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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.
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Dámy a pánové, vážení spoluobčané,
opět mám možnost Vás oslovit úvodním slovem 
a jsem za to rád. Tím spíš, že chci zdůraznit, že právě 
Vy, občané, kteří jste oním „pulzujícím životem“ 
města, stojíte na pomyslném piedestalu důležitosti. 
Člověk, bez něhož by město bylo pouze kulisami 
budov a silnic, je srdcem Frýdku-Místku, a právě 
spokojenost lidí pro nás je a bude na prvním místě. 
Nyní zažíváme rozjitřenou dobu ekonomické 
nestability, v níž je potřeba myslet na občany ještě 
více. Za nejdůležitější považuji zachovat Frýdeča-
nům a Místečanům jistoty, které mají. Nechceme 
žádné zvyšování nákladů na běžný život: nebudeme 
zdražovat nájmy, nezrušíme MHD zdarma, ani když 
spustíme obchvat naplno. Podpora bude dál proudit 
naplno do škol a školek, sociálních služeb, sportov-
ních spolků a příspěvkových organizací.
Ptáte se na velké investiční akce? Nejsou na pořadu 
dne. Odsouváme je „na druhou kolej“. I když jsme 
díky dobrému hospodaření vytvořili rezervy v řádech 
desítek milionů, které jsme plánovali použít právě na 
velké investice, peníze využijeme pro Vás, pro obča-
ny. Přestože se velmi těším na nový důstojný kulturní 
sál, nyní je nutné myslet na zadní kolečka. 
Vidím velký smysl v tom, abyste byli dennodenně ve 
Frýdku-Místku spokojeni se zdánlivými maličkostmi, 
jako je nový povrch na rampách v podchodu i čistější 
chodníky bez nedopalků. A až se doba uklidní, pak se 
budeme opět pouštět do velkých věcí. 
A další konkrétní kroky? Řešení neuspokojivé situace 
na dětském oddělení frýdecké krajské nemocnice je 
zdlouhavé. Nechceme čekat, až se někdo rozhoupe. 
Chceme pomoci rodinám s dětmi, pro které je do-
prava do jiné nemocnice po vlastní ose momentálně 
nebo trvale nereálná, a proto Vám chceme nabíd-
nout obdobu Seniortaxi, kterou můžeme pracovně 
nazvat Juniortaxi.   
Na závěr chci poděkovat za velmi podnětné setkání 
se seniory v CAS, těším se na další, stejně jako na 
zářijové setkání s jubilanty. A osobně se velmi rád 
potkám také s každým z Vás, s občany našeho 
města. 
PS: Věřím, že společně těžké časy zvládneme. Připra-
veni jsme. Stačí se podívat na všeříkající grafy na str. 
6 a 7 současného hospodaření města. Investujeme, 
opravujeme ve velkém, výrazně podporujeme spor-
tovce, kulturu i sociální oblast a zároveň snižujeme 
městské dluhy. 
Přeji všem krásnou a inspirativní druhou polovinu 
prázdnin.
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Farmářské trhy
Beskydské farmářské trhy se konají 
na místeckém náměstí Svobody ve 
čtvrtky 11. 8., 25. 8. a 8. 9. od 8 do 16 
hodin a v sobotu 3. září od 8 do 14 
hodin. (rs) 

Zástupci města 
poblahopřejí 
jubilantům
Město připravuje program pro jubi-
lanty z řad seniorů. Radnice zaslala 
pozvánku více než tisícovce občanů, 
kteří v tomto roce oslaví 70 a 75 
let. V kině Petra Bezruče se sejdou 
12. září. 
„Jsem rád, že se tato akce po dvou-
leté pauze vynucené covidem opět 
uskuteční. Těším se na to, že oslavenci 
zažijí kulturní odpoledne a že jim je-
jich významné jubileum budeme moci 
zpříjemnit,“ uvedl primátor Petr Korč 
(Naše Město F-M). 
Zástupci města postupně poblaho-
přejí třem skupinám v časech 14, 
15.30 a v 17 hodin. Seniory potěší 
vystoupení kapely Akuma a také 
dětí ze souboru Ostravička. Účast-
níci si pak odnesou domů drobnou 
pozornost od města. (jmj) 

Napište 
připomínky 
k jízdním řádům
Náměty, připomínky a požadav-
ky k jízdním řádům MHD mohou 
občané zasílat až do 9. září písem-
ně na odbor dopravy a silničního 
hospodářství Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 
01 Frýdek-Místek, nebo elektronic-
ky na adresu boranova.magda@
frydekmistek.cz. Připomínky budou 
využity při tvorbě nových jízdních 
řádů, které začnou platit od 12. pro-
since. Platné jízdní řády najdete na 
webových stránkách města. (rs)

Mobilní 
planetárium
Muzeum meteoritů Frýdek-Místek 
zve na pozorování Slunce, Měsíce 
a meteorického roje Perseidy. Akce 
se koná v pátek 12. srpna od 16 hodin 
v restauraci Kohutka pod Prašivou 
a je spojena s ukázkami meteoritů 
a jejich hledáním. Vstupné do mobil-
ního planetária činí 50 a 100 Kč, na 
ostatní aktivity je vstup zdarma. (rs)
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Automobily jezdí od 30. června po 
první pětikilometrové části obchvatu. 
Po problémech se stavebním povole-
ním jej silničáři plánovali zprovoznit až 
v září, ale zareagovali na prázdninovou 
dopravní špičku a pustili dopravu dříve. 
Pro obyvatele Frýdku-Místku je to 
významný krok a splněný sen. Přípravy 
trvaly tři desítky let…
„Moc děkujeme všem, kteří napomohli 
ke zdárnému dokončení. Už otevření pě-
tikilometrového úseku je pro nás velkou 
úlevou. Je to první krok, který skutečně 
pomůže. Rozdíl pocítí obyvatelé sídliště 
Riviéra a především lidé v Beskydské 
a Frýdlantské ulici,“ uvedl primátor Petr 
Korč (Naše Město F-M).
„Velmi se těšíme na další části, které bu-
dou zprovozněny. Odstraní se tak tran-
zitní doprava z Frýdku-Místku. Čekáme 
na to a společně připravujeme dalšími 

dopravními projekty tak, aby tranzit 
byl na obchvatu, a ne v centru města. 
Ceníme si všech, kteří pomohli překonat 
překážky na této stavbě,“ řekl náměstek 
primátora Jakub Míček (ANO 2011), 
který má obchvat v gesci.
Frýdek-Místek je velmi zatížen 
tranzitní a kamionovou dopravou. 
Centrem města denně projede na 40 
tisíc automobilů. Zbývající část I. etapy 
obchvatu s napojením na Příbor bude 
spuštěna začátkem září, druhou etapu 
obchvatu ve směru na Český Těšín 
zprovozní Ředitelství silnic a dálnic ve 
dvou pruzích do konce roku. 
Spuštění obchvatu v plném rozsahu 
zklidní dopravu v centru Frýdku-Míst-
ku. Město plánuje vrátit Hlavní třídu, 
nyní nejfrekventovanější komunikaci 
ve městě, občanům a zároveň ji zacho-
vat obslužnou a plně průjezdnou. (jmj)

Obchvat – splněný sen
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Současné vedení města chce zachovat 
dotovanou MHD zdarma, resp. za 1 Kč. 
„Bývalé sociálně-demokratické vedení 
města při zavádění dotované MHD 
proklamovalo, že tento systém bude jen 
do výstavby obchvatu. To znamená, že 
po zprovoznění celého obchvatu by naši 
občané platili opět plné jízdné. Nechce-
me v současné době, kdy se vše zdražuje 
a životní náklady stoupají, zatěžovat 
občany našeho města dalšími výdaji,“ 
zdůraznil primátor Petr Korč (Naše 
Město F-M.   
Město proto nezdraží poplatek za 
komunální odpad, nedávno zlevnilo 
poplatky za psy a nadále zachová 
MHD zdarma za stávajících podmínek. 
„Pro občany se tak nic nezmění. Budeme 
dále dotovat tento systém dopravy, a to 
i za podmínek, že se náklady na provoz 

MHD zvyšují. Vzhledem k rostoucím 
cenám pohonných hmot letos doplácíme 
na MHD o 10 milionů korun více, než 
tomu bylo v minulosti. Ale protože se 
nám daří zefektivnit chod úřadu a dobře 
hospodaříme se svěřenými prostředky, 
rádi použijeme tuto částku ve prospěch 
našich občanů,“ potvrdil Petr Korč. 
Sociální demokracie měla hlavní heslo 
voleb v roce 2010: Do doby výstav-
by obchvatu jízdné v MHD zdarma. 
Tehdejší primátor Petr Cvik informaci 
potvrdil ve svém úvodním slově ve 
zpravodaji města: „Přišli jsme s pří-
slibem městské hromadné dopravy 
zdarma do doby výstavby obchvatu.“ 
Současná radnice však chce tento 
způsob dotované dopravy nechce rušit 
a chce v něm pokračovat i po dostavě-
ní obchvatu. (rs) 

MHD zdarma poběží dál
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i v mnohem menších městech, než je 
Frýdek-Místek, a všude se osvědčilo. 
V principu jde o to, že pokud na sídlišti 
bydlíte, dostanete „parkovací kartu“ 
vydanou magistrátem, a sídlištím se 
tak uleví. Konkrétní nastavení nám ale 
přinese studie na základě detailního 
průzkumu. Žádný systém totiž není 
univerzální a každé město má svá 
specifi ka.

Co plánujete pro cyklisty?
Já jezdím na kole opravdu rád, bohužel 
tady Frýdek-Místek zaspal. Máme sice 
nějaké páteřní trasy kolem řeky, ty jsou 
ale spíše turistického charakteru. Pro 
každodenní využívání kola z domu na 
poštu, do školy, na úřad nebo k lékaři 
to absolutně nestačí. Příprava je zdlou-
havá a svazují nás přísné normy. Nic-
méně někde se začít musí. V součas-
nosti jsme nejdál s přípravou páteřní 
cyklostezky napříč Riviérou. Z hlediska 
důležitosti a bezpečnosti pokládám za 
prioritní vybudování cyklostezky do 
Sedlišť a do Skalice. Také se připravuje 
nová propojka mezi Olešnou a Palko-
vicemi.
Zmíním ale dva projekty, na které se 
zatím nedostalo a které bych chtěl 
letos na podzim odstartovat. Prvním 
je nová stezka přírodního charakteru 
napříč místeckým lesem, která značně 
zkrátí, zjednoduší a zpříjemní cestu 

mezi přehradami Olešná a Baška. Celý 
místecký les by se pak mohl pomalu 
měnit na přírodní lesopark, kde se 
půjde schovat například s kočárkem 
v horkém letním dni. 
Druhým je lepší zpřístupnění frýdecké-
ho lesa, který svým zvlněným charak-
terem vybízí k vybudování přírodního 
fl ow singletrack pro horská kola. Tyto 
traily rostou v okolních městech jako 
houby po dešti a není důvod, aby míst-
ní sportovní nadšenci přišli zkrátka.

Závěrem, co vám osobně z dosaže-
ných cílů udělalo největší radost?
Největší radost mám z nově nastavené 
vstřícnosti vůči pejskům a pejska-
řům. Hned na začátku jsme věděli, že 
chceme dramaticky snížit poplatek za 
psa, a to jsme také udělali. Bůhví proč 
byl dlouhodobě nastaven na maximální 
zákonné hranici. Slevu každý majitel 
pejska pocítil v peněžence už letos. 
Nově rovněž budujeme psí hřiště na 
nevyužívané proluce vedle ulice Viléma 
Závady na Slezské. Zde budou moct 
všichni obyvatele sídliště bezpečně 
venčit na volno své čtyřnohé kamará-
dy. Přestože budou součástí některé 
agility prvky, toto hřiště nebude určené 
k výcviku, ale pouze k venčení a sociali-
zaci. Otvírat bychom chtěli 27. srpna na 
Mezinárodní den psů. Tímto všechny 
srdečně zvu. (red)

ROZHOVOR

Jak se, Leonarde, nejraději nebo 
nejčastěji pohybujete po Frýdku-
-Místku?
Dobrá otázka na začátek. Rád bych 
napsal, že na kole, ale nebyla by to tak 
úplně pravda. Do práce jezdím nej-
častěji autem, případně chodím pěšky. 
Přestože bydlím na Anenské, zvládnu 
to na frýdecký magistrát do dvaceti 
minut svižnou chůzí. Šlo by to i rychleji, 
ale velkou bariérou je železnice. Nicmé-
ně se nám se SŽDC podařilo dojednat 
výstavbu podchodu pod tratí v ob-
lasti skateparku, kde bude navazovat 
chodník pod Zámecké náměstí. Druhou 
bariérou je pak oblast přejezdu se 
závorami, kde opravdu chybí chodníky 
i bezpečné přechody jak pro pěší, tak 
pro cyklisty. I na tom pracujeme.

Ale přesto je to častěji autem?
Já mám auta rád, přestože je mi 
někdy podstrkováno, že jsem nepří-
tel benzínu. Kapacitně máme silnice 
nadimenzovány dobře, a pokud není 
velká uzavírka, nehoda nebo pátek 
odpoledne, městem se dá projet dobře. 
Všichni také vyhlížíme celkové otevření 
obchvatu, což by mělo situaci ještě 
výrazně zlepšit. Problémem je parko-
vání…

Co se s tím dá dělat?
Těch přístupu je několik. Já se rád 
inspiruji v západní Evropě. Organizace 
statické dopravy je nesmírně složité, 
ale i zajímavé téma, které by vydalo na 
celé knížky. Zde nemáme moc prosto-
ru. Nicméně ve stručnosti jde o to, že 
veřejný prostor máme jen jeden a není 
nafukovací, musí být tedy využíván 
spravedlivě a rovnoměrně mezi všemi 
automobilisty. Když je něco zdarma, 
dochází ke zneužívání. Rozdělili jsme 
tedy parkovací lokality v centrech 
do tří zón a odlišnou sazbou chceme 
motivovat řidiče k používaní těch ka-
pacitnějších o pár kroků dál od centra. 
Situace, kdy nám celé týdny odstavená 
auta v ulici 8. pěšího pluku blokují 
parkovací místa, protože jsou zdarma, 
není dále udržitelná.

Nepřesunou se tak auta z centra na 
blízká sídliště? Situace s parkováním 
tam bývá ještě složitější.
Máte absolutní pravdu a tohle byla 
i naše obava. Nicméně změny v parko-
vání, které začnou platit od 1. října, jsou 
jenom začátkem procesu modernizace 
systému parkování ve městě. Ještě 
letos chceme zpracovat studii systé-
mu tzv. „rezidentního parkování“ na 
sídlištích, které dneska funguje dobře 

Myslíme na pejskaře i motoristy

Náměstek primátora Leonard Varga (Piráti) má 
ve Frýdku-Místku na starosti dopravu, silniční 
hospodářství, životní prostředí a zemědělství.  

N
Á

M
ĚS

TE
K

 P
RI

M
ÁT

O
RA

 L
EO

N
A

RD
 V

A
RG

A
.



6 ZPRAVODAJ F≈M ◆ AKTUÁLNĚ

„Objem investic v minulém roce, i v současných výjimečně nepříz-
nivých podmínkách, byl nejvyšší za posledních 5 let a činil 276 mili-
onů Kč. I díky tomu mají fi rmy zakázky a nezaměstnanost neroste. 
Přes velké investice se nám podařilo snížit dluh města a zachovat 
dotační programy pro občany. Snažíme se dobře hospodařit, sni-
žovat provozní výdaje, ale zároveň nešetříme na lidech a nezvyšu-
jeme jim životní náklady. Díky tomu, že jsme ve Sberbance nepřišli 
o 50 milionů korun, na rozdíl od jiných měst a krajů (ty bohužel ve 
Sberbance přišly o nemalé částky, a ty jim teď chybí v rozpočtech) 
si to můžeme dovolit. Dočasně volné prostředky zhodnocujeme. 
Za poslední půlrok jsme tak získali pět milionů korun navíc, které 
využijeme pro potřeby našich občanů.“ Náměstek primátora pro 
investice, fi nance a rozpočet Jiří Kajzar (Naše Město F-M)  

Město investovalo v loňském roce do 
rozvoje infrastruktury a rekonstrukcí 
městského majetku nejvyšší částku za 
posledních pět let, a to téměř 280 mi-
lionů korun. Vysoké investice a opravy 
městského majetku jsou cílem i v le-
tošním roce. 

Díky dobrému hospodaření se daří 
snižovat zadlužení města. V roce 2020 
činil téměř 233 milionů korun, loni dluh 
poklesl na 177,7 milionu.  

Fungující infrastruktura
„Jednou z našich největších priorit je 
fungující strategická infrastruktura, 
kterou musíme urychleně dobudovat. 
Město musí stát na pevných základech, 
pak přežije i krizové situace. Letos jsme 
dokončili jednu z největších městských 
investic – kanalizaci v Zelinkovicích, 
Chlebovicích, Skalici a Lískovci-Gaje-
rovicích. Po dokončení jsme upravili 
rozkopané komunikace tak, aby měly 
vyšší kvalitu, než tomu bylo dosud,“ uve-
dl náměstek primátora pro investice, 
fi nance a rozpočet Jiří Kajzar (Naše 
Město F-M). Dokončena byla také 
výstavba vodovodního řadu ve Skalici 
a v Panských Nových Dvorech.

„Pustili jsme se do rekonstrukce hasič-
ské zbrojnice ve Střelniční ulici a budovy 
bývalé textilní školy v Těšínské ulici, v níž 
najde nové sídlo městská policie. Po-
dařilo se nám dokončit tolik potřebnou 
rekonstrukci budovy Městské knihovny 
Frýdek-Místek na Hlavní třídě včetně 
příjezdové komunikace, zajistili jsme 
přestavbu budovy v Radniční ulici 13 na 
kancelářské prostory. V penzionu pro 
seniory v Lískovecké ulici jsme postupně 
zrekonstruovali bytová jádra v celkem 
160 bytech. V Domově pro seniory v ulici 
28. října jsme zřídili na každém patře 
společné prostory, v nichž mohou klienti 
domova trávit volný čas, hrát stolní hry, 
účastnit se zdravotních cvičení nebo 
přednášek,“ vypočetl Jiří Kajzar. 

Rekonstrukce bytů, 
rozšíření hřbitova

Město nechalo také opravit střechu 
Domu včelařů v Chlebovicích, posta-
vilo část nové cyklostezky u Olešné 
v Kvapilově ulici a upravilo stávající 
trasu. Provedlo rozsáhlou rekonstrukci 
rozvodů výškového domu v Anenské 

Investice města jsou rekordní, da
Podpora míří do kultury a sportu

Pozitivní trendy hospodaření města
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„Zachovali jsme všechny dotační projekty z minulosti. Na historické 
maximum jsme navýšili dotace do mládežnického sportu, kultury 
a sociální oblasti, které přesáhly magickou hranici 100 milionů 
korun. V součtu se všechny dotace města blíží 190 milionům. Těch-
to výsledků jsme dosáhli dobrým hospodařením a zefektivněním 
chodu úřadu.“ Primátor Petr Korč (Naše Město F-M) 

aří se výstavba i rekonstrukce. 
u
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ulici. U tohoto domu letos pokračují 
práce na výměně balkonů, které byly 
v havarijním stavu, a na celkovém 
zateplení objektu, což v konečném 
důsledku přinese nájemníkům nemalé 
úspory na platbách za teplo. 
Město rovněž rozšiřuje hřbitov, jehož 
kapacita již nebyla dostatečná. Vlastní 
rozšíření, výstavba kolumbária a zříze-
ní chodníků bude městskou pokladnu 
stát více než 60 milionů korun. Práce 
provádějí technické služby. 

Školy i hřiště

Základní a mateřská škola ve Skalici 
dostala novou hydroizolaci, která 
zabrání pronikání podzemní vody do 
spodních prostor budovy, a v letošním 
roce získá novou fasádu. 
Letos se město pustilo do opravy tzv. 
modré lávky, protože stav jejího povr-
chu byl neúnosný. Ve Skalici nahradil 
nový mostek původní propustek, který 
způsoboval problémy motoristům. 
Dále město opravuje dětské hřiště ve 
vnitrobloku ulic Františka Linharta 
a Josefa Lady, které bylo ve špatném 
technickém stavu, a připravuje rekon-
strukce dalších dětských hřišť tak, aby 
splňovaly nejpřísnější bezpečnostní 
standardy. Zrušena bude nefunkční 
lávka a upraveny chodníky na Jižních 
svazích ve Frýdku. 

MHD a odpady

Významnými částkami podporuje 
město kulturu. Na dotace do oblasti 
kultury, sportu a sociálních služeb 
vyčlenilo poprvé v historii více než 
100 milionů korun. V přípravě jsou 
další investice do školních a sociálních 
zařízení včetně tělocvičny v Chlebovi-
cích, protože po posledním výběrovém 
řízení odstoupili všichni účastníci od 
podepsání smlouvy vzhledem k rozko-
lísanosti cen stavebních materiálů. Dal-
ší výrazné částky směřují do městské 
hromadné dopravy, které zůstává pro 
obyvatele Frýdku-Místku zdarma, do 
odpadového hospodářství anebo na 
službu Seniortaxi. (rs)

Celkové dotace poskytnuté městem
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Město zajistí 
rodičům službu 
Juniortaxi
Situace na dětském oddělení frýdec-
ké nemocnice, jejímž zřizovatelem je 
kraj, je stále taková, že někteří rodiče 
musí dojíždět s nemocnými dětmi 
do okolních měst. „Nechceme čekat, 
až se rozhoupou ostatní, chceme 
jednat ihned. Proto ještě letos rodičům 
s dětmi zajistíme alternativní dopravu, 
kterou pracovně nazveme Juniorta-
xi. Rodiče, kteří nemají možnost jet 
s dětmi do nemocnic do okolních měst, 
využijí tento typ služby za mírný fi xní 
poplatek, jak je tomu u Seniortaxi,“ 
uvedl primátor Petr Korč (Naše Měs-
to F-M). (rs)

Zubní pohotovost
Na základě iniciativy primátora Petra 
Korče (Naše Město F-M) o obnovení 
zubní pohotovosti nyní znovu jednali 
zástupci kraje a Oblastní stomatolo-
gické komory. Ke zřízení pohotovosti 
se našla cesta. Nemocnice ve Frýdku-
-Místku poskytne v druhé polovině 
roku ordinaci pro zubní pohotovost. 
Tu budou zajišťovat zdejší stoma-
tologové. Město vyčlenilo ze svého 
rozpočtu milion korun na pokrytí 
mzdových nákladů sloužících zubařů 
a sestřiček. Nyní záleží na kraji, který 
je ze zákona zřizovatelem zubní 
pohotovosti, jak rychle provede po-
třebné kroky a uzavře smlouvy. (rs)

Zabezpečení lávky
Lávka z Růžového pahorku ke 
Kaufl andu přes Revoluční ulici je 
v havarijním stavu. Město zabezpe-
čilo část lávky, kde hrozilo nebezpečí 
úrazů. Průchozí je tak polovina lávky. 
Oprava se uskuteční oproti plánu do 
konce letošního roku. (rs)

ADRA dětem
Zábavné odpoledne plné her 
s názvem „Den s ADROU – Letem 
světem ADRA dětem“ připravuje na 
úterý 23. srpna Dobrovolnické cent-
rum ADRA. Jedná se o tradiční akci, 
kdy se děti prostřednictvím stanovišť 
a her dozvídají zábavnou formou 
o projektech ADRA v Česku i ve 
světě. Akce se uskuteční ve Fauna-
parku od 13. do 17. hodiny. Rezervujte 
si tento termín v kalendáři a přijďte si 
společně se svými dětmi užít pěkné 
odpoledne. (hv) 
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Více než 11 tisíc občanů z Frýdecko-
-Místecka podepsalo petici za obnovu 
dětského oddělení Nemocnice ve 
Frýdku-Místku včetně zajištění nepře-
tržitého provozu dětské pohotovosti. 
Senátorka Helena Pešatová předala 
podepsané archy petičnímu výboru 
Senátu PČR, který se jim bude zabývat. 
Chybějící pediatři nejsou problémem 
jen ve Frýdku-Místku, nýbrž v celé 
republice. 
„Znovu jsem se osobně setkal s hejt-
manem Ivo Vondrákem, který přislíbil 
řešení problému ve frýdecké nemocnici. 
Chceme vrátit dětské oddělení do stavu 
před 1. dubnem. Ujistil jsem hejtmana, že 
nadále budeme podporovat nemocnici 

i jejího zřizovatele, Moravskoslezský 
kraj,“ řekl primátor Petr Korč (Naše 
Město F-M) a dodal: „My jako vedení 
města spolu s lékaři, dětskými sestrami, 
starosty okolních obcí, poslanci i paní 
senátorkou musíme udělat vše, aby péče 
o děti zůstala zachována a jsme rádi, že 
i kraj a nemocnice činí v tomto směru 
potřebné kroky.“ 
„Je třeba obnovit dětské oddělení v pl-
ném rozsahu, aby rodiče s nemocnými 
dětmi nemuseli jezdit do okolních měst,“ 
zdůraznil náměstek primátora pro 
zdravotnictví Igor Juriček (Piráti).  
Nemocnice na svých stránkách zveřej-
nila, že pracuje na personálním posílení 
dětského oddělení. (rs)

 Peticí za obnovu dětského 
oddělení se už zabývá i Senát
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Lidé z Frýdku-Místku pracující v Ostra-
vě by mohli využívat nový typ dopravy. 
Zájem o tuto službu prověří dotazník. 
Dojíždějící řeší parkování v cíli a také 
nárůst ceny pohonných hmot. Přitom 
se chtějí přepravit od svého domu až 
do cíle, bez přestupů a levně. 
„Pro nás je velkou výzvou najít řešení, 
které by vyhovělo většině požadavků 
nás všech. Některé z možností chceme 
občanům představit a zeptáme se na 
jejich názor v dotazníku. Tím zjistíme 
zpětnou vazbu a zájem o služby, které 
postupně můžeme zavádět v pilotním 
provozu a prověřit jejich smysl v pra-
xi,“ vysvětlil náměstek primátora pro 
dopravu Leonard Varga (Piráti). Sníží 
se tak dopravní intenzita a dopady na 

životní prostředí. Pro lidi, kteří cestují 
za prací do Ostravy ve stejný čas, by 
se dala zajistit ranní doprava šesti až 
osmi osob mikrobusem, který je zave-
ze až k jejich fi rmě a v odpoledne zase 
domů. „Tento způsob je výrazně levnější 
než jízda vlastním vozem, a často také 
rychlejší. Řidič totiž v cílovém místě 
nemusí hledat parkovací místo,“ uvedl 
náměstek Leonard Varga. 
Další variantou je rozvoz do fi rmy ze 
záchytného parkoviště anebo rozvoz 
z dopravního uzlu – vlakového nebo 
autobusového nádraží. 
Na webu města zveřejňujeme dotaz-
ník. Podle zájmu respondentů město 
podpoří preferovanou variantu této 
dopravy. (rs)

Mikrobusem až před 
kancelář. Nový typ dopravy
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Práce na nové střeše hlavní budovy 
v místeckých kasárnách v Palkovické 
ulici jsou v plném proudu. „Opravu stře-
chy jsme naplánovali ještě před vznikem 
války na Ukrajině a potřebou poskytnout 
ubytování uprchlíkům. Do některých 
místností v budově přes střechu zatékalo, 
proto jsme se nyní pustili do zásadní 
opravy,“ řekl náměstek primátora pro 
majetkoprávní vztahy a majetkové 
účasti města Radovan Hořínek (ANO 
2011). 
„Vše běží podle harmonogramu. Na 
střeše jsou nataveny asfaltové hydroizo-
lační pásy, demontovali jsme oplechování 
atik a namontovali nové atiky. Následně 
budou vyměněny střešní vpustě a hromo-
svody. Práce skončí do 31. srpna,“ popsal 
Alexandr Pokorný z odboru správy 
obecního majetku, který v areálu kasá-
ren působí jako správce. Hodnota opra-
vy střechy činí 768 tisíc Kč bez DPH. 
„Těmito opravami postupně zlepšujeme 
stav obecního majetku a vložené pro-
středky do oprav se nám ve zvýšené míře 
vracejí ve formě nájemného,“ potvrdil 
náměstek Radovan Hořínek. V areálu 
působí v současné době 69 nájemců. 
V kasárnách bude rovněž sídlo dálniční 
policie a Středisko správy a údržby dál-
nice, díky nimž vznikne několik desítek 
nových pracovních míst. (rs) 

Majetek města v lepší kondici, 
střecha kasáren téměř opravena
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„O prostory v areálu místeckých kasáren je ze strany drobných 
podnikatelů velký zájem. Máme plně obsazené garáže, které často 
slouží k drobným činnostem. Podnikatelé by ve městě těžce hledali 
podobné prostory. Proto chceme tento stav zachovat. Plně jsou 
také obsazena placená parkovací stání. Hlásí se nám stále noví 
zájemci, kteří hledají kanceláře nebo prostory pro podnikání v are-
álu kasáren. Městu z pronájmu těchto prostor plynou na nájmech 
nemalé částky.“ Náměstek primátora pro majetkoprávní vztahy 
a majetkové účasti města Radovan Hořínek (ANO 2011)

Frýdek-Místek pokračuje ve zvyšování 
komfortu v městských bytových do-
mech. Ve fi nální části oprav 16patro-
vého věžáku obnoví balkony a zateplí 
celý dům včetně nového omítnutí. 
Díky tomu nájemníci ušetří za teplo 
a také prostředí v bytech bude daleko 
zdravější.
„Naším cílem je, aby se nájemníci 
cítili v městském bydlení komfortně 
a příjemně. Po zateplení objektu zmizí 
vlhkost, dojde k přerušení různých 
tepelných mostů, které způsobují často 
srážení vody a plíseň, a výrazně se zvýší 
kvalita bydlení občanů,“ uvedl náměs-
tek primátora pro investice a fi nance 
Jiří Kajzar (Naše Město F-M).
Řemeslníci opraví balkony, které jsou 
ve velmi špatném stavu. Moderní 
balkonové dveře budou vyplněny troj-

sklem, které výborně izoluje. Budou 
jiného tvaru než původní, což zajistí, 
že nedojde ke zmenšení prosvětlené 
plochy místnosti. Větrání bude zajiš-
těno přímo balkonovými dveřmi, které 
budou disponovat „větračkou“.
„Všechna nová okna v bytech a také 
balkonové dveře budou vybaveny tzv. 
mikroventilací. Větrání tímto způsobem 

je velmi pohodlné, nedovolí zbytečný 
únik tepla a zajistí komfortně výměnu 
vzduchu v bytech. Zasklení balkonů 
bude z mléčného skla,“ dodal Jiří Kajzar.
Instalace nového typu balkonových 
dveří je (na rozdíl od původních užších 
dveří s vedlejším okénkem) v souladu 
s přísnějšími požárními předpisy, které 
nařizují vyzděné požární pásy mezi 
jednotlivými byty. Výrazně se tak zvýší 
bezpečnost obyvatel domu.
„Na fi nální opravu za 28 milionů radnice 
získala dotaci ve výši 42 %, což je téměř 
11 milionů korun z evropských a státních 
peněz,“ potvrdil náměstek primátora 
pro dotace Jakub Míček (ANO 2011).
Rekonstrukce potrvá do 8. listopadu. 
Město plánuje opravy také dalších 
panelových domů ve svém vlastnictví. 
(jmj)

Anenská: moderní větrání, zateplení 
domu a oprava balkonů
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Od května jste předsedou předsta-
venstva TS a.s. V jakém stavu jste 
přebíral společnost? 
TS je stabilní městská společnost. Zá-
klad její činnosti se léta nemění: údrž-
ba a výsadba zeleně, opravy a údržba 
cest a chodníků, provoz veřejného 
osvětlení, provozování digitálních 
sítí, řízení dopravní signalizace a také 
provoz pohřební služby. Firma má 
dost kvalifi kovaných lidí, aby všechny 
tyto základní činnosti fungovaly řádně 
bez ohledu na to, jaké je právě vedení 
společnosti.

Existuje něco, co vás po nástupu 
vysloveně překvapilo?
Nejvíce mě překvapilo, že zcela chybí 
kalkulace činností. Když něco děláme, 
nevíme, jestli na té činnosti vyděláme 
nebo proděláme. Zakázky se naceňují 
odhadem, podle předchozích zkuše-
ností s tím, že doufáme, že to dobře 
dopadne. Tak jsme se také pustili do 
budování rozšíření hřbitova, bez toho, 
že bychom si zakázku řádně nacenili. 
Stavba bude ukončena v říjnu a vypa-
dá to na docela velký průšvih. Jen na 
této zakázce proděláme pět, ale možná 
i sedm milionů. 
Firma „vyrábí“ spoustu rozsáhlých 
analýz, zpráv a plánů, které obsahují 
jen málo podstatných údajů a jejichž 
použití je sporné. Jen tím zbytečně 
zaměstnává pracovníky a bobtná ad-
ministrativa. Překvapila mě i absence 
fi nančního plánu.

Co se vám již podařilo změnit?
To, co jsem pojmenoval v předchozí 
odpovědi, se snažíme postupně měnit. 
Jde to pochopitelně ztuha, protože 
většina zaměstnanců ve fi rmě pracuje 
velmi dlouho a nejtěžší je změnit myš-
lení lidí. Ale myslím, že už se chápeme, 
co je třeba udělat, že naše úsilí musí 
směřovat k činnostem a věcem, které 
přinášejí užitek. Zpracovali jsme také 
fi nanční plán do konce roku.

Jaké je technické vybavení? Je do-
statečné? 
Technické vybavení pro současné 
činnosti je dostatečné. I s ohledem na 
dramaticky rostoucí náklady (zejména 
naft a a elektřina) jsme zredukovali 
plán investic na letošní rok ze 17 milio-
nů na polovinu.

Prozradíte, jaké jsou ve fi rmě mzdy?
Především jsme zaměstnavatel, 

Vladimír Macura: Musíme změnit 
oceňování nadprůměrných pracovníků
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který svým zaměstnancům poskytu-
je bezpečí a stabilitu. Mzdy platíme 
řádně a včas. Pokud jde o výši mezd, 
jsme srovnatelní s okolními fi rmami 
a obdobnými profesemi. Ve fi rmě 
panuje ovšem velké rovnostářství. Ti, 
kteří mají vyšší kvalifi kaci nebo jejichž 
pracovní výkon je nadprůměrný, jsou 
jen málo odlišeni od těch, kteří kvalifi -
kaci nemají, případně se jen tak zvaně 
vezou. To se musí změnit. 

Můžete popsat, jak jsou pracovníci 
během léta vytíženi?
Léto je hlavní sezónou pro řadu 
činností. Sekání trávy, opravy cest 
a chodníků, jejich renovace, úklid 
města – to vše probíhá naplno, a nejen 
že jsou vytíženi kmenoví zaměstnanci, 
ale ještě musíme přijímat zaměstnance 
sezónní.

Daří se vám získávat zakázky i od 
jiných subjektů, než od města?
TS je městská fi rma. Byla založena 
proto, aby naplňovala potřeby města. 
Má zákonem popsaný „in house“ 
status. Drtivá většina zakázek tak musí 
být prováděna pro město. Okrajově ale 
pracujeme i pro jiné fi rmy a obce. (rs)

Vladimír Macura je předsedou představenstva 
městské společnosti TS a.s. (technické služby). 
Jejího řízení se ujal v květnu. Zeptali jsem se je, 
co se mu dosud podařilo a jak jsou technické 
služby během léta vytížené. 

„Je to pěkné. Kochám se barvami 
a jsem ráda, že i ve městě má hmyz 
své útočiště.“ Veronika Chovancová 

„Inspirovalo mě to natolik, že jsem si 
vysela semínka lučních květů letos 
doma, něco pro oči a něco včeličkám 
a jinému hmyzu pro obživu.“ Věra 
Vojkovská 

„Vždy se kocháme, když jedem 
kolem. Jen tak dál.“ Kateřina Valen-
tinová

„Pod zámkem je to nádhera.“ Taťána 
Pavlíková

„Kruháč na TGM k vlakovému 
nádraží ve Frýdku je nádherný.“ 
Drahoslava Martinková

„Nejhezčí jsou kruhové objezdy a zá-
honky.“ Michaela Pavlíčková

Komentáře ze sociálních 
sítí ke květinové výsadbě, 
o kterou se stará TS a.s.: 
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Pracovníci městské společnosti TS 
(technické služby) jsou velmi vytíženi 
i v letním období. Největším zadava-
telem prací technickým službám je 
investiční odbor frýdecko-místeckého 
magistrátu. „Velice oceňuji, že pod 
novým vedením TS fungují efektivněji 
a domluva je opravdu konstruktivní 
a přímočará. V současné době technic-
ké služby dokončují velkou městskou 
investici – rozšíření městského hřbitova, 
která váže velké množství pracovníků. 
Dále opravují modrou lávku přes Os-
travici, realizují novou fasádu Základní 
školy ve Skalici a tamtéž také opravují 
cesty po výstavbě kanalizace, pokládají 
zámkovou dlažbu na ploše před Gymná-
ziem Petra Bezruče v Místku, opravují 
komunikace ve městě a příkladně se 
starají o zeleň. Myslím, že každého po-
těší pohled na krásné kvetoucí záhony,“ 
řekl náměstek primátora pro investice, 
fi nance a rozpočet Jiří Kajzar (Naše 
Město F-M). 
Změnil se také přístup technických 
služeb k úklidu chodníků a pěších zón. 
„Již několik let marně kritizuji binec na 
chodnících a veřejném prostranství. Je 
to ostuda, kolik míst je plných drobných 
odpadků, vajglů a různého smetí. Sbírat 
tento odpad kleštičkami je nesmysl, 
to prostě na pořádný úklid nestačí, na 
zemi zůstávají nedopalky a prach, zvlášť 
v historických zónách. Jsem zastáncem 
klasických metařů, kteří několikrát den-
ně procházejí svůj úsek a vždy smetou 

Technické služby nepolevují 
ani během prázdnin 
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„Vážím si současného nasazení zaměstnanců technických služeb. 
Jsou vidět ve městě, stejně jako výsledky jejich práce. Spolupráce 
s investičním a školským odborem funguje velmi dobře, plní se 
termíny, dbá se na kvalitu a je vstřícnost problémy řešit. Věřím, že 
technické služby budou v tomto trendu pokračovat.“ Náměstek 
primátora pro investice, fi nance a rozpočet Jiří Kajzar (Naše 
Město F-M)  

Zásahy dobrovolných hasičů z Frýdku 
budou efektivnější. Na místo dovezou 
více vody díky nové velkokapacitní 
cisternové automobilové stříkačce. 

„Jedná se o náhradu našeho nejstaršího 
zásahového vozidla z roku 1989. Naše 
poděkování patří hlavně vedení města, 
které nás ve službě občanům města 
podporuje,“ řekl zástupce velitele frý-
deckých hasičů Lukáš Kmec. 

Hodnota vozu je 10 milionů korun, 
městu se podařilo získat dotaci 
2,5 milionu korun z ministerstva vnitra. 
Ministerstvo ale z úsporných důvodů 
dotační titul zrušilo.  

„Ve vedení města jsme rozhodli, že hasi-
čům pořídíme cisternové vozidlo, i když 
dotační titul byl zrušen. Z rozpočtu 
uhradíme celou cenu vozu. Chceme, aby 
hasiči měli k dispozici kvalitní výjezdo-
vou techniku, a jsme rádi, že se nám daří 
zajistit hasičům nejvyšší standard při 
jejich důležité práci. Sbor dobrovolných 
hasičů Frýdek je v nejvyšší kategorii 
dobrovolných hasičů, má velmi dobré 
jméno i pověst a je srovnatelný s pro-
fesionály,“ potvrdil primátor Petr Korč 
(Naše Město F-M). 

V souvislosti s požáry v Českém 
Švýcarsku se ukazuje, že díky nové 

technice budou naši hasiči na podobné 
situace připraveni.

Zároveň vrcholí rekonstrukce hasičské 
zbrojnice jednotky Sboru dobrovol-
ných hasičů Frýdek ve Střelniční ulici. 
Požárníkům chybělo kvalitní zázemí 
a také technický stav budovy už nevy-
hovoval. Nově budou mít prostornou 
garáž i výjezdové plochy, parkování 
pro osobní vozy i tréninkové dráhy 
pro hasičský sport. V nově zateplené 
budově nebude chybět šatna pro 
členy jednotky, nové schodiště i vnitřní 
instalace. Opravy potrvají do října a vy-
jdou na cca 60 milionů Kč.  (jmj)

Nová zbrojnice a nová stříkačka. 
Jednotka se vyrovná profesionálům

všechny nečistoty. A větší pořádek 
v ulicích je v poslední době hned vidět. 
Takové metaře mají v mnoha městech 
u nás i v  zahraničí. Nyní se již používají 
rovněž velké vysavače. Proto jsme se 

také ve vedení města shodli, že tech-
nické služby půjdou touto cestou a pro 
úklid ve Frýdku-Místku jeden nebo dva 
takové vysavače zakoupí,“ vysvětlil Jiří 
Kajzar. (rs)
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Semináře pro drobné živnostníky 
z Frýdku-Místku pod názvem Podni-
kej F-M se setkaly s velkým ohlasem. 
Podnikatelé se od odborníků dozvědě-
li, jak využívat reklamu na faceboku, 
naučili s používat grafi cký program 
Canva, věnovali se on-line marketingu, 
copywritingu, focení, účetnictví nebo 
se zúčastnili workshopu k vytvoření 
poutavých výloh. 

„Podařilo se nám rozjet platformu Podni-
kej F-M a díky ní jsme začali propojovat 

místní obchodníky. Někteří z nich vy-
stoupili na našich společných setkáních 
a inspirovali ostatní,“ řekl náměstek 
primátora pro ekonomický rozvoj 
a podnikání Jakub Míček (ANO 2011). 

Některé z účastníků vám postupně 
představíme. V tomto čísle se dozví-
te o dvou prodejnách, které spolu 
sousedí a které najdete pod frýdec-
kým Zámeckým náměstím kousek od 
magistrátu (rs)

Podnikatelé se navzájem inspirují

„Ráda jsem v obchůdku Bez obalu na-
kupovala, a když jej tehdejší provozo-
vatelka před čtyřmi lety chtěla někomu 
předat, řekly jsme si s kamarádkou 
a manželem, že do toho půjdeme. Měli 
jsme spoustu nápadů, jak jej rozšířit 
a s nadšením jsme se pustili do podni-
kání,“ vzpomínala vedoucí prodejny 
Lucie Sotáková. K ekologickému 
způsobu prodeje měla blízko, protože 
působí v organizaci Laudato si, která 
podporuje projekty chránící nejo-
hroženější místa naší planety. Tato 
neziskovka je zároveň provozovate-
lem obchodu, a případné výdělky tak 
putují zpět na podporu projektů. 

„Zákazníci si na nakupování bez plas-
tových sáčků zvykli. Máme v nabídce 

přes 800 položek,“ rozhlédla se po 
prodejně. Největší zájem je o poctivé 
mléčné výrobky z malé farmy, mouky, 
cukry, luštěniny, sušené ovoce, oříšky, 

dětské bio pochutiny a také o stáče-
nou eko drogerii nebo moravská vína 
ve vratných lahvích. „Nemáme možná 
takové ceny jako v supermarketech, 
zato naše zboží je vždy čerstvé a každý 
si může koupit množství podle své po-
třeby. O zákazníky se snažíme pečovat 
a sortiment doplňovat dle poptávky,“ 
dodala Lucie Sotáková. Úspěšný je 
i e-shop www.bezobalu.cz s výdejním 
místem v Malých Nošovicích a v pro-
dejně Ještěrka v Místku. 

Bez obalu – potraviny i drogistické zboží
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Tradiční lékárnu zaměřenou na pří-
rodní léčbu si otevřely dvě kamarádky 
– inženýrka Lucie Saloňová a farma-
ceutka Tereza Blažíková. „Původně 
jsem pracovala v lékárně, ale měla jsem 
pocit, že lidé chodí stále pro stejné léky 
a nesnaží se odstranit příčiny potíží. 
Začala jsem studovat čínskou medicínu, 
kde jsem se potkala s Lucií, a založily 
jsme Tradiční lékárnu. Nabízíme čínskou 
medicínu i české bylinky,“ líčila Tereza 
Blažíková. Má čas si s pacientem po-
povídat, zjistit, co je důvodem zdravot-
ních problémů, a nabídnout přípravek, 
který pomáhá. 
Nemoci také diagnostikují podle čínské 
medicíny, snaží se odstranit příčiny po-
tíží, dbají na prevenci. V mnoha věcech 
se tak doplňují s klasickou medicínou. 

I malá změna ve stravování, spánku 
nebo méně stresu v práci přináší úlevu. 
Nikdo se tak nemusí obávat striktních 
diet. 
Je dobré čínskou medicínu a bylinky 
zkombinovat s běžnou léčbu. Často 
se pak stává, že lékař zjistí výrazné 
zlepšení, a ubere pacientovi léky, které 
mívají na rozdíl od bylinek vedlejší 
účinky. „Pomohli jsme takto lidem 
s bolestmi, zažívacími potížemi, vysokým 
tlakem nebo tenisovým loktem,“ potvr-
dila Tereza Blažíková. 

Bylinky, přírodní produkty a poradna

Kontakt:    Bez obalu
Radniční 1234
Frýdek-Místek
tel. 608 063 100
www.bezobalu.cz

Kontakt:   Tradiční lékárna
Radniční 1234, 
Frýdek-Místek, 
tel. 704 937 349 
www.tradicnilekarnafm.cz
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Město Frýdek-Místek zadalo studii 
na výstavbu nového divadelního sálu, 
který vytvoří po propojení s Národním 
domem a budovou bývalé záložny 
nové kulturní centrum. Na něj navá-
žou úpravy Hlavní třídy tak, aby se 
kulturní centrum stalo součástí města 
a bylo dosažitelné pěšky z místeckého 
náměstí. 
„Frýdek-Místek je velkým městem, které 
si zaslouží kvalitní a důstojný divadelní 
sál. Představitelé kultury už o něj usilují 
dlouhé roky. Do jeho výstavby se ale 
pustíme, až se postaráme o potřeby 
našich občanů. Zachováme dotace do 
všech potřebných oblastí a průběžně je 
budeme navyšovat. Plánujeme inves-
tice do škol, zachováme dotovanou 
MHD a nechceme zvedat poplatky za 
komunální odpad. Až poté se zaměříme 
na nový sál a budeme se snažit získat 
evropské i národní dotace. Rozhodně to 
nebude na úkor našich občanů,“ ujistil 
primátor Petr Korč (Naše Město F-M).  

Lepší varianta
„Před časem se uvažovalo i o rekon-
strukci kina Petra Bezruče. Jenže do bu-
dovy kina se nevejde potřebná technika 
a chybí tam slušné zázemí pro účinkující. 
Protože rekonstrukce je fi nančně srov-
natelná s výstavbou nového divadelního 
sálu včetně druhého menšího sálu, 
je přístavba Národního domu daleko 
lepší variantou. Navíc se připravuje 
rekonstrukce Národního domu a býva-
lé Moravia Banky – záložny, takže se 
nabízí spojení všech tří budov do jed-
noho funkčního celku,“ řekl náměstek 
primátora pro majetek města Radovan 
Hořínek (ANO 2011). 
S ohledem na provozní náklady je 
přístavba Národního domu s divadel-
ním sálem pro 450 diváků a druhým 
menším sálem se 100 místy pro město 
mnohem výhodnější. Výhodou je ele-
vace divadelního sálu – stoupající hle-
diště, dobrá akustika a lehká přestavba 
pro potřeby divadla nebo koncertů. 
Nová budova bude energeticky úspor-
nější a s možností využití solárních 
panelů. Kino v současné době funguje 
v Nové scéně Vlast, druhé kino město 
nepotřebuje. 

Cena: 348 milionů
„Někteří zhrzení opoziční zastupitelé 
začali před volbami lhát o ceně výstav-
by a chtějí vymyšlenými čísly získat 
politické body, protože nemají žádná 
jiná témata. Byli to ale právě oni, kteří 
v době, kdy vedli radnici, odkládali důle-
žité opravy, neinvestovali do rekonstruk-

cí a tím zavinili například vážný stav 
budovy Národního domu, kterou proto 
čeká náročná rekonstrukce. Ale zpátky 
k novému sálu. Zásadní pro určení ceny 
je objem obestavěnéh o prostoru, který 
se počítá v metrech krychlových neboli 
kubících. Jeden kubík vychází dle součas-
ných cen na 12 tisíc korun. U rekonstruk-
ce kina Petra Bezruče by se jednalo o 24 
tisíc kubíků, u Nové scény je to o pět 
tisíc kubíků více, tedy 29 tisíc. V potaz 
se ale musí vzít nutné bourací práce bý-
valého kina, které by činily minimálně 13 
milionů korun, takže v dnešních cenách 
by rekonstrukce starého objektu vyšla 
na 301 milion, zatímco výstavba nového 

sálu na 348 milionů. Vzhledem k úspo-
rám provozních nákladů a energií se 
tento rozdíl městu vrátí ve velmi krátké 
době,“ vysvětlil náměstek primátora 
pro investice, fi nance a rozpočet Jiří 
Kajzar. (Naše Město F-M). 
„Cenově srovnávat výstavbu nového 
sálu a rekonstrukci kina stejně nemá 

smysl. Studie jasně ukázaly, že přestav-
ba kina Petra Bezruče na víceúčelový 
kulturní sál je nevhodná, protože to 
stavební dispozice prostě neumožňují. 
Budova kina je příliš malá, aby se tam 
vše potřebné vešlo. Ve skutečnosti 
by nešlo o rekonstrukci, ale demolici 
a novou stavbu,“ poukázal radní pro 
kulturu Jakub Tichý (Piráti). „Přístavba 
Národního domu je smysluplná v tom, 
že se může s Národním domem funkč-
ně a organizačně propojit, což přinese 
významné provozní úspory,“ dodal Jakub 
Tichý s tím, že je nutné, aby se do 
fi nancování kulturního sálu zapojil kraj 
a stát. (rs)

Stavba nového divadelního sálu 
je vždy efektivnější než rekonstrukce
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Projekt kapacita diváků zastavěný objem cena za m3 bourací práce celkem

Výstavba Nové scény 450 + 100 29 000 m3 12 000 Kč 0 348 mil. Kč

Rekonstrukce kina P. Bezruče 450 24 000 m3 12 000 Kč 13 mil. Kč 301 mil. Kč

Srovnání nové výstavby a rekonstrukce

„V okamžiku, kdy se rozhodneme pro nový divadelní sál, 
máme dvě cesty. Špatnou, tedy utratit stovky milionů za 
rekonstrukci se sporným výsledkem, nebo dobrou – postavit 
se srovnatelnými náklady dvousálový projekt, který bude 
splňovat ty nejnáročnější požadavky na provoz.“ Primátor 
Petr Korč (Naše Město F-M)
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Po dvouleté odmlce se 20. srpna od 10 
do 21 hodin uskuteční jeden z největ-
ších gastrofestivalů v našem kraji prá-
vě u nás ve Frýdku-Místku na náměstí 
Svobody. Frýdek≈Místek plný chutí 
a Beskydské rekordy nabízejí skvělý 
program. Vstup je zdarma. 

„Už nyní můžeme slíbit speciality české 
i zahraniční kuchyně. Návštěvníci ochut-
nají burgery, pinsy, čerstvé těstoviny, 
palleu, croissanty, quesadillas, dezerty, 
lokše a spoustu dalšího. Vše doplní 
domácí limonády, káva a pořádně vy-
chlazené pivo,“ vyjmenovala produkční 
Nikola Laníková. Chybět nebudou ani 
kuchařské show, které si vzaly pod 
křídla frýdecko-místecké restaurace 
Krčma Středověk, která v roce 2021 
připravila nejlepší svatomartinskou 
husu, a italská La Baracca s oceněním 
z roku 2020 za nejchutnější menu ve 
Frýdku-Místku. 

Součástí gastrofestivalu jsou již XII. 
Beskydské rekordy. „V roce 2013 
jsme společně zapsali Frýdek-Místek 
do České knihy rekordů vypitím 2013 
třetinkových piv. Jsem přesvědčena, že 
občané, kteří rekord tehdy podpořili, si 
to velmi dobře pamatují, a tuto laťku 
přijdou společně s námi a s Pivovár-
kem Morava pokořit,“ věří ředitelka 
pořádajícího Turistického informač-
ního centra Frýdek≈Místek Monika 
Konvičná. Každý účastník získá do své 
sbírky turistickou nálepku s motivem 
letošního rekordu. 

Svátek dobrého jídla, pití a rekordů 
je tady! Buďte u toho i vy
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Je vám ve městě horko? 
Řekněte nám, kde nejvíce
Město Frýdek-Místek zjišťuje od 
obyvatel, kde se během horkých dní 
cítí příjemně a naopak. Pocitová mapa 
je součástí adaptační strategie města, 
která se zabývá změnou klimatu a je-
jími dopady na život. Cílem je vytvořit 
plán konkrétních opatření, která v bu-
doucnu obyvatelům města pomohou 
lépe čelit vlnám veder, sucha nebo 
přívalovým dešťům, a to vysazením 
více zeleně nebo zlepšením hospoda-
ření s vodou. 

„Díky pocitové mapě mohou obyvatelé 
označit místa ve městě, kde se v době 
horka cítí příjemně, a naopak upozor-

nit na „problematické“ lokality, včetně 
možnosti návrhu opatření ke zlepšení 
klimatu. Zpracovatelé projektu výsled-
ky vyhodnotí a navrhnou příslušná 
opatření,“ popsal náměstek primátora 
pro životní prostředí a zemědělství 
Leonard Varga (Piráti).

Zapojte se a označte na mapě místa, 
která jsou příjemná a která si zaslouží 
úpravy.

Pocitová mapa je k dispozici do 31. srp-
na na webu města nebo pod odka-
zem: htt ps://pocitove-mapy.ekotoxa.
cz/frydek-mistek/pocitova-mapa. (jmj)

Rampy opraveny
Město zadalo opravu ramp malého 
pochodu (u Maryčky) pod Hlavní tří-
dou technickým službám. Ty zvládly 
práce během tří dnů.  
„Postupně zvelebujeme město a opra-
va povrchu ramp v podchodu je dalším 
střípkem do mozaiky. Opravu ocení 
řada lidí – zejména maminky s kočárky, 
cyklisté nebo vozíčkáři. Děkuji technic-
kým službám, které navzdory velkému 
vytížení ihned na požadavek zareago-
valy a přistoupily k okamžité realiza-
ci,“ uvedl primátor Petr Korč (Naše 
Město F-M) s tím, že k rozsáhlejším 
opravám podchodu dojde až po 
dokončení obchvatu. Frýdku-Místku 
patří pouze přístupové rampy, další 
části má ve správě Ředitelství silnic 
a dálnic. (jmj)

Další oblíbeným festivalovým kláním 
je opět soutěž o nejlepší štrúdl. Určitě 
spousta z nás má doma oblíbený 
recept a byla by škoda se o něj ne-
podělit, protože recept se může stát 
součástí dalšího dílu kuchařky štrúdlů. 
Přihlásit se lze na webu www.fmplny-
chuti.cz nebo osobně na pobočkách 
frýdecko-místeckého turistického 
informačního centra.

Pořadatelé mysleli i na zábavu. Pro 
nejmenší připraví dětskou zónu, nejen 
dospělí si odpočinou v zóně od HC 

Frýdek-Místek, na podiu se vystřídají 
ABBA Stars revival, Stanley´s Dixie 
Street Band, DasKabát a Premier. Mo-
deruje Vojtěch Bernatský. 

Akci pořádá město Frýdek≈Místek 
prostřednictvím své příspěvkové 
organizace Turistické informační cen-
trum Frýdek≈Místek. Záštitu převzal 
primátor města Petr Korč (Naše Město 
F-M).

Více informací se dozvíte na webu 
www.fmplnychuti.cz nebo na Face-
booku akce. (lt)
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Ve volnočasový areál sloužící přede-
vším obyvatelům nedalekého sídliště 
Riviéra se promění plocha bývalého 
dopravního hřiště u restaurace Golf. 
Na břehu řeky Ostravice tak na sebe 
budou navazovat rekreačně-sportovní 
zařízení propojená cyklostezkou.
„Původní projekt počítal s lezeckou 
stěnou, ale ta se nehodí do prostoru 
určeného pro rodiny s menšími dětmi. 
Proto by měly být v areálu dětské atrak-
ce, prvky pro cvičení žen, workoutová 
posilovna anebo třeba i kurt na plážový 
volejbal,“ uvedl náměstek primátora 
pro investice, fi nance a rozpočet Jiří 
Kajzar (Naše Město F-M).
Poslední slovo k podobě a vybave-

ní volnočasového areálu bude mít 
veřejnost. „Koncem srpna se setkáme 
s místními občany a zástupci institucí 
v dosahu areálu a probereme jejich 
představy. Následně v sobotu 17. září se 
uskuteční přímo v místě budoucího are-
álu plánovací den, do kterého se zapojí 
široká veřejnost,“ vysvětlila zastupitel-
ka Markéta Ubíková (Piráti). Názory 
veřejnosti bude město zjišťovat rovněž 
prostřednictvím ankety. Architekt poté 
změny, na kterých se shodne většina, 
zapracuje do projektu, podle kterého 
bude areál postaven. 
Podobným způsobem město zapraco-
valo návrhy veřejnosti do revitalizace 
turistického výletního místa Zátiší. (rs)

Z investičního kalendáře: 
volnočasový areál na Riviéře
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Slezanský areál 
v Hálkově ulici
Společnost Slezan Holding upra-
vuje areál v Hálkově ulici v souladu 
s memorandem uzavřeným s měs-
tem. Původně v areálu byla možná 
jen průmyslová výroba, po změně 
územního plánu v místě mohou 
vzniknout byty, služby, drobný 
obchod a výroba, místo by se přiro-
zeně mělo včlenit do života města. 
Dominantou zůstane budova Lem-
bergerovy tkalcovny z roku 1893. 

„Nechceme zde těžkou průmyslovou 
výrobu, kamiony ani obří nákupní 
centra a betonová monstra. Osobně 
jsem před lety velmi aktivně vy-
stupoval proti výstavbě Kaufl andu 
v Městské památkové zóně. Nákupní 
centra do organické struktury města 
nepatří. Společně s vlastníkem otevře-
me tyto krásné části města občanům, 
záleží nám na tom, aby se opět staly 
organickou součástí města,“ uvedl 
primátor Petr Korč (Naše Město 
F-M).

Stejný plán platí pro areál v Těšínské 
ulici, kde je vlastník s úpravami ještě 
o krok dál. Demoliční práce jsou 
ukončeny a plocha je vyčištěna od 
nehodnotných přístaveb. (jmj)

Kauza Horní 
V kauze Horní ulice město přišlo 
o 32 milionů korun, které mohlo 
využít ve prospěch občanů Frýdku-
-Místku. Krajský soud v červnu 
rozhodl, že prodej pozemků pod 
cenou není trestným činem. V kauze 
čelili obvinění bývalí představitelé 
frýdecko-místecké radnice za ČSSD 
a KSČM včetně tří bývalých primá-
torů. (rs)

Výběrové řízení 
na výměnu rozvodu
DISTEP a.s., Ostravská 961, 738 01 
Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové 
řízení na veřejnou zakázku „Vý-
měna rozvodu TV v č. p. 439-442, 
Bezručova ul., Frýdek-Místek. Dále 
vyhlašuje výběrové řízení na nákup 
plotru. Obsah a pokyny pro podání 
nabídek: htt ps://smart.ezak.cz/
profi le_display_274.html. (rs)

Uzavřený slezanský areál mezi 
Těšínskou a Nádražní ulici se díky 
memorandu mezi městem a Slezanem 
promění v moderní městský bulvár. 
Lidé ze sídliště Slezská se pohodlně 
dostanou k vlakovému nádraží a do-
pravnímu terminálu. Moderní scho-
diště u nádraží pak bude sloužit také 
relaxaci a oddychu. 
Průmyslový areál se promění v dyna-
mickou městskou čtvrť. Při příchodu 
od sídliště Slezská projdou chodci 
kolem již opravené budovy textilky 
a zmodernizované textilní školy, v níž 
najde sídlo městská policie. Následovat 
bude náměstíčko, obchůdky, kavárna, 
minipivovar a schodiště k nádraží. 

„V těsném sousedství bulváru postaví 
Slezan obytné domy a administrativní 
budovy, vzniknou nová parkovací místa 
a odpočinkové zóny,“ popsal náměs-
tek primátora pro investice fi nance 
a rozpočet Jiří Kajzar (Naše Město 
F-M). (rs)

Městský bulvár přinese 
městu novou dynamiku
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„Pro majitele pejsků zřizujeme psí hřiště, kde budou moci své miláč-
ky venčit. Přestože jsme na hřiště umístili několik agility prvků, lidé 
v okolních domech se nemusí obávat zvýšeného hluku. Fungování 
hřiště jsme omezili tak, aby bylo otevřeno denně od 6 do 21 hodin.“ 
Náměstek primátora pro dopravu, silniční hospodářství a životní 
prostředí Leonard Varga (Piráti)

ZPRAVODAJ F≈M ◆ AKTUÁLNĚ

Frýdek-Místek nadále investuje do 
školských zařízení ve svém majetku. 
Rekonstruuje mimo jiných také histo-
rickou budovu ve Skalici, v níž působí 
základní a mateřská škola. Radnice zde 
navázala na dříve provedené opra-
vy školy, které souvisely s vysokou 
vlhkostí v budově. Bylo nutné vyměnit 
vzduchotechniku, provést hydroizolaci 
spodní stavby a vybudovat retenční 
nádrže. Třídy dostaly nová okna. Práce 
tehdy stály 9,5 milionu korun.

Loni vyšel najevo problém s fasádou 
budovy. „Fasáda měla vážné nedostatky 
v soudržnosti. Začaly z ní odpadávat 
kusy a objevovaly se praskliny. Jedná se 
o jubilejní školu s prvorepublikovým cha-
rakterem s výzdobou na fasádě, kterou 
bychom velice rádi zachovali, anebo ale-
spoň věrně napodobili,“ uvedl náměstek 
primátora pro investice a fi nance Jiří 
Kajzar (Naše Město F-M).  

Rekonstrukce skalické školy má být 
hotova na podzim a městskou kasu 
vyjde na zhruba 2,5 milionu korun. 

Zároveň se konají také opravy ně-
kterých ostatních školských zařízení. 
Jde například o rekonstrukci elektro-
instalace v MŠ Pohádka v Gogolově 

Skalická škola dostane nový kabát
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ulici nebo zateplení přístavby 1. ZŠ ve 
Frýdku (viz níže) a následovat budou 
další.

„Naším dlouhodobým cílem je dostat 
školy ve městě na stejnou úroveň. A to 
jak v oblasti vybavení a kvalitní výuky, 
tak v oblasti zázemí a stavu školních 
budov, tělocvičen,“ zdůraznil primátor 

Petr Korč (Naše Město F-M). Primá-
tor postupně navštívil všechny školy 
osobně, aby případné problémy a po-
žadavky zjistil bezprostředně na místě. 
Vylepšování stavu základních a mateř-
ských škol ve Frýdku-Místku probíhá 
postupně podle schváleného Místního 
akčního plánu. (jmj)

Volný prostor v ulici Viléma Závady ve 
Frýdku se mění v psí hřiště. „Vstup na 
oplocené hřiště bude přes dvě branky. 
Postavíme lavičky, odpadkové koše, 
několik agility prvků, aby se pejsci mohli 
vydovádět,“ uvedl náměstek primátora 
pro dopravu, silniční hospodářství a ži-
votní prostředí Leonard Varga (Piráti). 
Agility prvky budou plastové nebo 
ocelové. A co si pod nimi představit? 
Jednoduché a dvojité skokové překáž-
ky, pevný tunel, áčko, kladinu nebo psí 
slalom. 

Na Slezské vzniká hřiště pro psí mazlíčky
Na hřišti se nebudou konat výcviky, 
všechny prvky slouží jen k tomu, aby 
se psi proběhli a měli na chvíli zábavu. 
Město počítá, že podél jedné strany 
hřiště v brzké době vysadí stromořadí, 
které sníží případnou hlukovou zátěž 

u domů v ulicích Josefa Kavky a Pekař-
ská. Z druhé strany vysadí keře.
Práce provádí technické služby a měs-
to na ně vyhradilo 806 tisíc Kč včetně 
DPH. Hřiště bude otevřeno 27. srpna 
na Mezinárodní den psů. (rs)

Třípodlažní přístavbu Základní školy 
národního umělce Petra Bezruče (1. 
ZŠ) tvoří čtyři propojené pavilony, 
dvě schodiště, jídelna a hlavní část 
s učebnami. Město nyní tyto panelové 
objekty zatepluje a zároveň mění ven-
kovní parapety, obnovuje klempířské 
a zámečnické prvky osazené na fasádě 
a střešní plášť bude mít obnovenou 

vrchní ochrannou vrstvu foukané 
tepelné izolace. „Třídy vybavíme samo-
statnými vzduchotechnickými jednot-
kami pro výměnu vzduchu na základě 
koncentrace oxidu uhličitého,“ potvrdil 
náměstek primátora pro investice, 
fi nance a rozpočet Jiří Kajzar (Naše 
Město F-M).  

Práce začaly 18. července a potrvají 
přibližně čtyři měsíce. Cena činí 13 
milionů Kč včetně DPH. „Na zateplení 
této školy žádáme o dotaci z programu 
Národní podpory životního prostředí,“ 
uvedl náměstek primátora pro dotace, 
stavebně-správní činnosti a územní 
plánování Jakub Míček (ANO 2011). 
(rs)  

Zlepšujeme stav škol, zateplujeme přístavbu
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Děti si užívají léto plné zábavy
Město ve spolupráci se Střediskem volného času Klíč připravilo na léto pro děti z Frýdku-Místku pestrou zábavu. „Prázdniny 
ve městě a Vraťme dětem pohyb přinášejí dětem smysluplnou náplň volného času o prázdninách. Ať už si děti vyberou tvoření, 
sport, přijdou trénovat jízdu na kole na dopravní hřiště nebo vyrazí na výlet, věřím, že se budou dobře bavit a v září opět v lavicích 
budou čerpat z krásných vzpomínek na prázdniny ve Frýdku-Místku,“ byl potěšen primátor Petr Korč (Naše Město F-M), který je 
iniciátorem projektu Vraťme dětem pohyb. (rs)
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Průtah po zprovoznění obchvatu
Před časem vedení města zveřejnilo koncepci možné budoucí změny po-
doby Hlavní třídy po zprovoznění dostavěného obchvatu Frýdku-Místku. 
Vizualizace je na pohled esteticky zajímavá, ale je otázkou víc než jasnou, 
jaký bude dopad na dopravní situaci v našem městě v případě realizace 
tohoto návrhu. Hlavní třída, i po zprovoznění obchvatu zůstane spolu s ul. 
Revoluční a J. Opletala velmi důležitou spojnicí Frýdku a Místku. 
Město má velmi silnou místní zdrojovou a cílovou dopravu a nelze proto 
očekávat, že nám provoz na Hlavní třídě, kde se v současnosti pohybuje 
kolem 45000 vozidel za den, klesne pod 50 %. Pro názorný příklad si 
představme, že bychom při současném provozu asi 22-24000 vozidel za 
24 hod. na ul. Revoluční tuto zúžili pouze na jeden jízdní pruh v každém 
směru jízdy. Stejně tak i ulici Ostravskou. Je to pro znalé řidiče nepřed-
stavitelné, a to nehovořím o podstatném nárůstu exhalací způsobené 
zpomalováním a stáním vozidel ve vzniklých kolonách. Dále můžeme 
porovnávat i s provozem na tř. T. G. Masaryka, kde v horní části po Rubi-
kovu křižovatku byl před léty provoz asi na úrovni 18000 vozů denně a jak 
„pohodlně“ se tam jezdí. Na průtahu nám významně nižší počet vozidel 
jistě nezůstane a při zúžení bude docházet k velkým komplikacím, a to 
nejen na samotné Hlavní třídě a všech jejich křižovatkách, ale ovlivní to 
silniční provoz v celém městě, včetně provozu linek MHD.
V současnosti máme naše dvojměstí propojeno téměř dokonale čtyř-
pruhem do pomyslného menšího či většího silničního okruhu tvořící ul. 
Revoluční s J. Opletala, přes Ostravskou, ul. Hlavní, z ní směrem na třídu T. 
G. M, nebo dále na silnici č. 477 a ul. Bruzovskou, nebo v Místku až přes 
ul. 17. listopadu, Beskydskou a Frýdlantskou. Je třeba brát v potaz, že tyto 
vyjmenované komunikace neslouží jenom k propojení našeho dvojměstí, 
ale jsou sběrnými komunikacemi s výjezdy ze všech městských sídlišť 
a slouží jako výpadovky z města na všechny směry. Již nyní je proto třeba 
se připravovat na rekonstrukci křižovatky ul. Hlavní a 8. pěšího pluku, 
kde by se dobudovalo levé odbočení z obou ulic, aby se ulevilo provozu 
vozidel, chodci a linkami autobusů velmi frekventované lokalitě kolem 
polikliniky. Šířkové parametry této křižovatky umožňují zřízení jízdních 
pruhů pro levá odbočení z obou směrů, tedy vytvoření plnohodnotné 
křižovatky řízené semafory. Současně je nutno také upravit křižovatku ul. 
8. pěšího pluku s Ostravskou na okružní pro lepší a plynulejší výjezd z této 
velmi frekventované komunikace. Dále se vrátit k levému odbočení z ulice 
Frýdlantská směrem na ul. Janáčkovou. Nerealizovat pravý výjezd z ul. 
Palackého na Hlavní. Dopravnímu řešení by to nijak významněji nepomoh-
lo a ubralo to parkovací místa v dané lokalitě, kde je významný kulturní 
stánek ND a občany velmi navštěvované správní agendy Magistrátu měs-
ta. Neřešit odbočení u podchodu z Hlavní směrem na Malé náměstí do 
zúženého a občany velmi frekventovaného prostoru, kde jsou uprostřed 
nesmyslně umístěné tři obchůdky. Důležité je zachovat kapacitní paramet-
ry komunikací tvořící pomyslný silniční okruh našeho dvojměstí včetně ul. 
Hlavní i z důvodů možných velkých dopravních nehod na obchvatu, kdy 
by tato musela sloužit jako objízdná trasa.
Myslím si, že uvedené informace jsou velmi významné proti úvahám ubrat 
jízdní pruh v každém směru jízdy v úseku ul. Hlavní po výjezd ze starého 
autobusového stanoviště z argumentací zklidnění lokality a jejího vrácení 
občanům, včetně případného řešení jako parkování pro Národní dům. Je 
třeba počítat s tím, že intenzita silničního provozu nebude klesat, spíše 
naopak a tak bychom si neměli v této oblasti do budoucna připravovat 
ještě větší a větší problémy. Spíše je nutno hledat možnosti pro nezhoršo-
vání oproti současnému stavu a postupnými kroky problematiku provozu 
vozidel ve městě řešit ke spokojenosti občanů a ne jen zásadní řešení 
problému stále odsunovat. Je proto nejvyšší čas a také velmi důležité, začít 
již zpracovávat generel statické dopravy ve městě. 
Tomáš Krpel, SPD 

Tělocvična v Chlebovicích
Začal srpen, datum, k němuž by měla být vedením města dokončena 
aktualizace cen stavebních prací k pozastavené investiční akci „Výstavba 
tělocvičny při ZŠ Chlebovice a učiněn další pokus o vypsání výběrového 
řízení. Proč vůbec realizovat tak náročnou stavbu v okrajové části města? 
Je horký brambor, který si představitelé města přehazují mezi sebou více 
než 20 let. Hodina tělocviku v chlebovické škole je podobná té před 50 
a více léty, kdy jsem tuto základní školu navštěvoval. „Vystoupit z lavic do 
uliček, dřep, vztyk, vzpažit, předpažit.“ To je takřka veškerá možnost pro 
tělesnou výchovu, pokud děti nemohou jít na hřiště. 
Nelze v uplynulých čtyřech letech upřít minulému i současnému vedení 
města snahu projekt realizovat. Ovšem složitost legislativního procesu 
výběrových řízení od projektu až po stavbu, možnosti přimět vítěze plnit 
své závazky v čase a nakonec živelný nárůst cen stavebních materiálů 
způsobily, že jsme opět takřka na začátku. Přesto se přimlouvám a prosím 
o opětovné vypsání výběrového řízení.  Už také proto, že v Chlebovicích je 
celá řada lidí ochotných obětovat svůj volný čas školní a předškolní mlá-
deži v rámci pohybové a sportovní činnosti. Třeba se opět podaří vychovat 
špičkové sportovce, kteří budou naše město reprezentovat na celostátní 
úrovni, jak tomu bylo například v 70. letech u Bohumíra Haleše, který 
získal titul mistra republiky ve skoku dalekém. A to není jediný příklad 
úspěchů žáků chlebovické školy. 
Na závěr bych chtěl ještě vzpomenout poslední úspěch žáků z Chlebovic. 
Jejich práce byla vybrána jako poselství budoucím generacím a umístěna 
v makovici opravované věže kostela sv. Jana a Pavla. Prosím tedy vedení 
města, aby znovu začalo intenzivně konat ve zmiňované záležitosti. 
Libor Janečka, KDU-ČSL

Pekarová Adamová 
Předsedkyně poslanecké sněmovny, paní Markéta Pekarová-Adamová, 
měla údajně říct, že „Zvýšení ceny pohonných hmot se nedotkne dů-
chodců, protože ti autem nejezdí“. Pokud je to pravda, pak předsedkyně 
sněmovny jen potvrzuje, že není žádný myšlenkový světlonoš. 
Drastické zvýšení cen pohonných hmot se dotkne všech občanů a hlavně 
důchodců. Zvýší se náklady na dopravu, které se promítnou do koneč-
ných cen zboží v obchodech. Přidáme-li k tomu zvýšení cen energií, pocítí 
snížení životní úrovně všichni občané České republiky, tedy i občané 
Frýdku-Místku. Naše vláda zapomíná na své občany a víc se věnuje mezi-
národnímu dění. Pro připomenutí – vládní koalici tvoří zástupci ODS, TOP 
09, KDU-ČSL, STAN a Piráti. Mylná je představa, že dění ve vládě může 
ovlivnit některý z koaličních subjektů z Frýdku-Místku. Koalici tvoří Naše 
Město Frýdek-Místek, (což je místní hnutí bez přímých vazeb na centrální 
orgány), ANO  2011, (které stojí v opozici k vládě, na místní úrovni trpí 
vnitřními spory, které mu berou přízeň voličů), KDU-ČSL, (kteří jsou členy 
i koaliční vlády, ale centru neoponují, v místních podmínkách se starají jen 
o sebe a chlubí se cizím peřím – např. Hospic, Sára, Skatepark), a konečně 
Piráti, (kteří jsou také členy koaliční vlády, kde jsou neviditelní, i v místních 
podmínkách jim škodí spojení se STAN). V opozici ve Frýdku-Místku jsou 
ČSSD a KSČM, (kteří vládní politiku ovlivnit nemohou, neboť se ani nedo-
staly ho sněmovny), SPD, (kteří jsou mimo vládu i když se do sněmovny 
dostali a bojují proti vládě ze všech sil, v místních podmínkách je jeden 
člen málo). No a Nezávislí, (jedná se rovněž o místní hnutí). 
Naděje občanů města Frýdku-Místku se upínají k blížícím se komunálním 
volbám (23. a 24. září 2022). Snad dojde ke změně poměrů a hlas zástup-
ců Statutárního města Frýdku-Místku, (17. největšího města v ČR) bude 
v Praze slyšet.
Ivan Vrba, KSČM

NÁZORY OPOZICE

Napojení na vodovod řeší nedostatek vody
Na základě žádostí občanů ze Skalice 
a Panských Nových Dvorů město 
postavilo v těchto městských částech 
vodovodní řad. Lidé tak předejdou 
problémům s ubýváním vody ve 
studních v důsledku klimatických 
změn. Vodovod byl postaven za 
pomocí dotace, proto je třeba, aby 

se na něj v letošním roce obyvatelé 
připojili. 
Termín je do 31. října letošního 
roku, je ale třeba počítat s admini-
strativními kroky, jako je povolení 
stavby ve formě územního souhlasu 
a rozhodnutí. Vedení města proto 
žádá občany z daných lokalit, aby 

se spojili s pracovnicemi magistrátu 
prostřednictvím těchto kontaktů: 
tel: 558 609 445; e-mail: smuzova.
marcela@frydekmistek.cz nebo tel: 
558 609 490, 778 475 260; e-mail: 
lapisova.pavla@frydekmistek.cz. Par-
covnice sdělí podmínky pro připojení 
na vodovod z hlediska vlastníka. (rs) 

Příspěvky opozice zveřejňujeme bez redakčních úprav.
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Jednou z dominant Frýdku-Místku je 
od roku 1967 Památník osvobození, 
pro který se vžil název „holubice“. 
Vandalové jej počmárali klikyháky až 
do výše dvou metrů. Město jej necha-
lo očistit. 
„Nad rámec pro letošní rok původně 
plánovaných oprav se nám povedlo 
zahájit ještě první etapu opravy Památ-
níku osvobození od Sylvy a Lubora La-
cinových. Restaurátor vyčistil a zakon-
zervoval kamenné pylony památníku, 
které byly špinavé a poškozené graffi  ti,“ 
popsal radní pro péči o památky, vědu 
a kulturní rozvoj Jakub Tichý (Piráti).  
Restaurátor Martin Bocek rotačními 
tryskami odstranil barevné nápisy 
a graffi  ti a vše dočistil tlakovou parní 
vodou. Následně plochy nastříkal 
ochrannou vrstvou. Náklady čini-
ly 49 450 Kč včetně DPH. Pouze 
v jednom místě je potřeba náročnější 
opravy, protože někdo vyryl nápis do 
žulového pylonu.  
„V příštím roce se pustíme do dru-
hé etapy, která zahrnuje horní část 
památníku. Jedná se o složitou opravu, 

Památník osvobození prohlédl

Občané bydlící za potokem Skaličník 
ve Skalici se již dostanou pohodlně 
ke svým domům. Město dokončilo 
výstavbu nového přemostění, na které 
místní čekali řadu let.
Propustek č. 11 byl v tak havarijním 
stavu, že musel být před lety provizor-
ně zpevněn. Jenže ani přes zpevnění 
nebyl propustek v ideálním stavu 
a nosnost byla nedostačující. „Dříve 
nebyla vůle najít na opravu přemostění 
fi nance, při výstavbě kanalizace se ale 

tento léta neřešený problém stal naší 
prioritou,“ řekl náměstek primátora pro 
investice, fi nance a rozpočet Jiří Kajzar 
(Naše Město F-M).
Kvůli nízké nosnosti propustku byla při 
výstavbě kanalizace v městské části 
v roce 2021 vybudována náhradní ob-
jízdná trasa pro stroje a nákladní vozy. 
Dočasné přemostění pak posloužilo 
během výstavby nového propustku 
a následně bylo zrušeno. Nový most 
má zvýšenou nosnost na 32 tun, 

projedou tak nákladní auta i popeláři. 
Stavba vyšla na 5,5 milionu korun
„Jsem rád, že místní mají konečně 
zajištěn bezpečný a pohodlný příjezd ke 
svým domovům. Šlo o stavbu s netradič-
ním průběhem, díky součinnosti všech se 
však podařilo nesnáze vyřešit a překo-
nat. Velké díky patří osadnímu výboru 
za spoluúčast na fi nancování stavby 
a obyvatelům za trpělivost,“ dodal ná-
městek primátora Jiří Kajzar. (jmj)

Nový most přes Skaličník již slouží

proto jsme ji rozfázovali,“ dodal radní 
Jakub Tichý. „Po dokončení obchvatu 
bude upraven také prostor u památníku 

v rámci revitalizace Hlavní třídy,“ řekl 
primátor Petr Korč (Naše Město F-M). 
(rs)
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Poprvé ve Frýdku-Místku se uskuteční 
unikátní Festival inspirace v přírodních 
vědách. Putovní regionální akce, o niž 
se hostující školy s nadsázkou přeta-
hují, obohatí poslední prázdninový den 
téměř stovku přihlášených pedagogů 
o aktuální témata ve výuce. 
„Chceme tak informovat o šíři možností, 
nápadů a přístupů k výuce odborných 
předmětů. Sdílíme zkušenosti mezi učiteli 
prvního i druhého stupně a propojujeme 
výuku do mezipředmětových celků,“ 
vysvětlil za organizátory pedagog pří-

rodních věd Tomáš Chrobák. Organizá-
toři věnovali velkou pozornost výběru 
lektorů a přednášejících. Na učitele 
čekají dílny zaměřené na různá témata. 
Účastníci se letos např. dozvědí, jak vy-
budovat ideální školní zahradu, aby v ní 
mohla probíhat výuka, zjistí informace 
o nezbytné psychohygieně, využití 3D 
tisku a virtuální reality. 
Akce se koná již potřetí. V předchozích 
ročních putovala po okolních obcích. 
Letošním hostitelem je 1. ZŠ. Oproti 
dvěma předchozím ročníkům festival 

nezískal dotace od státu. Letos je proto 
hlavním sponzorem město Frýdek-Mís-
tek a MAS Pobeskydí, z.s.
„Je mi potěšením, že můžeme Festival 
inspirace v přírodních vědách přivítat pří-
mo v našem městě a také mu poskytnout 
chybějící fi nanční podporu. Každý krok, 
který vede ke zkvalitnění výuky je velmi 
ceněná investice, která dá našim dětem 
velmi mnoho. Věřím, že inspirace načer-
paná pedagogy přinese dětem spoustu 
radosti z učení,“ řekl primátor Petr Korč 
(Naše Město F-M). (jmj)

Stovka učitelů načerpá inspiraci na festivalu
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Od největších povodní v minulém 
století uplynulo v červenci 25 let. 
Členy tehdejší Bezpečnostní rady 
okresu Frýdek-Místek pozval na 
vzpomínkové setkání náměstek pri-
mátora Jiří Kajzar (Naše Město F-M), 
který tehdy vedl bezpečnostní radu 
z pozice přednosty Okresního úřadu 
Frýdek-Místek. Na události vzpomínali 
vodohospodářka Lenka Filipová, bý-
valý šéf územního odboru Hasičského 
záchranného sboru MSK plk. Ing. Jan 
Krupa, okresní ředitel Policie ČR plk. 
Bohuslav Klímek a vedoucí kanceláře 
přednosty okresního úřadu Ing. Jan 
Hlisnikovský. 
„Kritická situace nastala s naplněnou 
přehradou Šance, do které začal ujíždět 
svah. Hrozilo přeletí velkou vlnou 
a zatopení všech obcí pod přehradou 
včetně Místku. Lidé byli v nebezpečí. 

V noci jsme vyhlásili evakuaci osmi tisíc 
bezprostředně ohrožených obyvatel 
a sociálního zařízení Mazák,“ líčil 
Jiří Kajzar. Černý scénář se naštěstí 

nenaplnil. Navíc v době, kdy začal být 
zaplavován Místek a připravovala se 
další evakuace, déšť ustal. (rs)   

AKTUÁLNĚ

Po 25 letech zavzpomínali na záchranu města

Velký zájem mezi seniory vzbudilo 
setkání s primátorem Petrem Korčem 
(Naše Město F-M) v Centru aktivních 
seniorů, které se uskutečnilo koncem 
června.  Primátor odpovídal na dotazy 
týkající se nejen chodu města. Účast-
níky nejvíce zajímalo parkování na 
sídlištích a u zdravotnických zařízení, 
budoucí podoba Hlavní třídy po dosta-
vění obchvatu nebo stav a harmono-
gram oprav chodníků a cest. V diskuzi 
zazněly také připomínky ohledně pro-
blematiky bezdomovectví, nepořádku 
na veřejných prostranstvích a padaly 
také návrhy. Ty se týkaly zvýšení 
počtu přechodů nebo laviček na 
sídlištích. Debata trvala zhruba hodinu 
a půl.
„Jsem rád, že se na setkání dostavilo 
tolik lidí, kteří si udělali prostor a čas. 
Všechny návrhy jsou pečlivě zazna-
menány a budeme se jim věnovat. 
Rozhodně to není poslední setkání. Rád 
se budu setkávat se seniory pravidelně, 

nejlépe jednou měsíčně. Zůstaneme tak 
v kontaktu a zhodnotíme, co se podařilo 
zajistit a co by si ještě přáli ve městě 
zlepšit,“ řekl primátor Petr Korč.

Další setkání primátora se seniory je 
v Centru aktivních seniorů naplánová-
no na 24. srpna v 10 hodin. (lhb)

Senioři ve shodě s primátorem: 
parkování, přechody, čisté město
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Letos prožívají ve stacionáři Školy 
života dvě krásná jubilea – 30 let trvání 
zařízení a 25. ročník celostátní spor-
tovní olympiády s mezinárodní účastí 
v lehké atletice pro mládež s mentál-
ním postižením. „S radostí můžeme 

konstatovat, že se akce koná pod pat-
ronátem primátora Frýdku-Místku a za 
podpory města,“ uvedl autor projektu 
olympiády a předseda správní rady 
Günther Kuboň. 
Olympiáda se uskuteční na stadionu 

Slezan v pátek 23. září od 8.30 hodin. 
Všichni, kteří nejsou ve stacionářích, 
a chtěli by se letošní olympiády zú-
častnit, se mohou obrátit na Gabrielu 
Morongovou ze Školy života, tel.: 
737 361 828. (gk)

Škola života pořádá již 25. ročník olympiády
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 HOTEL PŘEROV VLADISLAVA GOLASÍKA V ROCE 1924. 

VÝČEP HOTELU PŘEROV V ROCE 1930. 

OCHRANNÁ ZNÁMKA LIKÉRU LYSÁ HORA HERRMANNA LÖWA, KTERÝ BYDLEL 
NA KOLOREDOVĚ, Z ROKU 1931.





ZPRAVODAJ F≈M ◆ HISTORIE

Kam se dalo v 19. a v první 
polovině 20. století zajít 
v Místku na pivo nebo na 
oběd? O tom se dočtete 
v tomto a příštím vydání 
zpravodaje. 

Hotel Přerov
Výčepní světlé – půl litru za 2,10 Kč, 
výčepní tmavé – půl litru 2,30 Kč, 
plzeňské pivo za 2,70 Kč. A kam vás 
pošleme na takové levné pivo? Kolem 
roku 1930 do Hotelu Přerov v Míst-
ku. Nacházel se v dnešní ulici U staré 
pošty na č.p. 745. 

Na ulici s původním názvem Kaiser-
-Strasse (Císařská ulice) stával naproti 
staré poště Hotel Johann Hrachowetz 
(později Ignatz Raab und Hrachowetz), 
teprve o mnoho let později přejme-
novaný na Přerov. Na něj navazovala 
vyhlášená letní zahradní restaurace. 
Chodili tam zejména místečtí Češi, hoj-
ně se tam také konaly akce nejstaršího 
českého spolku v Místku – Občanské 
besedy. V říjnu 1920 budovu přestavěl 

místecký stavitel Jan Klema pro nové-
ho vlastníka Vladislava Golasíka. 

V roce 1931 si architekti, bratři Lumír 
a Čestmír Šlapetovi otevřeli v Místku 
ateliér. Marie Golasíková u nich ob-
jednala přestavbu restaurace v Hotelu 
Přerov, kterou bratři Šlapetovi navrhli 
ve stylu funkcionalismu. Velké pro-

 Kam se chodilo v Místku na pivo 
na konci 19. století a za první republiky
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sklené výlohy otevřely výhled do ulice, 
v interiéru bylo mnoho zrcadel a vznikl 
tam i taneční parket. V restauraci 
rekordně stoupl počet hostů, taneční 
zábavy byly zaplněny do posledního 
místa a zvenčí přihlíželo množství 
zvědavých lidí. 

Sláva bohužel trvala jen krátce. 
Nejprve zemřela Marie Golasíková 
(1890–1938), manžel Vladislav Golasík 
ji následoval poměrně brzy (1894–
1942). Bohužel po roce 1948 byl objekt 
znárodněn a věhlas Hotelu Přerov 
postupně upadal. Současný vlastník 
objekt necitlivě přestavěl a nechal za-

zdít i někdejší slavná šlapetovská okna. 
Dnes jsou manželé Marie a Vladislav 
Golasíkovi zcela zapomenuti a připo-
míná je toliko urnový hrob na frýdec-
kém hřbitově.

Hostince na náměstí
Na místeckém náměstí působila 
v domě měšťana Donáta vyhlášená 
restaurace, později označená jako Hos-
tinec U Donáthů. Na náměstí bychom 
dále našli v sousedství hostinec a re-
stauraci U Korbasů, Restaurant J. Wf. 
Eherr, Hotel Rudolf Haas, který měl 
po roce 1908 nejširší sortiment jídel, 
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nápojů a služeb. Za první republiky zří-
dil Rudolf Haas v přízemí hotelu navíc 
prodejnu s galanterním a hračkářským 
zbožím. 

Vyhlášené kvalitní vídeňské pivo čepo-
val Gasthaus-Hostinec-Restaurations 
Rudolf Chvostek, v tomto domě se 
dalo také zakoupit pivo a víno různých 
značek. Za první republiky se název 
změnil na Zájezdný hostinec. 

Na náměstí provozovali v roce 1898 
výčep piva Grossmann a Czirmer a po 
roce 1989 bychom v těchto prostorech 
našli restauraci U Františka. Na konci 
podloubí směrem do Ostravské ulice 
se chodilo do nálevny Lancer. 

Na Antonínském náměstí si získal 
oblibu Vránův hostinec pojmenovaný 
podle majitele, který však později patřil 
Janu Peškovi a na začátku 20. stole-
tí se jmenoval Restaurace U Pešků. 
K restauraci patřila zahradní restaura-
ce a kuželna. V Malé ulici, která vedla 
souběžně s Ostravskou, sídlil vyhláše-
ný český hostinec Mořice Deutschera, 
na jehož zahradě zpočátku cvičili 
místečtí Sokolové. 

Bezručova láska
Na Císařské ulici (U staré pošty) se 
nacházely také Karolínské lázně – 
Karolinenbad a Hotel Blatan manželů 
Sagonových. Do něj chodili prostší 
lidé. Šenkovala tam hezká „Slezačka“ 
Maryčka Sagonová, rozená Ježíšková 
(nar. 1861), proslavená svým jiskrným 
pohledem. Žila v nešťastném bezdět-
ném manželství. Chodíval za ní i poš-
tovní úředník Vladimír Vašek (později 
básník Petr Bezruč), jehož milenkou 
byla v letech 1891 až 1893. Svůj žal 
v Blatanu v alkoholu utápěl také učitel 
Ondřej Boleslav Petr, rakouskými úřa-
dy předčasně suspendovaný vlastenec, 
který se přátelil s Vladimírem Vaškem 
a který rovněž docházel za Maryčkou 
Sagonovou. Dodnes se spekuluje 
o tom, že Petrovy básně jsou základem 
Bezručových Slezských písní.  

Na Koloredově ještě před mostem přes 
řeku Ostravici se dalo zajít do hospody 
lidově zvané Bykovňa a v Císařské ulici 
(Masarykova, Benešova, Pionýrů) do 
pivnice U Kiky. Obě patřily k vyhláše-
ným putykám, které navštěvovali spíše 
pobudové a ztroskotané existence. 

Naproti spojce mezi starou Ostrav-
skou a Benešovou ulicí (Pionýrů) stál 
hostinec Žurek. Toto místo dostalo 
lidové pojmenování „poscaná ulička“. 
U koloredovského hřbitova (dnešní 
Ostravská ulice) chodili lidé do Hos-
tince u Rady, který vlastnil Emil Rada 
a později jeho syn Eduard Rada.

(pokračování v příštím 
čísle zpravodaje)

 CHVOSTKŮV HOSTINEC NA MÍSTECKÉM NÁMĚSTÍ V ROCE 1890. 





REKLAMNÍ POHLEDNICE HAASOVA HOTELU. 

CÍSAŘSKÁ ULICE (DNES U STARÉ POŠTY) S POŠTOU, KDE PRACOVAL VLADIMÍR 
VAŠEK, A KLASICISTNÍ BUDOVOU TEHDEJŠÍCH KAROLÍNSKÝCH LÁZNÍ 
ZBOŘENOU V 70. LETECH MINULÉHO STOLETÍ. V ULICI STÁVAL HOTEL BLATAN, 
KAM CHODÍVAL VLADIMÍR VAŠEK ZA FEŠNOU MARYČKOU SAGONOVOU. 
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S nezvratným koncem léta se blíží 
také šestidenní festivalový maratón 
divadla pořádaný statutárním městem 
Frýdek-Místek prostřednictvím Kultury 
F≈M. Letošní program bude jedineč-
ný hvězdným hereckým obsazením 
tradičních divadelních inscenací, 
moderním pojetím divadla spojeného 
s akrobacií, prvky stínového divadla 
či ohňovými a světelnými efekty. A 
právě takové je i představení Nautilus 
v novém speciálním programu Dětem, 
o kterém jsme si popovídali s hercem 
a autorem scénáře Štefanem Capkem. 

Nautilus je pouliční představení na 
motivy románů Julesa Verna, které 
je koprodukcí souborů pouličního 
divadla Teatr Novogo Fronta, Blac-
kout paradox a Sacra Circus. Čím 
především je specifi cké?
Spojili jsme své síly, produkční a tvůrčí 
možnosti, abychom mohli přes 
myšlenky z Verneho románů, položit 
divákům otázky, na které nás zajímají 
aktuální odpovědi. Specifi ka tohoto 
představení jsou, kromě spojení tří 
souborů, také ve využívání a kombi-
nování různorodých technik a efektů 
pouličního divadla, jako je akrobacie, 
fi reshow nebo lightshow pro poutavé 
vyprávění příběhu o tajemné vědecké 
expedici profesora Aronaxe a utopi-
stických plánech pána světa Robura 
a také kapitána Nema.

Jaká část příběhu Julese Verna 
zůstala zachována?
Myšlenky Julesa Verna jsou nadčaso-
vé. Je až s podivem, jak jsou aktuální 
i dnes v 21. století. Verne mluví ve 

Odpoutaná scéna představí pouliční 
divadlo na motivy románů Julesa Verna

svých románech o nesmírně dynamic-
ké době vynálezů a neustálého tech-
nického pokroku. Je to doba podobná 
té naší, právě svojí dynamikou a ne-
ustálým technologickým pokrokem, 
ale také nutností přemýšlet o planetě 
Zemi a přírodě. Myšlenka „Člověk 
si podmaňuje přírodu, a příroda se 
bouří!“ je autentickým verneovským 
výrokem. Jeho až utopické myšlenky 
dostávají dnes úplně nové významy. 

Jak těžké je skloubit řemeslnou prá-
ci herců/artistů s kulisami, technic-
kými prvky a efekty na pomyslném 
„jevišti“?
Hlavní scénografi cký objekt „geodo-
me“ je určujícím vizuálním prvkem, 

symbolem zeměkoule a také ves-
míru. V našem představení se stává 
balónem, hlubinami oceánu, tajuplným 
ostrovem i sopkou, ale hlavně Zemí, 
nejhezčím místem sluneční soustavy. 
Tyto proměny jedné divadelní kon-
strukce jsou výzvou pro akrobaty, kte-
ří se musí ve výšce pohybovat s lad-
ností, jako by byli ve vzduchu nebo 
v hlubinách oceánu, a přitom neustále 
zápasit s gravitací. Diváci mohou sami 
posoudit, jestli je naše vyprávění zane-
se do fantaskních a neznámých končin 
zeměkoule. Snažíme se, aby technické 
efekty a kulisy netrčely z představení, 
ale aby sloužily“ vyprávění příběhu.

Lenka Vašková

Stejně jako se malíři, kreslíři a další 
výtvarníci scházejí, vystavují a pro-
dávají své práce na Place du Tertre 
pařížského Montmartru, sejdou se i ve 
Frýdku-Místku v areálu Faunaparku 
na Beskydském Montmartru 2022 
v sobotu 10. září.  
„Věříme, že se v míře nesrovnatelné 
s loňským pokusným nultým ročníkem 
dostaví malíři, kreslíři, sochaři, smaltéři, 
šperkaři a další výtvarníci. Rádi také 
přivítáme studenty a žáky uměleckých 
škol, frekventanty výtvarných kurzů, 
členy uměleckých sdružení a klubů. 

Rovněž doufáme, že tyto umělecké 
instituce připraví vlastní prezentace. 
Předpokládáme, že vystavená díla, ple-
nérové práce, workshopy a další aktivity 
přilákají hojnou návštěvnost. Pro malé 
i velké návštěvníky koncipujeme bohatý 
doprovodný program,“ uvedl malíř 
Alexandr Mosio ze spolupořádajícího 
společenství malířů a grafi ků Rosen-
feld z.s. Vystavující neplatí žádné 
poplatky. „Samozřejmě uvítáme, pokud 
tvůrci věnují nějaké dílko do závěrečné 
aukce na podporu akce,“ dodal Alexan-
dr Mosio. 

Umělci mohu v areálu instalovat svá 
díla od 9 hodin. Ve 14 hodin začne 
doprovodný program a akce skončí ve 
20 hodin. 
„Registrace není nutná, ale učiníte-li 
tak, budeme mít možnost inzerovat vaši 
očekávanou přítomnost na sociálních 
sítích,“ zmínil Alexandr Mosio. Zájemci 
se tak mohou přihlásit e-mailem galle-
ry.rosenfeld@gmail.com nebo na tel. 
731 180 533. Akce se koná s podporou 
města Frýdku-Místku. (rs)

Beskydský Montmartre zve výtvarníky
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V parku pod zámkem se o víkendu 
13. a 14. srpna uskuteční Historické 
slavnosti. Sobotní program zahájí ve 
20 hodin průvod z frýdeckého náměstí 
do parku, ohňová show, rytířské turna-
je a ohňostroj. 

Nedělní program začne v parku v 10.30 
hodin. Diváci uvidí vojáky v unifor-
mách, verbování, tábor, výcvik, karpat-
ské zbojníky, práskání bičem, bujaré 
tance selské i šlechtické. V předsta-
veních se dozvědí, jak skončí zboj-
ník nebo co se děje u pana hraběte 
a jeho dvora. Určitě zaujme divadelní 
představení Ondráš, pán Lysej hory. 
Připraveny jsou ukázky jízdy a výcviku 
koní s jezdci, ukázky lidových řemesel, 
pijácká a jedlická soutěž

Děti se povozí na dřevěném dobovém 
kolotoči, čekají na ně hry i soutěže.  

Slavnosti pořádá KulturaFM a vstup je 
zdarma. (lv)

Historické slavnosti nás zavedou 
do historie a přinesou zábavu

Nevidomý fotograf 
vystavuje
Součástí 28. ročníku festivalu Dny umění 
nevidomých na Moravě je výstava prakticky 
nevidomého fotografa Lubomíra Pavelčáka pod 
názvem Nevidět neznamená nevnímat. Výstava 
se uskuteční od 22. srpna do 30. září ve studov-
ně Městské knihovně Frýdek-Místek na Hlavní 
třídě. Vernisáž se koná 22. srpna v 15 hodin 
s hudebním vystoupením Radka Žaluda.

Festival pořádaný Sjednocenou organizací nevi-
domých a slabozrakých ČR sbližuje a propojuje 
svět vidoucích a nevidomých a pomáhá odbou-
rávat předsudky na obou stranách. Podpořilo 
jej město Frýdek-Místek a primátor Petr Korč 
(Naše Město F-M) převzal záštitu. (tn)

Zakládající členka Literárního klubu Petra 
Bezruče Emílie Kozubíková, která loni oslavila 
své osmdesátiny, vydala knihu nazvanou 
Můj ostrov vidoucích. „Tento konglomerát 
dochovaného deníku vás vnese do odlišnosti 
myšlení v různých fází mého života s hendike-
pem – ztrácejícím se zrakem. Je to průřez mými 
životními lapáliemi,“ uvedla autorka. Jednotlivé 
příběhy líčí dobrodružné dětství, mládí, rodi-
čovství, profesní kariéru i partnerství. Vzniklo 
tak poutavé laskavé čtení s osobitým humor-
ným nadhledem autorky. 

Zájemci si mohou knihu objednat v knižním 
eshopu na stránkách www.stahuj-knihy.cz. 
(rs)

Knihkupec Jan Becher vydal za fi nančního přispění města 
knihu fotografi í o Frýdku-Místku. „V minulosti vyšlo několik 
srovnávacích publikací se starými a novými fotkami. Chtěl jsem 
ale představit Frýdek-Místek jinak, ukázat zajímavá místa, 
netradiční záběry,“ řekl Jan Becher. 
Fotograf Jan Smekal hledal zajímavé záběry na zemi i ve 

vzduchu. Vznikly tak desítky poutavých a originálních fotek. 
„Pokud některými pohledy překvapím, některými rozesměji 
a některými přiměji k zamyšlení, pak má dvouletá práce nebyla 
marná,“ usmál se fotograf. Kniha je již nyní k dostání v místec-
kém knihkupectví Kapitola, kde se 7. září v 17 hodin uskuteční 
slavnostní křest. (rs)

Novou fotoknihu o městě pokřtí primátor 

Emílie Kozubíková – 
laskavé čtení i humor
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Kulturní tipy

KULTURA FM

KINO VLAST

BIO SENIOR
10. 8. 10.00 Prezidentka
17. 8. 10.00 Hodně štěstí, pane veliký
24. 8. 10.00 Řekni to psem
31. 8. 10.00 Hádkovi

KINO NA VÝLETĚ – vstup zdarma
10. 8. 20.30  Ovečka Shaun ve fi lmu: 

Farmageddon, dopr. Hřístě 
ul. Pionýrů

12. 8. 20.30 Duna, Textilka Slezan Frýdek
17. 8. 20.30  Croodsovi: Nový věk, 

autokemp Olešná
19. 8. 20.15  Poslední závod, Park pod 

zámkem
20. 8. 20.15  Vyšehrad:Fylm, Sady B. 

Smetany
26. 8. 20.00  Tajemství staré bambitky 2, 

Myslivecká chata Bruzovice

Kompletní fi lmový 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

PROMENÁDNÍ KONCERTY
Sady B. Smetany
14. 8. 16.00 Big BLAST Band!
21. 8. 16.00  Tan. a swingový orchestr 

B. Pukovce 
28. 8. 16.00 Silesian Dixie Band

DALŠÍ AKCE
12. 8. 16.00  Šaškárny s.r.o. – Klauni z Balón-

kova, zahrada ND, vst. 70 Kč
12. 8. 20.00  Saca, Jan Šuška (folk-rock), 

zahrada ND, vst. 150 Kč
13.–14. 8.  Historické slavnosti (SO od 

20.00, NE 10.30–18.00), park 
pod zámkem 

19. 8. 16.00  Pohádka pro 3+1 prasátka, 
zahrada ND, vst. 70 Kč

19. 8. 20.00  Fecal Matt ers, Soul Twist, 
zahradaND, vst. 250 Kč

22.-27. 8.   Odpoutaná scéna – divadelní 
festival, kompletní program 
www.kulturafm.cz

VÝSTAVY 
do 26. 8.  Antonín Kroča: Něžně, 

Provizorium Záložna
do 31. 8.   Jaroslav Vencálek: Literárně-

-vědné interpretace společen-
sko-enviromentálních výzev 
umělecké tvorby strop-
kovského rodáka Františka 
Veselého, kino Vlast

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

1.-31. 7.     Pavel Petřík: Mizející sen (ob-
razy a grafi ky), pob. Hlavní

do 19.8.    Jana Petříková: A život běží 
dál (obrazy), pob. Hlavní

22. 8.-30. 9.  Lubomír Pavelčák – fotografi e

MUZEUM BESKYD

Výstavy
Stálé expozice: Beskydy – příroda a lidé, 
Frýdek a Místek, Frýdek – Mariánské 
poutní místo.
Karpatské roubenky, do 4. 9.
Svět z kostek II, do 2. 9. 
Vodní svět, do 28. 8.
Živé houby v muzeu, vernisáž 6. 9. v 17 
hod.

Akce muzea Beskyd
10. 8. 10.00-17.00  Workshop ovčí vlna – 

zpracování a předení 
vlny

18. 8. 15.30  Proměny Frýdku-Místku 
II – přednáška a komento-
vaná prohlídka doprovodné 
výstavy expozice Beskydy – 
příroda a lidé

21. 8. 9.00  Jednadvacátý srpen 1968 
– komentovaná prohlídka 
města u příležitosti Dne pa-
mátky obětí invaze a okupace 
Československa vojsky Var-
šavské smlouvy. Připomene 
momenty v novodobé historii 
města. Symbolické pokládání 
květin – u místa, kde padl 
Miroslav Chasák, u bývalých 
Čajánkových kasáren, na ná-
městích. Sraz je u Památníku 
osvobození.

na ochranné sportovní pomůcky
až KčZískejte

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

Přihlaste se k nám do 30. září 2022
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Jedenáctiletá Emma Lusová z gymnas-
tického klubu TJ Sokol Frýdek-Místek 
se kromě čtyřboje letos zaměřila také 
na soutěže teamgym – kolektivní 
gymnastiku. Na závodech v Kadani 
dívky skončily čtvrté, v Třebíči vyhrály.  
Úspěchy slavila i v gymnastickém čtyř-
boji na závodem Oderského poháru 
a v Ostravě.  

Největšího úspěchu dosáhla na mist-
rovství republiky v Praze, kdy vyhrála 
v konkurenci 51 závodnic a slavila tak 
titul mistryně republiky.  

Zajímavostí je, že Emmu mohou 
vidět hudební fandové ve videoklipu 
kapely Mirai z roku 2019, kde si ji do 
písně Hometown vybrali jako jednu 
z hlavních postav Mirai a režisér klipu 
Ondřej Kudyn. (ma)

Mladé volejbalistky TJ Sokol Frýdek-
-Místek mají za sebou další vydařenou 
mládežnickou sezónu. Po dvou letech, 
kdy kvůli covidu všechny soutěže 
stály, odehrály plnou sezónu. Klub měl 
zastoupení v nejvyšších celorepubliko-
vých i v krajských soutěžích.
„V Sokole začínáme pracovat od těch 
nejmenších, což jsou přípravky třetích 
až šestých tříd. Děvčata trénují dvakrát 
týdně základy volejbalu, gymnastiku 
a pohybové dovednosti. Mladší žačky 
trénují již třikrát týdně a účastní se kraj-
ské soutěže. Současnou sezónu ukončily 
dva týmy na krásném druhém a třetím 
místě,“ uvedl vedoucí A týmu Jiří Dedek.  
Další kategorií jsou starší žačky. V kraj-
ské soutěži nastupují tři týmy této 
věkové kategorie. „Áčko“ již poněkoli-
káté krajskou soutěž vyhrálo. Následně 
se kvalifi kovalo na mistrovství repub-
liky, kde obsadilo 10. místo. Stejný tým 
ještě během sezóny reprezentuje Sokol 
v Českém poháru. 
V krajských soutěžích pak nastupují 
i kadetky „B” a juniorky „B”. Oba týmy 
v proběhlé sezóně prodávaly kvalit-
ní výkony a umístily se na předních 
příčkách.

Emma Lusová mistryní republiky

Vydařená sezóna volejbalistek

Dvě celostátní soutěže hrají kadetky 
a juniorky, přičemž hráčky obou týmů 
v minulých letech patřily ke špičce čes-
kého volejbalu. Hlavní prioritou ovšem 
je, že se stále daří vychovávat kvalitní 
hráčky do extraligového týmu žen. 

Skvělou zprávou byla nominace 
frýdecko-místeckých hráček na letní 
olympiádu dětí a mládeže v Olomouci, 
kde reprezentovaly výběr Moravsko-
slezského kraje společně s trenérkou 
Alexandrou Dedkovou, která se stala 
hlavní trenérkou krajského výběru. (jd)
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Sportovní kluby ve Frýdku-Místku do-
staly na svou činnost v letošním roce 
nejvyšší dotace v historii. V důsledku 
ruské agrese na Ukrajině se začaly zve-
dat ceny surovin a energií. Kluby tak 
budou potřebovat další fi nance, aby 
mohly hradit zvýšené ceny energií. 
O vzniklé situaci jednali s primátorem 
Petrem Korčem zástupci házenkář-
ského i volejbalového klubu. „Mimo 
tradiční fi nanční podpory budeme na 

naše sportovní kluby myslet i v době 
rostoucích fi nančních nákladů. Vím, 
že se kluby snaží šetřit. Ale aby tyto 
kluby mohly trénovat a hrát své zápasy 
v halách, budou platit větší částky za 
energie. Proto těmto klubům pomůžeme 
překonat toto nelehké období. V prvé 
řadě ale musíme pokrýt v budoucnu 
zvýšené náklady městských organizací 
a základních a mateřských škol,“ uvedl 
primátor Petr Korč (Naše Město F-M). 

„Vzhledem ke čtyřnásobnému zvýšení 
záloh za plyn nám hrozilo omezení 
sportovních aktivit v sokolovně. Jednal 
jsem o této situaci s primátorem Petrem 
Korčem a cením si toho, že tyto problé-
my s námi řeší. Několikrát jsem se s ním 
setkal a vždy dodržel to, na čem jsme 
se domluvili. Takového přístupu si velmi 
vážím,“ řekl starosta TJ Sokol Frýdek-
-Místek Jiří Zaoral. (rs) 

Město pomůže klubům hradit zvýšené energie 
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Hned sedm hráčů SKP a s nimi trenér 
Petr Mazur slaví bronzové medaile 
z Olympiády dětí a mládeže, která se 
uskutečnila koncem června v Olo-
mouckém kraji. V barvách Moravsko-
slezského kraje bronzem z olympiády 
vylepšili 4. místo, které obsadili v celo-
státní žákovské lize.

„Bezprostřední pocity po získání me-
daile jsou perfektní, krásné, ohromující. 
Nemůžu říct, jestli je to překvapení. 
Olympiáda je většinou odraz žákovské 
ligy a tentokrát se to znovu potvrdilo. 
V semifi nále totiž byla družstva, která 
skončila na prvních čtyřech místech 
v žákovské lize – Plzeň, Lovosice, Telnice 
a Frýdek-Místek,“ uvedl Petr Mazur, 
který vedl jako trenér výběr Morav-
skoslezského kraje spolu s Jaromírem 
Petřekem. 

Do fi nále se nakonec probojovala 
družstva Plzeňského a Ústeckého kra-
je. O bronz se utkal Moravskoslezský 
kraj s Jihomoravským. „Jsme moc rádi, 
že jsme to urvali, a obrátili tak tabulku 
z žákovské ligy a skončili jsme třetí a Ji-
homoravský kraj nechali za sebou na 4. 
místě. Je to veliký úspěch. O medaili jsme 
všichni snili. Věděli jsme, že na jednu 
z nich máme. Nakonec se nám to splnilo. 
Jsme šťastní, že to tak je,“ poznamenal 
Mazur. V dramatickém duelu o bronz 
vyhrál náš kraj 15:14.

Hráči a trenér SKP vybojovali bronz 
na Olympiádě dětí a mládeže

Na pěti šachových turnajích, které byly 
mistrovstvím České republiky, trium-
fovali hráči Beskydské šachové školy 
(BŠŠ).  Ve dvou případech vystupovali 
přímo pod hlavičkou svého oddílu. 
Poprvé ve dnech 28. až 29. května 
v Chrudimi na MČR družstev star-
ších žáků, na které vyslala Beskydská 
šachová škola hned tři šestičlenná 
družstva. Nejúspěšnější bylo „áčko“ 
v sestavě Matyáš Paseka, Martin Vaší-
nek, Bartoloměj Buchta, Ondřej Šigut, 
Denisa Bartečková a Tereza Horková, 
které vybojovalo zlato. 

O dva týdny později, ve dnech 10. až 
12. června se v Jihlavě výprava BŠŠ zú-
častnila MČR družstev mladších žáků. 
Reprezentovala nás dvě družstva. 
Jedno z nich hrající v sestavě Viktorie 

Buchtová, Tereza Horková, Hynek 
Létal, Valérie Bartečková, Veronika 
Vančáková a Vít Buček vybojovalo 
bronzovou medaili.

Dalších úspěchů dosáhli hráči BŠŠ 
v dresech frýdecko-místeckých škol. 
MČR škol v kategorii 1.–5. třída se 
konalo ve dnech 31. května a 1. června 
v Nových Hradech a vítězem se stalo 
družstvo 8. ZŠ Frýdek-Místek ve slo-
žení Alexandr Kupka, Lucie Lacková, 
Klára Václavková, František Klimánek. 
Na stejném místě, ale o týden později, 
se konalo MČR škol v kategorii 6.–9. 
tříd a nižších tříd víceletých gymnázií. 
I tady s velkým náskokem zvítězili naši 
hráči, konkrétně tým Gymnázia Petra 
Bezruče, který byl tvořen třemi členy 
BŠŠ Matyášem Pasekou, Bartolomějem 

Buchtou, Martinem Vašínkem a Micha-
lem Gřesem z oddílu Interchess.

Gymnázium Petra Bezruče si připsalo 
vítězství i v kategorii středních škol. 
Všech devět kol turnaje se hrálo opět 
v Nových Hradech ve dnech 9. a 10. 
června a na devíti výrazných vítěz-
stvích se kromě Marka Miči, Adama 
Franka, Ondřeje Nytry a Kristýny Lau-
rincové z BŠS podílela i Lucie Fizerová 
z oddílu Interchesss.

Frýdecko-místečtí šachisté o sobě dali 
opět pořádně vědět. Čtyři mistrovství 
vyhráli, na pátém byli třetí. K přesvěd-
čivým úspěchům jim upřímně gratulu-
jeme a děkujeme za vzornou reprezen-
taci svých oddílů i města. 

Tomáš Adamec 

Šachisté si cenné kovy zaslouží

Ve výběru kraje mělo Pepino SKP 
Frýdek-Místek sedmičlenné hráčské 
zastoupení – brankáře Vojtěcha Surov-
ce, křídla Adama Chovančíka a Šimona 
Babjara, pivota Filipa Krestu, spojky 
Viktora Dufk a, Adama Jašúrka a Lukáše 
Menšíka, který hrál i na pravém křídle. 
Hráči, kterým olympiáda vyšla, mohou 
na těchto výkonech podle trenéra 
stavět do budoucna. „Mělo by jim to 
pomoct v přestupu do dorostu, protože 
většina z nich přechází do dorostenec-
ké kategorie. Měli jsme tam tři kluky 

ročníku 2008, takže ti budou i příští rok 
bojovat ještě v kategorii starších žáků. Ti, 
kterým olympiáda vyšla, můžou mít větší 
sebevědomí, že už v prvním roce můžou 
něco dokázat v mladším dorostu, byť 
v této kategorii budou teprve začínat,“ 
mínil Mazur a dodal: „Na závěr bych 
chtěl všem poděkovat za předvedené 
výkony. Byl to skvělý tým, na který jsem 
hrdý. Chtěl bych poděkovat také Jardovi 
Petřekovi, který se mnou vedl tento tým. 
Bez něho by to nešlo. Všichni mi budou 
chybět. Byla to skvělá parta.“ (js)
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Členové oddílu rychlostní kanoistiky 
TJ Slezan Frýdek-Místek dosáhli na 
červnových závodech mimořádných 
úspěchů. Českého poháru mládeže 
v kanoistice na kanále v Račicích se 
účastnilo 43 oddílů z České republiky 
a slovenský výběr. Naši kajakáři vybo-
jovali přes rozjížďky a semifi nále šest 
fi nálových účastí – Beata Pokludová 
(2x fi nále), Vanda Žáková (1x fi nále) 
a Ondřej Barabáš (3x fi nále). Ač ve 
své kategorii starších žáků měl Ondřej 
více než 80 soupeřů, probojoval se 
do fi nále jak v kajaku jednotlivců na 
500 m a 1000 m, tak v kajaku dvojic. 
Bojovnost projevili ve svých závodech 
také Zuzana Kresaňová a Dan Kubala. 
V Kojetíně se následně konal Morav-
ský pohár v kanoistice.  Tyto závody 
znamenaly pro naše mladé kajakáře 
medailové žně. Napříč kategoriemi 

získali čtyř zlaté, sedm stříbrných 
a čtyři bronzové medaile. Zasloužili se 
o ně Ondřej Růžička, Patrik Trojčinský, 
Vanda Žáková, Ondřej Barabáš, Jakub 
Čechák, Jan Stacha, Vlasta Bambuško-
vá a Lucie Ryšavá. 
Krásný úspěch mladých sportovců 
je dílem jejich tréninkové dřiny, ale 
zasloužili se o ně také trenéři Aleši 
a Jiřímu Drabinovi, kteří svou obětavou 
prací dovedli své svěřence na tuto 
úroveň. Všechny dosažené výsledky 
jsou znamenitou reprezentací oddílu 
i města Frýdku-Místku.
Během léta čeká kajakáře série závo-
dů. Kdo chce tyto krásné a dramatické 
závody vidět na vlastní oči, stačí, aby 
přišel v sobotu 3. září na přehradu 
Olešná, kde se konají závody organizo-
vané domácím oddílem TJ Slezan.  
 Josef Cincibuch

V první polovině letošního roku do-
sáhli sportovci Lašského sportovního 
klubu Frýdek-Místek (LSK) skvělých 
výsledků v různých disciplínách. Tento 
klub je zaměřen na plavání, šerm, atle-
tiku a moderní pětiboj. 
Do výsledků, které se nesmazatelně 
zapíši do historie klubu, patří dva tituly 
a jedno druhé místo z mistrovství 
České republiky v Kralupech kategorie 
U17 v moderním pětiboji, o které se 
zasloužili Matěj Kornel a Aleš Maj-
stryszin. Matěj Kornel si zároveň svým 
výkonem řekl o nominaci na letošní 
mistrovství Evropy v Polsku. 
Na plavecké mistrovství republiky juni-
orů ve Zlíně se kvalifi kovalo pět plavců 
LSK. Nejlépe vedl Štěpán Surma. Po-
dařilo se mu dvakrát umístit v TOP 10. 
V šermu předvedla na akademickém 
mistrovství ČR v Brně pěkný výkon 
Beáta Gazdová, která skončila v kordu 
na šestém místě. Kateřina Palánová 
skončila v para plavání na mezinárod-
ním mistrovství ČR v Liberci třikrát na 
stupních vítězů. 
V jednotlivých závodech Českého 
poháru v moderním pětiboji vybojovali 
reprezentanti LSK 12 individuálních 
medailí, a to pětkrát zlato, šestkrát 
stříbro a jednou bronz. 
Velmi dobře si vedli plavci na krajských 

Slezanští kajakáři slavili úspěchy 

Lašský sportovní klub má 
dva mistry republiky

přeborech, mnohokrát se dostali na 
stupně vítězů a zároveň splnili limity 
pro start na letních mistrovstvích ČR 
v jednotlivých kategoriích. Nejvíce byli 
v těchto závodech vidět Jan Venglář, 
Justýna Janoviaková a Sofi e Krausová. 
Závodníci LSK se představili i v zahra-
ničí. V pohárovém závodě v moderním 
pětiboji na Slovensku získali dvakrát 
první a jednou druhé místo. O medaile 
se postarali Tobias Raška, Ludmila 
Pavelková, Aleš Majstryszin a Teodor 
Raška. V Polsku pak opět dominoval 
na plaveckých závodech Jan Venglář. 
„Na jednotlivé výsledky první části se-
zóny roku 2022 se velice pěkně dívá, ale 
stojí za tím nezištná práce mnohých tre-
nérů, kteří odvádějí skvělou práci. Tímto 
děkuji trenérů a sportovcům za kvalitní 
výsledky, které opět zviditelnily naše 
město na sportovní mapě,“ byl potěšen 
předseda LSK Pavel Gazda. (pv)

„Do oblasti sportu jsme navýšili prostředky, které jsou historic-
ky nejvyšší. Podporujeme děti a mládež a snažíme se je vést ke 
sportování a tím pádem i k zdravému životnímu stylu. Mám velkou 
radost, že se dostavují tak skvělé výsledky a děkuji moderním 
pětibojařům, plavcům, házenkářům, kajakářům, gymnastkám, 
šachistům a dalším sportovcům za perfektní reprezentaci města. 
Těším se, až úspěšné sportovce přivítám na radnici a budu jim moci 
poblahopřát osobně.“ Primátor Petr Korč (Naše Město F-M) 
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Sudoku

Marlene Dietrichová: Když žena muži jednou odpustila, … 
V každém čísle 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 podatelnu nebo informace magistrátu ve Frýdku v Radniční ulici 1148. 
Vylosovaní výherci z minulého čísla:  Ludmila Pavlíčková, Anna Běčáková, Vladimír Adamuška, Pavlína Kolofíková, Věra Ščurková, 
Martin Blaženec, Marta Hašková, Radek Přikryl, Růžena Šmiřáková, Jiří Metelka. Ceny si mohou vyzvednout v budově magistrátu 
v Radniční ul. 1148, kancelář č. 215 (tiskové odd., 1. patro).    
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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

SERVIS
777 913 814

CYKLOHypotéku 

Tel .  728 742 588
www.sasinfinance.cz/hypoteky

•  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... .
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Elektrotechnická výstava  
v Trojhalí Karolina  

OSTRAVA 

po
ad

at
el

 v
ýs

ta
vy  20. – 22. zá í 2022

generální partner 

FOTOVOLTAIKA 
ELEKTROMOBILITA 

ROZVAD E 
KABELY, M ENÍ 

OSV TLENÍ 
SMART HOME

ZÁBAVNÝ PROGRAM   
GOSO, ACOUSTICA 

BANDABAND

Záštitu nad akcí p evzal Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA  
1. nám stek hejtmana Moravskoslezského kraje 

P EDNÁŠKY 

20. zá í 2022 
elektromobilita  

a obnovitelné zdroje 

21. zá í 2022 
 rozvád e a m ení 

22. zá í 2022 
chytrá domácnost 

a osv tlení 

P esný rozpis  
p ednášek 
na volty.cz 

Elektromobily 
a p edvád cí 

jízdy novym  
Enyaqem iV  

RS Coupé 
a vozy BMW.

VOLNÝ 

VSTUP  

9 – 17 hodin

ZPRAVODAJ F≈M ◆ INZERCE


