízení vybavení 
těchto „učeben budoucnosti“. (rs)
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Radost, zábava, tanec. Folklorní 
festival se vrátil na náměstí

zpravoDaj F≈M ◆ aktuálně

náměstí svobody ožilo po dvouleté pauze tancem a zpěvem. vrátil se na něj folklorní festival. letos se uskutečnil jako Měst-
ský folklorní festival, měl však zahraniční účast – přijely na něj soubory ze slovenska a polska. pořadatelé i město počítají, že 
se na něj v budoucnu vrátí exotické soubory. Diváci se bavili, tleskali do rytmu a všem aplaudovali. velký ohlas sklidily domácí 
soubory ostravička, Malá ostravica a ostravica. 
Festival se uskutečnil s významnou podporou města Frýdku-Místku. v prostorách základní umělecké školy a na náměstí festi-
valový program zahájil primátor petr korč. (rs) Foto: rené stejskal
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Myslíme na naše nejstarší, ale i na rodiny s dětmi
Milí občané Frýdku-Místku, lidovci měli na starost velkou část tohoto 
končícího volebního období sociální služby, což zahrnuje jak péči o senio-
ry, zdravotně postižené, sociálně znevýhodněné, ale také rodiny s dětmi. 
proto si dovoluji shrnout několik priorit, které se nám povedly prosadit. 
společné prostory v Domově pro seniory na ulici 28.října. vybudovali jsme 
na každém patře zcela nové společné prostory, kde se mohou obyvatele 
domova scházet při různých aktivitách. 
rekonstrukce bytových jader v penzionu pro seniory na ulici lískovecká. 
Celkem bylo zrekonstruováno bezmála dvě stě bytu, kde bydlí senioři. 
staré kuchyňské linky byly vyměněny za zcela nové a rovněž proběhla 
kompletní rekonstrukce koupelen. 
Fit park pro seniory. vznikla nová sportoviště pro seniory, a to na dvou 
místech ve městě. jedno je v sadech svobody a druhé na ulici 17. listopadu. 
u obou sportovišť se nacházejí domy, kde bydlí senioři. 
obálky pro seniory do lednice. jedná se o speciální obálku do lednice, kte-
rá slouží k předání důležitých informací zdravotníkům či policii v případě, 
že se senior ocitne v nebezpečí či ohrožení zdraví nebo života ve své do-
mácnosti, např. při náhlých zdravotních potížích či nebezpečí. přispěje tak 
k řešení krizové situace a poskytnutí efektivní pomoci. obálky lze získat 
v seniopointu v Centru aktivních seniorů. 
Hřiště a sportoviště v lískovci. jako náměstek primátora jsem měl na 
starost i místní část lískovec. společně s tamním osadním výborem, se 
povedlo realizovat spousta projektů. jedním z nich je i sportoviště a dět-
ské hřiště pod kostelem. 
skatepark. po různých peripetiích se povedlo na podzim roku 2019 otevřít 
skatepark, a to vedle slezanského škvárového hřiště. 
podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže. jednou z mnoha organizací, 
kde děti a mládež tráví volný část je skaut, kdy ve Frýdku-Místku působí 
tři skautské oddíly. na skautech se nám líbí, že ví, co je přátelství, učí se 
pomáhat jeden druhému. ale učí se i samostatnosti. skaut mladé lidi umí 
připravit do života, proto mají podporu kDu-čsl.
sportování dětí. vždy jsme podporovali sportování děti a mládeže ve 
Frýdku-Místku. na sportovní aktivity dětí každoročně schvalujeme desítky 
milionů korun. toto jsou rozhodně dobře vynaložené peníze. 
Marcel Sikora, KDU-ČSL

Hlavní třída po zprovoznění obchvatu.
před časem vedení města zveřejnilo koncepci možné budoucí změny 
podoby Hlavní třídy po zprovoznění dostavěného obchvatu Frýdku-
-Místku. Hlavní třída, i po zprovoznění obchvatu, zůstane nejdůležitější 
spojnicí Frýdku a Místku. v současné době se po ní pohybuje kolem 
45000 vozidel za den. i kdyby odklonem nákladní a osobní dopravy klesl 
tento počet na 22-24000 vozidel za 24 hodin, stále půjde o velké množství 
vozidel. je nepředstavitelné zúžení na jeden jízdní pruh v každém směru 
jízdy. Dojde k podstatnému nárůstu exhalací, vlivem zpomalování a stání 
vozidel ve vzniklých kolonách. zaparkovaná auta ve zrušených pruzích 
budou ztěžovat průjezdnost pro záchranky, hasiče, policisty. semafory 
zůstanou a s nimi  
i kolony aut. při zúžení bude docházet k velkým komplikacím, a to nejen 
na samotné Hlavní třídě a všech jejich křižovatkách, což ovlivní silniční 
provoz v celém městě, včetně provozu linek MHD. 

provozní parametry této komunikace je nutno zachovat i z důvodů mož-
ných velkých dopravních nehod na obchvatu, kdy by musela Hlavní třída 
sloužit jako objízdná trasa. 
Myslíme si, že uvedené připomínky jsou velmi významné proti úvahám 
ubrat jízdní pruh  
v každém směru jízdy v úseku od křížového podchodu po výjezd ze 
starého autobusového stanoviště s argumentací zklidnění lokality a jejího 
vrácení občanům. Musíme počítat s tím, že intenzita silničního provozu 
nebude klesat, spíše naopak, a tak bychom si neměli v této části komuni-
kace do budoucna připravovat ještě větší problémy. 
v každém případě je třeba po zprovoznění obchvatu vyčkat a teprve po 
vyhodnocení získaných zkušeností s provozem na Hlavní třídě po zpro-
voznění obchvatu, hledat optimální řešení. 
Ivan Vrba, KSČM

Potřebuje Frýdek-Místek kulturní stánek za 2 miliardy?
na základě informací, které se k nám dostaly ohledně přístavby národní-
ho domu, jsme na jednání zastupitelstva dne 8.6.2022 předložili materiál 
k zastavení výstavby nové scény národního domu, ve kterém jsme žádali 
radu města o zastavení veškerých kroků vedoucích k realizaci stavby. 
nesouhlasíme s tímto megalomanským projektem, kde by se při dneš-
ních cenách měly náklady na realizaci dosahovat částky 2 mld. kč. tento 
projekt nebyl nikdy schválen na jednání zastupitelstva města (přesto se 
za projektovou dokumentaci utrácí desítky miliónu korun z rozpočtu) 
a byl pouze zmíněn v memorandu, které souviselo s kandidaturou města 
žiliny na evropské město kultury. tento titul žilina nezískala, a proto i toto 
memorandum považujeme v tuto chvíli za bezpředmětné. 
již v minulosti jsme upozorňovali na finanční nákladnost tohoto projektu 
a na jednání zastupitelstva jsme předkládali materiál k vyhlášení místního 
referenda, kde by občané měli možnost hlasovat, zda chtějí realizovat 
projekt nové scény národního domu či opravit kino petra bezruče za 
podstatně nižší finanční náklady. bohužel současné politické subjekty ve 
vedení města pak konání referenda svým hlasováním neumožnily. obá-
váme se, že město si takovou finanční zátěž nemůže dovolit. prohlášení o 
možnosti získání dotace na tento projekt považujeme v tuto chvíli s ohle-
dem na současné dění v české republice a napjatého státního rozpočtu za 
nereálnou. 
toto usnesení jsme navrhovali v souvislosti s obavou o učinění dalších 
kroků ze strany vedení města, které by mohly být v budoucnu nevratné 
a které by podstatným způsobem mohly zatížit rozpočet města. Domnívá-
me se, že finanční prostředky plánované na tento megalomanský projekt 
by mohly být efektivněji využity na smysluplnější projekty např. školní tě-
locvična v Chlebovicích, florbalová hala, oprava kpb, vybudování dětských 
hřišť a sportovišť, parkovací místa, rozšíření bytového fondu, opravy cest 
a chodníků a na pomoc občanům města v současné nelehké době spjaté 
s rostoucími cenami energií a vysokou inflací.
současné vedení města ve složení naše Město, piráti, hnutí ano a kDu-
-čsl však tento návrh odmítlo podpořit. nezbývá než doufat, že voliči 
rozdají ve volbách karty tak, aby se povedlo této megalomanské akci za 2 
miliardy zabránit.
Pavel Machala, ČSSD

náZoRy opoZiCe

Děti prožívají v jeslích dny plné her
jesle Frýdek-Místek jsou ojedinělým 
zařízením, do kterého se děti každý 
den těší. o to více se těšily 1. června, 
kdy jim zaměstnanci připravili dětský 
den. Dětská skupina broučci prožila 
dobrodružství s piráty a námořníky, 
děti ze skupiny koťátka se proměnily v 
berušky, motýly, broučky, mravenečky, 
květinky a vydaly se po stopách luční 
zábavy, zatímco kouzelné pohádkové 

bytosti čekaly na skupinu kuřátka. 
na přípravách se podíleli také rodiče 
a dětem zajistili zajímavé oblečení.
v jeslích fungují tří dětské skupiny po 
18 dětech ve věku od jednoho do tří 
let. „Naše služby nabízíme i těm, kteří 
pobírají rodičovský příspěvek a mohou 
využít naše služby pod dobu 92 hodin 
v kalendářním měsíci, aniž by přišli o 
tento příspěvek. Děti tak mohou mít 

docházku jen některé dny v týdnu nebo 
pravidelnou každodenní. Rodiče s naší 
pomocí snadněji skloubí svůj rodinný 
a profesní život,“ uvedla ředitelka jeslí 
jana kocichová. při nástupu nového 
dítěte je rodičům nabídnut týdenní 
adaptační proces, kdy si dítě zvyká na 
nový kolektiv. 
péči o děti zajišťuje vyšší počet odbor-
ných zaměstnanců. (rs)
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Město opraví 12 let staré dětské hřiště 
mezi domy v ulicích F. linharta a j. 
lady poblíž mateřské školy sněžen-
ka v Místku. některé dětské atrakce 
jsou již opotřebené, vznikly v nich 
spáry, v nichž dětem mohou uvíznout 
ruce nebo prsty. pryžové dlaždice se 
drolí. Hřiště proto prochází rozsáhlou 
rekonstrukcí, část herních prvků na-

hradí nové, například kolotoč na stání, 
řetězová houpačka, věž nebo lanová 
průlezka. na prvním místě je bezpeč-
nost, proto budou tyto herní prvky 
odpovídat nenovějším bezpečnostním 
standardům. rekonstrukci hřiště zajistí 
technické služby. práce jsou vyčísleny 
na 1,7 milionu korun.  oprava potrvá do 
poloviny srpna. (jmj, rs)

Další opravené hřiště. Více 
atrakcí, větší bezpečnost
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„Z bezpečnostních důvodů jsme naplánovali velkou opravu oblíbe-
ného hřiště. Kromě opravy ještě dětem přidáme další herní prvky, 
například kolotoč, houpačku či hrací věž. Věřím, že nové atrakce se 
budou dětem líbit a užijí si je.“ náměstek primátora pro investice, 
finance a rozpočet jiří kajzar (naše Město F-M)

Štědrost prokázaly české děti, které 
v rámci charitativní sbírky připravily 
krabice překvapení pro dětské uprchlí-
ky z ukrajiny. 
„krabice od dobrého srdce“ ukrajinské 
děti velmi potěšily, a tak hned začaly 
vymýšlet, jak se českým dětem odvdě-
čit. nakonec s nakreslenými obrázky 
a nakoupenými čokoládami vyrazily 
v doprovodu dospělých na Dětský 
hopsací den, který se uskutečnil 
poslední květnovou sobotu v sadech 
bedřicha smetany, a s poděkováním 
za pomoc v nouzi obdarovávaly české 
děti. (jmj)

Ukrajinské děti 
poděkovaly českým
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Odstávka  
teplé vody 
společnost Distep oznamuje, že 
letní odstávka v dodávce teplé vody 
na území Frýdku-Místku je napláno-
vána na 25. až 29. července. 

v tomto období bude dodavatel 
tepla veolia energie čr provádět ne-
zbytnou údržbu, plánované opravy 
a rekonstrukce rozvodného tepelné-
ho zařízení, které nelze uskutečnit 
za provozu. (rs)

Potápěčské 
centrum: trestní 
oznámení
Město Frýdek-Místek podalo trestní 
oznámení v kauze potápěčského 
centra scuba FM. v době, kdy byla 
primátorkou eva richtrová (čssD), 
spolek scuba FM získal od města za 
přibližně čtvrtinovou cenu pozemky 
s podmínkou, že budou sloužit 15 let 
pro fungování společensky prospěš-
ného sportoviště. potápěčský areál 
však není v provozu. pro nesplnění 
podmínky si město nárokuje zpět 
pozemky, které jsou v atraktivní 
lokalitě u sídliště riviéra. (rs)

Podpora spolkům 
a občanům
zastupitelé na svém zasedání 
8. června schválili dotaci 165 tisíc 
korun pro spolek rodině blíž, který 
ve Frýdku-Místku zajišťuje pedago-
gicko-psychologickou poradnu. Dále 
podpořili Charitu Frýdek-Místek na 
zabezpečení koncertu janáčkovy 
filharmonie. z kulturní oblasti byly 
dotace přiřknuty společnostem 
nebo spolkům jazz ve městě, vox 
organum, Musica templi, janáčkův 
máj, společnost pro symfonickou 
a komorní hudbu ve Frýdku-Místku, 
rosenfeld, spolek pro Faunapark, 
vlastivědný spolek skaličanů, spo-
lek za Chlebovice krásnější. Dotaci 
získalo také jo tenisové tréninkové 
centrum na uspořádání mezinárod-
ního tenisového turnaje.  

nemocnici ve Frýdku-Místku byla 
poskytnuta dotace na uspořádání 
iX. beskydských ortopedických dnů 
a seniorům čr na pokrytí pro-
vozních nákladů Centra aktivních 
seniorů za loňský rok. Finanční pod-
poru také získali občané na zřízení 
domovních čistíren odpadních vod 
a pořízení tepelných čerpadel. (rs)
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Děti ze ZUŠ rozezvučily hudbou sady
Děti přinesly hudbu do sadů bedřicha 
smetany. Šlo o talenty ze základní 
umělecké školy Frýdek-Místek, které 
v průběhu celého dne předváděly své 
dovednosti na happeningu zuŠ open. 
vystoupili zpěváci, hráči na smyčcové 
nástroje, kytary, cimbálová nebo roc-
ková kapela a další. všichni účinkující 
byli potleskem obecenstva oceněni za 
krásné výkony.  
„Opravdu srdečně děkuji všem peda-
gogům naší Základní umělecké školy, 
kteří v minulých dnech během ZUŠ 
Open představili společně s dětmi po 
delší pauze výsledky své práce. Od vý-
tvarného až k hudebnímu oboru je vidět, 
že profíci, kteří se našim dětem věnují, 
dělají svou práci srdcem a s maximálním 
nasazením,“ ocenil učitele zuŠ a jejich 
žáky primátor petr korč (naše Město 
F-M).
akci zahájila den předem vernisáž 
výstavy jiné světy, která uvedla výsta-
vu prací studentů výtvarného oboru 
s podtitulem Distanční výuka a nové 
pohledy na způsob práce a vnímání 
světa kolem. (jmj)
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zpravoDaj F≈M ◆ aktuálně

studenti gymnázia a střední odborné 
školy z Cihelní ulice Marek Matyskie-
wicz a jan Šik mají za sebou neoby-
čejný školní rok. během něj pracovali 
na projektu Water in action. v něm se 
zabývali fyzikálními vlastnostmi vody, 
které demonstrovali na pokusech. 
Dále sesbírali data o šetření a využití 
dešťové vody a pracovali s průzkumem 
od studentů z našeho regionu. 
projekt byl tak zajímavý a kvalitní, že 
se s ním v únoru zúčastnili mezinárod-
ní vědecké výstavy expo sciences asia 
v Dubaji. gymnázium Cihelní se tak 
zařadilo mezi čtyři školy z celé repub-
liky, které se výstavy expo zúčastnily. 
studenti za svůj projekt získali zlaté 
medaile. oba jsou také členy asociace 
malých debrujárů, která sdružuje mla-
dé kreativní lidi se zájmem o vědu.  
„Možnost zúčastnit se výstavy byla 
velkým přínosem k dalšímu studiu, 
ale také skvělý zážitek při poznávání 
nových kultur, míst a vytváření nových 

kontaktů,“ uvedl Marek Matyskiewicz. 
„Je to skvělý úspěch. Studenti výborně 
reprezentovali nejen Frýdek-Místek, ale 
celou Českou republiku. Město finančně 
podpořilo jejich projekt a účast na vý-

stavě Expo v Dubaji a na tomto příkladu 
je vidět, že taková podpora má smysl,“ 
byl potěšen primátor petr korč (naše 
Město F-M).  (rs)

Za vodu získali zlato. Velký úspěch gymnazistů  
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nejlepší pediatři se sjeli do Beskyd

Hospic ve Frýdku-Místku je jediným 
hospicem v české republice, který 
provozuje město. kromě hospicových 
služeb nabízí také sociální lůžka. 
zařízení navštívil 20. května ministr 
práce a sociálních věcí Marian jurečka. 
Hospicem jej provedli primátor petr 
korč (naše Město F-M), náměstek 
primátora pro sociální oblast a zdra-
votnictví igor juriček (piráti), zastupitel 
Marcel sikora (kDu-čsl) a ředitel 
hospicu jan jursa. Ministr jurečka 
ocenil prostředí i poskytované služby, 
kromě interiéru se mu líbila prostorná 
a udržovaná zahrada. 
„Opravdu se v rámci celé naší republiky 
jedná o jediné zařízen svého druhu, které 
financuje a provozuje město.  Vybudo-
vání hospice před více než 10 lety byl 
mimořádně bohulibý počin mých před-
chůdců. I do budoucna zůstane  pevnou 
součástí sociální politiky města,“ uvedl 
primátor petr korč.
„Nemohli jsme nezmínit situaci, jaká na-
stala na dětském oddělení Nemocnice ve 
Frýdku-Místku. Informovali jsme ministra 

o odchodu lékařů i o tom, že děti jsou 
odesílány na ošetření do okolních ne-
mocnic,“ řekl náměstek primátora igor 
juriček. „Ministr si vyslechl naše podněty 
a předá je ministrovi zdravotnictví. Je 

dobře, že se do řešení tohoto problému 
zapojí vláda. V tak velkém městě, jakým 
je Frýdek-Místek, musí být zaručena 
stoprocentní péče o děti 24 hodin denně 
sedm dní v týdnu,“ zdůraznil petr korč.

pod záštitou české pediatrické spo-
lečnosti se na ostravici uskutečnila 27. 
května odborná konference beskydský 
pediatrický den 2022. setkání dětských 
lékařů a zdravotních sester se konalo 
za finanční podpory města a pod zá-
štitou primátora Frýdku-Místku petra 
korče. 
„Akce je pořádána v rámci celoživotního 
vzdělávání lékařů a je plná zajímavých 
přednášek největších odborníků z celé 
republiky. Věřím, že vedle odborného 
setkání přinese své plody i na cestě 
k obnově plně funkčního dětského 
oddělení ve frýdecké nemocnici. A všem, 
kteří tomuto našemu společnému cíli 
napomohou, velmi děkuji,“ uvedl primá-
tor petr korč (naše Město F-M), který 
se setkání zúčastnil s náměstkem pro 
zdravotnictví igorem juričkem (piráti). 
(jmj)

Ministr jurečka: zájem o hospic i nemocnici
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zastupitelé na červnovém jednání 
schválili změny územního plánu. 
„Jedná se o změnu užívání pozemků mezi 
ulicemi J. V. Sládka a Ostravskou, kde je 
nyní parkoviště a v budoucnu by na nich 
mohl být postaven polyfunkční objekt, 

dále o pozemky v železničním koridoru 
s náletovou zelení, kde by mohly vznik-
nout byty. Také jsme schválili změnu 
u pozemků, na nichž může být rozšířena 
fotovoltaická elektrárna, a u pozemků 
drobných vlastníků, kde je nyní mož-

ná individuální rekreace. Změny jsme 
provedli na žádost občanů i v zahrád-
kářských koloniích,“ popsal náměstek 
primátora pro územní plánování a roz-
voj a stavebně správní činnosti jakub 
Míček (ano 2011). (rs) 

Zelená pro polyfunkční objekt a nové byty
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 ve střeDní části poHleDniCe z roku 1916 je Dobře viDět Hluboká uliCe 
a langův DůM. zástavba přeD langovýM DoMeM a vlevo oD něj byla 
zbořena. 

záběr Do uliCe na blatniCi v roCe 1978. 


zpravoDaj F≈M ◆ Historie

plocha pod frýdeckým náměstím, na 
níž stojí kaufland, byla již v minulém 
režimu místem střetu mezi odborníky 
a tehdejšími politiky, kteří tam chtěli 
postavit betonové kulturní centrum. 
situace se opakovala i po sametové 
revoluci. „oranžovo-rudé“ vedení rad-
nice prosazovalo výstavbu kauflandu 
a nerespektovalo názory památkářů 
a odborné veřejnosti, dokonce tvrdilo, 
že v místě nejsou žádné archeologické 
nálezy. profesionální archeologové 
nesměli na staveniště, ti amatérští našli 
ve vyvezené suti historické artefakty 
a až po trestním oznámení byl povolen 
alespoň částečný archeologický zá-
chranný průzkum. Mnoho nálezů však 
bylo ještě předtím zbytečně zničeno.  

Beton do centra
na přelomu 70. a 80. let minulého sto-
letí ve Frýdku brutální velkoplošná asa-
nace na místě ulic na půstkách, Dolní, 
na blatnici, tolstého, revoluční a části 
zámecké a Hluboké zničila původní 
zástavbu. na uvolněných plochách 
měly vzniknout objekty kulturního 
centra s kinem a službami navazující na 
bytovou výstavbu na protilehlé straně 
nové čtyřproudové komunikace. po 
roce 1989 se v nově vyhlášené Městské 
památkové zóně Frýdek ocitl tento 
prostor. v roce 1997 se území uvolnilo 
po demolici rozestavěného kulturního 
centra a kina.  
již při zahájení výstavby kulturního 
centra po roce 1984 občanská ve-
řejnost i odborníci protestovali proti 
záměru postavit v těsném sousedství 
farního kostela betonové monstrum. 
Muzeu byla narychlo vnucena výsta-
va, která měla lidem a zejména školní 
mládeži přiblížit užitečnost tohoto 
záměru. kulturní centrum nebylo nikdy 
dostavěno.

Rychlý prodej pozemků
Územní dokumentace po roce 1994 
povolovala na volném pozemku ome-
zenou občanskou a bytovou výstav-
bu vymezenou přísnými regulativy. 
přestože dokumentace byla městem 
schválena, tehdejší vedení radnice ještě 
v roce 1997 neuváženě převedlo toto 
území do vlastnictví společnosti kauf-
land, která okamžitě zahájila demolici 
rozestavěného kina a kulturního domu, 
aby získala prostor pro výstavbu velko-
kapacitní prodejny. její úsilí směřovalo 
k dosažení změny regulačního plánu 

Betonové kino nebo hypermarket 
v historickém jádru města?
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– pro zájmy památkové péče neměla 
pochopení a nové vedení frýdecko-
-místecké radnice s převahou sociál-
ních demokratů v tomto snažení bylo 
kauflandu nápomocno.

Protesty památkářů
v lednu 1999 okresní úřad ve Frýdku-
-Místku na základě stanoviska orgánu 
památkové péče výstavbu kauflandu 
v městské památkové zóně zamítl. 

kaufland v roce 2001 připravil nový 
pozměněný projekt – v podstatě stejný, 
jen s kosmetickými úpravami fasád 
hypermarketu. okresní úřad nejprve 
pozdržel vydání závazného stanoviska, 
aby nakonec o několik měsíců později 
na podzim roku 2002 výstavbu schválil, 
aniž by své rozhodnutí patřičně zdů-
vodnil. po protestech památkářů kraj-
ský úřad v odvolacím řízení stanovisko 
přezkoumal a pro formální pochybení 
jej zrušil.  
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v novém řízení, které vedl odbor 
územního a ekonomického rozvoje, se 
při svém rozhodování opřel o odborná 
vyjádření tří tzv. nezávislých odborní-
ků, architektů arnošta Hradila a jiřího 
smejkala, a především historika umění 
leoše Mlčáka. ten ve svém stanovisku 
připustil výstavbu obchodního centra 
jako vhodnou bez negativních vlivů na 
historické jádro Frýdku. Mlčák tvrdil, 
že zamýšlená stavba kauflandu vytváří 
vhodnou podnož historického jádra 
města a zejména stavba svou kapa-
citou prý nepatří k hypermarketům, 
a proto není nutné ji situovat na okraj 
města.

Nerespektovali názor odborníků
negativní roli v kauze sehrálo přene-
sení státní správy na samosprávu – 
město Frýdek-Místek bylo od 1. ledna 
2003 pověřeno výkonem státní památ-
kové péče. namísto zákonné ochrany 
památkového fondu a historického 
prostředí hledalo cestu, jak povolit ná-
kupní centrum. radnice nerespektovala 
přání obyvatel ani názory odborníků 
a své zájmy prosadila na úkor zájmu 
státu.
svůj postoj k výstavbě kauflandu 
vyjádřili peticí a veřejnými demonstra-
cemi obyvatelé Frýdku-Místku. vůči 
organizátorům akcí byl vyvíjen nátlak, 
došlo na zastrašování a vedení města 
odmítlo převzít petiční archy. zároveň 
byla celá akce označena jako nezá-
konná. stranou nezůstala ani odborná 
veřejnost. nesouhlas projevili otevře-
ným dopisem starostce evě richtrové 
i členové uměleckohistorické společ-
nosti v českých zemích.

Chtěli zastavit archeology
přestože se staveniště kauflandu 
nacházelo v archeologické lokalitě, 
podmínka záchranného archeologické-
ho průzkumu ve stavebním rozhodnutí 
uvedena nebyla. národní památkový 
ústav situaci řešil podáním trestní-
ho oznámení. představitelé tehdejší 
„oranžovo-rudé“ radnice tvrdili, že 
v místě stavby nejsou a ani nemohou 
být žádné nálezy. profesionálním 

archeologům ani památkářům nebyl na 
staveniště umožněn přístup. pracovníci 
bezpečnostní agentury odháněli také 
fotografy. následně město uzavřelo 
přechod přes revoluční ulici – ener-
golávku, údajně z bezpečnostních 
důvodů. skutečným důvodem bylo 
zabránit shromažďování občanů, foto-
grafů a diskutujících odborníků. Dlužno 

dodat, že to vše se dělo v demokratic-
ké zemi. 
neprofesionální archeologové, členové 
české archeologické společnosti, sta-
veniště z dálky monitorovali a zjišťovali 
lokality, na které se rozvážel vybagro-
vaný materiál ze staveniště kauflandu. 
tak se podařilo zajistit archeologické 
nálezy, archeologové je předali orgá-
nům činným v trestním řízení. nakonec 
se podařilo záchranný archeologický 
průzkum zahájit, nicméně řada arche-
ologických nálezů už byla zničena či 
nevratně poškozena. výzkum však pro-
bíhal mimo vlastní staveniště kauflan-
du, zhruba mezi někdejší středověkou 
hradbou a Dolní ulicí. na malé zkouma-
né ploše se podařilo vyzvednout 130 
000 kusů nálezů, po zpracování bylo 
inventováno 29 400 nálezů, které jsou 
uloženy v 160 transportních krabicích.
kaufland byl otevřen koncem roku 
2003. stojí na místě 18 historických 
domů se zahradami a částečně zasa-
huje na parcely dalších 13 zbořených 
domů. 

 poHleD z vrCHolku záMeCké věže na skláDku Materiálu v Místě 
DneŠníHo kauFlanDu v roCe 1985. 

 zaHájení výstavby kauFlanDu v roCe 2003.


arCHeologiCký průzkuM MoHl nároDníHo paMátkový Ústav provést jen 
na části ploCHy MiMo staveniŠtě oD Dubna Do poloviny červenCe 2003. 
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letošní léto je ve znamení návratu 
k normálnímu životu po covidové 
pauze. Díky podpoře města se ve 
Frýdku-Místku uskuteční festivaly 
a další akce.  

největší hudební festival v podhůří 
beskyd FM City Fest se uskuteční 24. 
a 25. června v areálu textilky slezan 
ve staroměstské ulici. představí se na 
něm více než 30 interpretů na třech 
podiích, např. Chinaski, no name, 
anna k., janek ledecký, Wohnout, 
Mirai, Majk spirit, kateřina Marie 
tichá, Marpo, lunetic, leap z velké 
británie a spousta dalších. Festival 
tak přinese multižánrovou přehlídku 
napříč všemi generacemi. „Zakládáme 
si na tom, aby festivalový line-up bavil 
celou rodinu a každý si v něm našel to 
své,“ zdůraznil jeden z organizátorů 
zpěvák a hudebník Mirai navrátil. 

program 4. ročníku pak doplní oblíbe-
ná stand up zóna s hosty a komiky, 

Město žije naplno. Lidé se v létě 
budou bavit i na FM City Festu

Chill out zóna, hry a zábavní aktivity, 
taneční workshopy a další aktivity. 
návštěvníci mohou letos podpořit 
nadační fond Helpínek a podané 
ruce, organizátoři mezi tyto charita-

tivní organizace rozdělí celý výdělek 
z prodeje festivalových reklamních 
předmětů. Festival i letos podpořilo 
město Frýdek-Místek. (rs) 
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Kouzlo Lega 
v Muzeu Beskyd
výstava svět z kostek ii představí 
v Muzeu beskyd známé i zbrusu 
nové modely této stavebnice tvoře-
né barevnými kostičkami. Muzeum 
ji připravilo ve spolupráci s českoslo-
venským fórem kostky.org. 

vernisáž se koná ve čtvrtek 23. květ-
na v 17 hodin. výstava potrvá do 
2. září. (rs)

Jana Petříková  
zve na výstavu  
do knihovny
výtvarnice jana petříková představí 
své malby na slezanském plátně 
v knihovně v Místku od 1. do 19. srp-
na. výstavu nazvala a život běží dál. 
autorka využívá textilní techniky, 
ve své tvorbě používá pigmentový 
prášek na režném plátně z bývalé 
textilky slezan. kromě malby se za-
bývá vytvářením malovaných oděvů, 
zejména triček a šátků. (rs)

Fotoklub art Collegium Frýdek-Místek 
vyhlašuje 25. ročník fotosoutěže pro 
mladé autory, která se koná s podpo-
rou města Frýdku-Místku. zúčastnit 
se mohou fotografové, jejichž věk v le-
tošním roce nepřesáhne 25 let. každý 
může do soutěže zaslat maximálně pět 
barevných nebo černobílých fotogra-
fií volného formátu s kratší stranou 
minimálně 20 cm. každou na zadní 
straně označí názvem, jménem autora, 
adresou a rokem narození. Do každé 
zásilky zaslané na adresu organizátora 

soutěže: luboš Myslikovjan, petřvaldík 
31, 742 60 petřvald, je třeba vložit také 
seznam soutěžních fotografií se jmé-
nem a e-mailovou adresou. uzávěrka 
je 6. září. 

vyhodnocení provede porota a ne-
lepší snímky každého autora budou 
prezentovány na výstavě, která bude 
zahájena 4. října v Městské knihov-
ně v Místku. a při vernisáži výstavy 
budou nejlepším autorům předány 
hodnotné ceny. (rs)

Fotoklub vypsal soutěž  
pro mladé autory

ve Frýdku-Místku se uskuteční již 
9. letní řezbářský kurz loutky, který po-
řádá zdenka kuncová. kurz připomíná 
skvělého řezbáře tomáše Cidlíka, který 
se ve své tvorbě věnoval také loutkám. 

kurz se uskuteční od 1. do 6. července 
vždy od 8 do 15 hodin v modelárně 
obchodní akademie v Místku. 

„Zúčastnit se jej může každý zájemce 
starší 15 let. Účastníci zažijí příjemnou 
atmosféru, krásnou práci a odnesou si 
domů hotovou loutku,“ uvedla zden-
ka kuncová.  přihlášky e-mailem na 
adresu zdenka.kuncova@post.cz nebo 
telefonicky 605 763 819. (rs)

Vytvořte si loutku 
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Doslova výbuch exprese mohou oče-
kávat návštěvníci od výstavy hukvald-
ského malíře antonína kroči v místec-
ké záložně (bývalá Moravia banka). 
umělec představí velkoformátové 
obrazy, menší malby potoků a hukvald-
ské přírody, na jeho výstavě nemohou 
chybět portréty. 
„Když maluji člověka, zachytím jeho 
energii, jeho podstatu, jdu na dřeň, do 
jeho DNA,“ vysvětloval malíř. podobně 
emotivně vznikají jeho obrazy přírody. 
„Každý den časně ráno se jdu projít do 
lesa. Vnímám přírodu, cítím, jak pulzuje. 
Pak vše přenesu do malby. Musím pořád 
malovat, každý den, každou chvíli, ne-
můžu přestat. V mých obrazech je život, 
je v nich duch, ďábel, prostě všechny 
základní věci,“ dodal. 
při malování často poslouchá vážnou 
hudbu, nejvíce leoše janáčka. oba 
ve své tvorbě vycházejí ze stejných 
vjemů, z drsné hukvaldské přírody, 
z povah místních lidí. janáček dokázal 
tyto vjemy zhudebnit, kroča je přenáší 
do svých maleb. v záložně návštěvníci 

ve výběrovém řízení na místo ředitele 
městské organizace kulturaFM byla 
vybrána stávající zastupující ředitelka 
gabriela kocichová. ve své koncepci se 
zabývala současným stavem a situací 
po výstavbě nového kulturního centra. 

„Na studii kulturního centra jsme s od-
borníky a městem intenzivně spolupra-
covali. Tento projekt podstatně rozšíří 
možnosti kulturní produkce a přispěje 
k celkové atraktivitě města. Zahrnuje 
výstavbu nové budovy s divadelním 
a hudebním sálem, rekonstrukci bývalé 
Národní záložny místecké, kde vznikne 
městská galerie, a budovy Národního 
domu, která je stávajícím zázemím naší 

antonín Kroča: přijďte zažít 
výbuch exprese v záložně 
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mimo jiné uvidí, jak zachytil Hukval-
dy s dramatickou oblohou zvěstující 
bouři. 

vernisáž se koná v pondělí 11. července 
v 17 hodin. výstava potrvá do 27. srpna 
a bude otevřena od pondělí do pátku 
od 15 do 18 hodin. (rs)

Kulturu dále povede osvědčená ředitelka
organizace,“ uvedla gabriela kocichová. 
podle ní přichází náročné období, 
v němž je potřeba ujasnit si budoucí 
směřování kultury ve městě. „Chceme 
komunikovat s odborníky, modifikovat 
stávající kulturní program, zvyšovat jeho 
kvalitu, zařadit současné a živé umění, 

podpořit regionální kulturu a zprostřed-
kovat jí kontakt s aktuálním děním na 
umělecké scéně a rozvíjet další spolu-
práci s organizacemi ve městě i mimo 
něj,“ dodala. Cílem je pomoci městu 
vytvořit kulturně bohaté prostředí. 
(red)

„Rozhodování ve výběrovém řízení bylo těžké, ale paní Kocichová 
dostatečně prokázala své schopnosti KulturuFM vést. Při výběro-
vém řízení předložila a obhájila velmi kvalitně zpracovanou a kom-
plexní koncepci dalšího rozvoje organizace. Její potvrzení ve funkci 
je dobrá zpráva pro město a živou kulturu v něm.“ radní pro vědu, 
kulturu a památkovou péči jakub tichý (piráti)

už jen pár dní nás dělí od zahájení hudebního festivalu 
Muzikantské žně v areálu sokolík. kapely vystoupí v pátek 
1. července a v sobotu 2. července vždy od 17 hodin. ná-
vštěvníci se mohou těšit na skupinu Fleret a na dalších 11 ka-
pel, např. na místní F-M band, Druhou náhodu, bluegrass 

Comeback, špičkové muzikanty kapely etC vladimíra Mišíka 
anebo na Frankie the Deadbents, která hraje americkou 
country. 
vstupenky lze zakoupit v předprodeji v sokolíku anebo se 
dají objednat na tel. čísle 603 571 176. (rs)

Muzikantské žně přivítají Fleret 
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Kulturní tipy

KULtURa FM

KINO VLAST
BIO SENIOR
22. 6. 10.00 láska hory přenáší
29. 6. 10.00  Co jsme komu všichni uděla-

li?
6. 7. 10.00 zakletá jeskyně
13. 7. 10.00 promlčeno
20. 7. 10.00 Film roku
27. 7. 10.00 tři tygři ve filmu: jackpot

NOC S PÁNEM PRSTENŮ
16. 7. 17.00  všechny tři filmy v prodlou-

žené verzi s českými titulky

KINO NA VÝLETĚ – vstup zdarma
22. 6. 21.00  shoky & Morthy: poslední 

velká akce, sady svobody
29. 6. 21.00 rouhněvaný muž, sokolík
1. 7. 21.00  sebevražedný oddíl, textilka 

slezan
6. 7. 21.00  gump: pes, který naučil lidi 

žít, Faunapark
8. 7. 21.00  tajemství staré bambitky 2, 

mysl. chata bruzovice
13. 7. 21.00  srdce na dlani, autokemp 

olešná
15. 7. 21.00  Deníček moderního fotra, 

sok. hřiště skalice
20. 7. 21.00  Dědictví aneb kurvahošigutn-

tag, zahrada nD
22. 7. 21.00  tajemství staré bambitky 2, 

hřiště Chlebovice
27. 7. 20.45  karel, nám. svobody Místek
29. 7. 20.45  láska hory přenáší, dět. hřiš-

tě panské n. Dvory

Kompletní filmový program  
na www.kulturafm.cz

DIVADLO
23. 6. 19.00  Špinarka (Div. p. bezruče 

ostrava), vlast 
1. 7. 16.00  vodácká pohádka, zahrada 

nD 
8. 7. 16.00  pat a Mat jedou stanovat, 

zahrada nD
15. 7. 16.00  kometa je popleta, zahrada 

nD
22. 7. 16.00  až musel přijít krakonoš, 

zahrada nD

DALŠÍ AKCE
21. 6. 19.00  barokní perly – k. Firlová – 

viola, M. káčerková – virginal, 
sál zuŠ

24. 6. 18.00  jiří suchý/kainar blues –  
l. kokesch, r. Šatánková

1. 7. 10.00  Hudbou proti válce – ukra-
jinští umělci žijící ve FM, 
zahrada nD

8. 7. 20.00  ty syčáci, kujóni – folk-coun-
try, zahrada nD

10. 7. 16.00  akuma – prom. koncert, 
sady b. smetany

17. 7. 16.00  rockstar FM – prom. kon-
cert, sady b. smetany

22. 7. 20.00 koks, 432Hz, zahrada nD
23. 7. 18.00  Dark session – metalový 

festival, zahrada nD
24. 7. 16.00  Cimb. Muzika portáši – prom. 

koncert, sady b. smetany
29. 7. 20.00  periferic, Fell on Mad Days, 

zahrada nD
31. 7. 16.00  lam trio – prom. koncert, 

sady b. smetany

VÝSTAVY
do 30. 6.   ludmila janech sojková & 

sylva Firlová: beskydské 
Múzy 

11. 7.-26. 8.  antonín kroča: něžně, provi-
zorium záložna

MěstsKá KniHoVna 

24. 6. 9.00  Dětský klub pro rodiče s ma-
lými dětmi, pob. Místek

do 29. 6.  výstava fotografií vlasty 
Casadio, pob. Frýdek

1.-31. 7.   pavel petřík: Mizející sen (ob-
razy a grafiky), pob. Hlavní

1.-19.8.   jana petříková: a život běží 
dál (obrazy), pob. Hlavní

MUZeUM BesKyD

Výstavy
stálé expozice: beskydy – příroda a lidé, 
Frýdek a Místek, Frýdek – Mariánské 
poutní místo.

eva kučerová landsbergrová: obchvat 
nejen kolem mé hlavy (smalty) do 1. 7. 

karpatské roubenky, do 4. 9.

svět z kostek ii, 23. 6.- 2. 9. 

vodní svět, 30. 6.-28. 8.

Akce muzea Beskyd
21. 6. 16.30  komentovaná procházka 

– památník osvobození, Cza-
jankova kasárna, střelnice, 
hasičský dům, kavárna avion, 
rundtova vila (sraz u památ-
níku osvobození – holubic) 

22. 6. 17.00  Dřevjanky na Frýdecko-Mís-
tecku – přednáška

29. 6. 16.00  komentovaná prohlídka 
karpatské roubenky

30. 6. 10.00–15.00     pohádkové vysvědčení 
– program pro děti

bryologická poradna (po 9-12, 14-18 hod.) 

KatoLiCKÝ LiDoVÝ DŮM

24.–26. 6. Hudební dílny
Další akce: Cvičení pro seniory (st 10 
hod.), arteterapie (čt 18.00), cvičení spi-
rální stabilizace páteře (út 17.15 a 18.15 po 
objednání) 

U aRnoŠta

30. 7. 20.00 Michal tučný revival band

FestiVaLy

24.-25. 6.  FM City Fest (areál slezanu 08 
– staroměstská ul.)

1.-2. 7.   Muzikantské žně  
(areál sokolík)

6. 8.   pivopění (r. Müller, D. bárta, 
j. kratochvílová,prouza aj., 
areál slezanu 08)

Sportfest na Olešné
příznivci pohybu se mohu zapojit do disciplín letošního FM sportfestu, který připravil 
horolezec libor uher za výrazné finanční spoluúčasti města Frýdku-Místku. v sobotu 
9. července se koná triatlonový velký grizzlyman, Half grizzlyman i dětský triatlon ko-
diáček, běh kolem olešné anebo jízda na koloběžkách. program zakončí noční závod 
jednotlivců, dvojic a štafet nightslide. v neděli od 9. hodiny si kolem olešné zaběhají 
děti a mládež. (rs)
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◆ sport

tři stovky běžců se vydaly 29. května 
na trať běhu mezi náměstími, který se 
konal po dvouleté pauze způsobené 
covidem. akci, kterou podpořilo město 
Frýdek-Místek, přálo počasí. pořadate-
lé připravili tratě pro všechny věkové 
kategorie. nejmenší děti závodily pří-
mo na místeckém náměstí svobody na 
dvousetmetrové trati, běžci z dalších 
věkových kategoriích soutěžili v bězích 
na 400 a 600 metrů.
primátor petr korč odstartoval hlavní 
závod, který zavedl 98 běžců z mís-
teckého na frýdecké náměstí a zpět. 

Mezi náměstími běželi dospělí i děti

start Hlavní kategorie. Foto: rené stejskal závoDili běžCi vŠeCH věkovýCH kategorií. 
Foto: libor solař

zlato, stříbro a bronz vybojovaly 
sportovní gymnastky z oddílu při 
11. základní škole ve Frýdku-Místku na 
mistrovství české republiky konaném 
v praze 21. a 22. května.  

jako první se účastnily šampionátu 
dívky v kategorii iii. v konečném hod-
nocení jim scházela dvacetina bodu na 
třetí místo z 10 týmů. Mezi jednotlivci 
eli pohludková obsadila 8. místo, nikol 
budačová 13., sára nell peřinová na 
místě 14. a na poslední chvíli ostaršená 
eliška Musilová 26.

„Ve stejný den závodily ženy, které 
v soutěži družstev odcvičily nejlepší 
prostná, přeskok i hrazdu. Bohužel je 
zklamala kladina, která je připravila 
o titul mistryň. Ženy tak braly stříbrné 
medaile. Vanda Gřesová se stala s nej-
vyšší známkou na hrazdě mistryní re-
publiky, Kristina Gřesová si z republikové 
soutěže odvezla bramborovou medaili 

Vanda Gřesová má zlato z mistrovství ČR

„Těší mě tak velká účast a jsem moc rád, že si přišly zaběhat i ty 
nejmenší děti. Bylo vidět, jak moc je sportování a soupeření se 
svými vrstevníky baví. Běžcům přálo i počasí. Vítěze jsme ocenili 
dárky a medailemi, ale blahopřeji všem, kteří se závodů zúčastnili.“ 
primátor petr korč (naše Město F-M)

a Karolína Bužková obsadila 10. místo,“ 
líčila trenérka vendula Henychová. 
Druhý soutěžní den obsadily dív-
ky v kategorii ii v soutěži družstev 
5. příčku. anna Macečková převálco-
vala známkou 9,5 bodu 48 soupeřek 
v prostných a radovala se z bronzové 
příčky. 16. místo obsadila izabela 
Delongová, Daria Mikitová byla 31. 
a aneta pospíšilová hned za ní. ve iv. 
kategorii doplnila dívky z Frýdku-Míst-
ku dvě závodnice z paskova. Holky se 
umístily v družstvech šesté, nela eli-
ášová v konkurenci 40 dívek skončila 
desátá, nela lukáčová na 22. místě.
„Závod zakončily dorostenky, kde jsme 
měly dvě zástupkyně. Alžběta Geblová 
zacvičila krásný závod, ale zklamal ji 
pád z kladiny, který ji připravil o více než 
půl bodu. Na 3. místo ji scházela pouhá 
desetinka a obsadila čtvrté místo. Eva 
Petrušková skončila patnáctá,“ popsala 
trenérka Henychová. (vh)

trať měřila 4,7 kilometru a nejrychleji 
ji zaběhl domácí ondřej kotásek (16:11 
min.) před dalším slezanským běžcem 
krystianem zahrajem (16:35 min.) 
Mezi ženami byla nejrychlejší veronika 
siebeltová časem 18:20 min.

Úspěšným běžcům předali medaile 
a dárky primátor petr korč a zastupi-
tel tomáš Chlebek (oba naše Město 
F-M). nejlepší z kategorie mužů a žen 
navíc dostali od primátora také soudek 
piva. Město podpoří půlmilionovou 
částkou také Hornickou desítku. (rs)

 



29

Mistři a viCeMistři evropy, Mistři republiky a DalŠí ÚspěŠní tanečníCi 
z Funky beat se na raDniCi setkali s priMátoreM petreM korčeM 
a náMěstkeM jiříM kajzareM. Foto. rené stejskal 
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výborný ročník mají za sebou starší 
žáci pepino skp Frýdek-Místek vedení 
trenérem petrem Mazurem. vybojovali 
4. místo v žákovské lize, když za sebou 
nechali všechna družstva se statusem 
tréninkového centra mládeže. sezona 
se zvlášť vydařila brankáři vojtěchu 
surovcovi.
„Tajně jsem doufal v umístění do 5. mís-
ta. Kluci jsou talentovaní a před sezonou 
dokázali ve výběru MSLK porazit i Ma-
ďarskou akademii. Obsadit čtvrté místo 
v konkurenci 25 družstev je ale velký 
úspěch,“ zdůraznil trenér petr Mazur. 
Hoši nejprve vyhráli kvalifikaci v Měl-
níku. po ní se zúčastnili šesti turnajů 
a sehráli 24 zápasů s bilancí 19 výher, 
jedné remízy a čtyř porážek. Celkově 
tak obsadili čtvrté místo. 
„S odstupem času musím konstatovat, 
že jsme měli na jednu ze dvou medailí. 
A to stříbrnou nebo bronzovou. Ne-
zvládli jsme však přímé souboje s těmito 
týmy,“ poznamenal trenér. 

z květnového mistrovství evropy 
v hiphopu přivezli kadeti z Funky beat 
zlaté medaile. kromě toho viktorie 
petrová a tina smutková vybojovaly 
se svou choreografií stříbro. evropské 
medailisty a také mistry republiky 
a tanečníky nominované na galavečer 
Mistři mistrů přijali na radnici primá-
tor petr korč a náměstek primátora 
jiří kajzar (oba naše Město F-M). 
„Finančně podporujeme organizace, 
které působí v oblasti sportu a kultury. 
Funky Beat jsme navíc přispěli stotisí-
covou částkou na dopravu na mistrov-
ství Evropy do Belgie a naše podpora je 
smysluplná. Z evropského šampionátů 
vybojovali pro Frýdek-Místek zlato 
a stříbro. Velmi si tohoto úspěchu 

Házenkáři sahali po jedné z medailí

Zlato pro Frýdek-Místek. 
Funky Beat nejlepší v evropě

největší sílu mělo družstvo starších 
žáků v brankáři vojtěchu surovcovi, 
který je pro tým nepostradatelný. 
pochvalu podle trenéra petra Mazura 
zaslouží ti, kteří nevynechali ani jedno 

utkání a také sedm hráčů ve výběru 
Mslk, který se připravuje na letní 
olympiádu dětí a mládeže. poděkoval 
rovněž rodičům hráčům. (js)

cením a děkuji za skvělou reprezentaci 
města,“ blahopřál petr korč. prohlédl 
si i poháry a medaile z dalších soutěží. 
„Po letošním uvolnění jsme absolvovali 
desítky nejrůznějších soutěží. Zapojily 

se i nejmenší děti a odhaduji, že jen 
letos jsme dohromady získali kolem 
tisícovky medailí,“ potvrdila trenérka 
a manažerka Funky beat kristýna 
blahutová. (rs) 



30 zpravoDaj F≈M ◆ relaX

Sudoku

Johann Wolfgang von Goethe: Moudřejší prý vždy ustoupí. …

1 7 3
2 1 7 6

2 7 1 9 3 8
9 7 4

4 3 8 1 7
6 1 4

7 1 8 5 2 9
6 5 8 3

8 5 4

2 5 6 9
2 7 1

1 7 5 8 4 2
4 9 2 5

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

3 8 6
7 9 3 2

od tohoto čísla vylosujeme vždy 10 úspěšných luštitelů, které odměníme věcnými cenami. tajenku křížovky můžete zaslat e-mailem na 
adresu: zpravodaj@frydekmistek.cz (do předmětu uveďte: křížovka), na korespondenčním lístku nebo pohlednicí na adresu: Magistrát 
města Frýdku-Místku, redakce zpravodaje, radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, anebo řešení křížovky můžete přinést osobně na poda-
telnu magistrátu ve Frýdku v radniční ulici 1148 (otevřeno po, st 7.30–17.00, Út 7.30–14.00, čt 7.30–15.,00,  pá 7.30–13.30 hod.). nezapo-
meňte uvést své jméno a adresu. 
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HLEDÁ
Projektanty a další profese

Více informací na:
www.hpfm.cz /KARIERA

inzerCe

Čištění sedacích souprav, koberců, 
kompletní a pravidelné úklidy  

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

Dalibor Rada, tel.: 774 907 588

KONTAKT  NA  INZERCI

+420 723 735 065

zpravodaj@frydekmistek.cz

Úspěšný pojišťovací poradce je vlast-
ně takovým „rodinným lékařem“, 
vysvětluje regionální ředitel regionu 
Frýdek-Místek Michal Večeřa. 

O práci pojišťováka, tedy pojišťo-
vacího poradce, koluje řada mýtů. 
Jaká je tato práce ve skutečnosti?
Náročná na čas, psychiku i na pravi-
delné vzdělávání, ale zároveň velmi 
zajímavá a pestrá a velmi zajímavě od-
měňovaná, když se dělá pořádně. Já 
pojišťovacího poradce nevnímám jako 
klasickou práci od-do, ale spíše jako 
životní styl a poslání. Je pro lidi, kteří 
rádi mluví s  lidmi, jsou komunikativní 
a učenliví, jsou i trochu psychologové, 
a to zejména když s klientem řeší tře-
ba škodu, tedy pojistnou událost. Pro-
tože práce v pojišťovně, to především 
znamená neustále chránit své klienty 
před nástrahami života a světa, pomá-
hat v nouzi, předcházet případným ri-
zikům, a tedy podávat pomocnou ruku. 
A to se mi na tom moc líbí.

Které aspekty práce pojišťovacího 
poradce jsou nejlákavější?
Kromě potenciálně velmi zajímavých 
výdělků, speciálně u Kooperativy 
oceňují zájemci o práci v našem týmu 
hlavně tradici, stabilitu a sílu firmy 
a také souhrn vlastností a aspektů 
Kooperativy, který bych nazval asi 
nejlépe „lidskost“. Většina nováčků 
je po nástupu překvapena, že i v  tak-
to velké korporaci panuje přátelská 
atmosféra, silná loajalita a efektivní 
spolupráce všech.

V čem to spočívá?
Jsem přesvědčen, že zejména v kva-
litě lidí v  Kooperativě. My každému 
zájemci jasně řekneme, že v tom není 
a nebude sám. Poctivě se nováčkům 
věnujeme a vše je naučíme. Máme 
propracovaný adaptační program 
a  systém vzdělávání, a dokonce si u 
nás můžete vybrat, zda chcete být 
zaměstnanec nebo pracovat na IČO. 
Obě cesty jsou v  našem interním 
obchodě možné, protože jako jedni 
z mála máme vlastní obchodníky jako 
zaměstnance. V  zásadě stačí pokud 
má chuť se učit novým věcem, je em-
patický, má „tah na bránu“, má rád lidi 
a baví ho komunikace s nimi. Adaptace 
probíhá systematicky, nováček přes-
ně ví, jakou podporu má k dispozici 
od svého manažera, který se mu in-
tenzivně věnuje, učí ho prodej, chodí 
s ním ke klientům, hledá potenciál na 
trhu a řídí jeho rozvoj. Na pozadí toho 

všeho má nový obchodník k dispozici 
celý tým odborníků, kteří ho rozvíjejí 
jak odborně, tak i obchodně. 

Velmi málo lákavá je ovšem před-
stava shánění klientů dům od domu 
či volání na neznámá čísla…
To už dávno není pravda. Nám jde pri-
márně o kvalitní péči a je řada klientů, 
kteří nemají jasně daného „svého“ kli-
entského poradce. Jinými slovy nový 
člověk může dostat klienty, o  které 
bude pravidelně pečovat. O  jejich 
rodiny, firmy, známé, příbuzné…tak-
to vlastně postupem času „vznikli“ 
naši nejúspěšnější poradci, které si 
postupně se zvětšující okruh jejich 
klientů neustále doporučoval. Naším 
cílem je dlouhodobá péče o naše kli-
enty, jejich potřeby a obavy. Rozhodně 
u nás nikdo nezvoní od domu k domu, 
máme 21. století.

Co od pojišťovacího poradce vyža-
duje příslušná legislativa?
Je určitě důležité mít pozitivní pří-
stup k dalšímu vzdělávání, což souvi-
sí i  se současnou legislativou. Každý 
klientský poradce musí absolvovat 
odbornou zkoušku, bez které nemůže 
tuto činnost vykonávat. Tím se ale zá-
roveň vyčistil pojistný trh od lidí, kteří 
mnohdy neměli dostatečné znalosti 
k  odbornému poradenství a tato čin-
nost byla pro ně jen třeba krátkodobá 
brigáda. A to je určitě dobře, protože 
pojišťovat lidi a chránit je před riziky 
je prostě odborná a zodpovědná prá-
ce a my chceme, abychom se mohli 
klientům vždy a za všech okolností 
„podívat do tváře“. Prostě úspěšný po-
jišťovací poradce si musí získat osobní 
vztah a důvěru klientů, stát se jejich 
„rodinným lékařem“, aby se na něho 
při řešení jakýchkoliv potřeb v pojiště-
ní opětovně obraceli.

Regionální ředitel regionu Frýdek-Místek Michal Večeřa z pojišťovny Kooperativa:

PRACOVAT V POJIŠŤOVNĚ ZNAMENÁ 
PODÁVAT POMOCNOU RUKU

Michal Večeřa – regionální ředitel 
regionu Frýdek-Místek

vzorková prodejna AHINSASHOES - boty pro zdravou chůzi 
 

 

VYVINUTÉ ZKUŠENÝMI ČESKÝMI TERAPEUTY 
 

Barefoot v překladu znamená naboso. Boty tudíž mají velice tenkou 
podrážku a při chůzi jsou přirozeně masírovány akupresurní body. Boty 
Ahinsa mají navíc širokou špičku pro přirozené a pohodlné postavení 
prstů. 
Kvalitní obuv, která je snadno omyvatelná a dlouho vydrží.  
Boty jsou ve velikostech 35 – 47 šité v ČR.  
otevřeno: úterý + čtvrtek 15 – 17, středa 9 – 11, pátek 14 – 17 
Novodvorská 3060, F-M, zdravotní středisko, 1. patro 
ahinsashoes.cz, tel. 732 74 77 44, FB - Zdravá chůze 

2022

TRHY

Uzávěrka příštího čísla 
zpravodaje  

je  22. července 2022
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Hypotéku 

Tel .  728 742 588
www.sasin�nance.cz/hypoteky

bez stresu?
•  získáte průvodce procesem hypotéky 

a nebudete v tom sami 
• ušetříte si starosti, čas i peníze 
•  najdeme to nejvhodnější řešení Vaší situace
•  v případě potřeby se budete mít na koho obrátit

Jsem zde pro Vás, ne pro banky.

Pokud se na mě obrátíte...

zpravoDaj F≈M ◆ inzerCe


