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Novinky z rehabilitace Sagena s.r.o. Frýdek-Místek

Nabírá ihned

Nabízíme

Dobrá dopravní dostupnost
z celého kraje www.parskomponenty.cz/kariera

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.

A je to tady! Obchvat je konečně v cílové rovince. 
Nesmírně mě těší, že ministr dopravy Martin 
Kupka přijal naše pozvání, přijel do Frýdku-Míst-
ku a potvrdil, že řidiči budou jezdit oběma částmi 
obchvatu ještě letos. 
Pozitivní zprávou je, že se ve frýdecké nemocnici 
hnuly ledy. Podle vedení nemocnice dětské oddě-
lení funguje na 80 %. Méně potěšující jsou však 
počty dětí z Frýdecko-Místecka, které v dubnu 
ošetřili v Městské nemocnici Ostrava, a zejména 
vzkazy rodičů, kteří nám posílají příběhy popisují-
cí stresující přesuny do jiných nemocnic, příběhy 
plné strachu o zdraví jejich dětí. 
Nepřestáváme proto usilovat, aby péče pro naše 
nejmenší byla ve Frýdku-Místku nastavena bez 
výhrad a omezení tak, aby rodiče nemuseli pře-
mýšlet, zda zdravotní komplikace jejich dítěte je 
zrovna ve správné škatulce a budou zde ošetřeni. 
Zdraví našich potomků je přirozeně prioritou 
nejvyšší! 
Díváme se také do budoucna a připravuje-
me krásné projekty. Jedním z takových, který 
vdechne nový život okolí nádraží, je vybudování 
spojnice mezi budoucím bulvárem a dopravním 
terminálem. Na lepší časy se blýská také hotelu 
Centrum, kde nový vlastník městská společnost 
DISTEP začal s vyklízecími pracemi.  
Více než příjemným překvapením byl dvoudenní 
pilotní festival frýdecko-místeckých křesťanských 
církví Boží město, který se setkal s velkým ohla-
sem, a věřím, že se stane novou městskou tradicí. 
Jak je patrné na první pohled, květen ve Frýd-
ku-Místku naprosto dostál svému názvu. Za 
nádherně rozkvetlé město děkuji pracovníkům TS 
a.s. i odboru životního prostředí. 
Před námi je červen, měsíc festivalů. Měsíc s pří-
slibem blížících se prázdnin, času stráveného na 
kole, u vody, na zahrádce i na letních akcích pod 
širým nebem. A pokud festivaly zrovna nejsou 
váš šálek, co takhle zamířit s knihou na terasu 
letní čítárny místecké knihovny nebo na klidnou 
procházku do městského arboreta? Ať už budete 
trávit čas jakkoliv, přeji Vám, ať načerpáte spous-
tu sil, pozitivní energie a radostných zážitků. 
PS: Jsou nás tisíce, kteří podepsali městskou 
petici za obnovu dětského oddělení, velké díky za 
každý podpis!

S úctou Petr Korč
primátor
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Na pozvání vedení města přijel na 
kontrolu rozestavěného obchvatu 
ministr dopravy Martin Kupka. Důvody 
námitek, které podal spolek Děti Země 
a soud na jejich základě znepravomoc-
nil stavební povolení, odstraní. „Měření 
hluku nebude garantovat hygiena, 
ale přímo ministerstvo dopravy,“ řekl 
ministr. Potvrdil, že první část obchva-
tu bude zprovozněna v červnu, druhá 
do konce roku. Avšak v místě sesuvu 
půdy bude doprava svedena do jedno-
ho pruhu s obousměrným provozem.   
„Jsme rádi za příslib ministra, že na tom, 
aby byla stavební povolení pravomocná, 
ministerstvo dopravy pracuje, a tím 
zkracuje mezitermíny na nejkratší dobu. 
Těšíme se, že se co nejdříve podaří minis-
terstvu vyřídit stavební povolení pro obě 
části,“ řekl náměstek primátora Jakub 
Míček (ANO 2011), který má obchvat 
za město v gesci. 
Pro Frýdek-Místek, který na obchvat 
čeká už tři desítky let, je zásadní, aby 
byl v provozu v celé délce stavby v co 
nejkratším termínu.

„Chceme, aby vše šlo rychle kupředu. 
Proto jsme se vzdali práva odvolání 
jednoho z rozhodnutí soudu, kvůli 
neprodloužení lhůty.  Pro nás je zásadní 
zprovoznit obchvat co nejdříve, protože 
Frýdkem-Místkem projíždí druhé největší 
množství kamionů v Moravskoslez-

ském kraji a občané tím trpí. Čekáme 
na obchvat jako na smilování. Poté se 
konečně pustíme do úpravy Hlavní třídy, 
kterou chceme vrátit lidem,“ uvedl pri-
mátor Frýdku-Místku Petr Korč (Naše 
Město F-M). (jmj)

Spouštíme obchvat. Celý bude 
zprovozněn do konce roku

V letošním roce bude Cena města Frýd-
ku-Místku udělena třem osobnostem. 
Na slavnostním setkání v Rytířském 
sále frýdeckého zámku převezmou 14. 
června v 16 hodin cenu z rukou primá-
tora Petra Korče (Naše Město F-M) 

kronikářka ze Skalice Věra Pánková 
za přínos v literární oblasti, výchově 
a vzdělávání a vedoucí oblastního spol-
ku Českého červeného kříže ve Frýdku-
-Místku Jana Stanovská za přínos 
v oblasti záchrany lidských životů. 

Třetí cena je udělena in memoriam hu-
debníkovi a zpěvákovi Davidu Stypko-
vi. Primátor ji předá rodinným přísluš-
níkům v průběhu festivalu Sweetsen 
Fest v pátek 17. června. (rs) 

Kašny v ulicích města se po zimní 
pauze opět naplnily vodou. Technické 
služby zkontrolovaly všechny mecha-
nické i elektrické části, provedly revizi 
a kašny vyčistily. 
V plném provozu jsou kamenná kašna 
s plastikou sv. Floriána na Zámeckém 
náměstí ve Frýdku, litinová poblíž 
kostela sv. Jošta v Komenského sadech, 
také žulová kašna s plastikou poblíž 
vstupu do křížového podchodu v Tržní 
ulici a kamenná s lvími hlavami na ná-
městí Svobody. Zatím nefunkční je fon-
tána s žulovými deskami poblíž altánu 
v Sadech Bedřicha Smetany, která není 
v provozu kvůli velkým únikům vody. 

Cena města i pro Davida Stypku

V městských kašnách opět koluje voda
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„Jakmile pracovníci technických služeb napustili 
zásobník pod fontánou, zjistili, že voda, která by 
se měla vracet zpět, kvůli netěsnosti protéká přes 
okolní žulovou dlažbu do podloží. Vodní prvek teď 
čeká oprava, během které bude nutné rozebrat 
žulové desky a provést novou hydroizolaci, usaze-
ní desek a spárování,“ popsal náměstek primá-
tora pro majetek města Radovan Hořínek (ANO 
2011). Oprava potrvá zhruba dva měsíce. 

Ve všech kašnách a fontánách objem napuštěné 
vody cirkuluje pomocí čerpadel. Pracovníci tech-
nických služeb množství vody, která se odpaří 
nebo unikne kvůli netěsnostem, průběžně do-
plňují. Voda v kašnách je chemicky upravována 
a není pitná. (jmj)
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Přesto se podařilo některé investice 
úspěšně dokončit. 
Mám velkou radost z úspěšné re-
konstrukce knihovny na Hlavní třídě, 
kterou jsme mohli předat občanům 
města. Je to dárek nejen pro naše 
čtenáře. Nyní má knihovna potřebné 
prostory, které využijí pro čtenáře 
nebo výuku, budou se v ní pořádat 
kulturní akce. Vznikl multifunkční 
kulturní stánek. Nechali jsme tech-
nickými službami opravit i parkoviště 
a příjezdovou komunikaci, která byla 
v katastrofálním stavu. 
Dokončili jsme opravu budovy pro od-

bor životního prostředí, bývalý objekt 
Banky Haná. Centralizovali jsem tak 
služby pro občany. Rovněž jsme do-
končili rekonstrukci vnitřních prostor 
magistrátu, kde vznikly nové služby 
pro občany. Dále byly dokončeny 
přeložky komunikací v rámci budování 
obchvatu města a další. 

Které investice právě probíhají?
Finišujeme s kanalizací ve Skalici a tím 
bude završena výstavba kanalizace 
v okrajových částech Chlebovice, 
Zelinkovice a Lysůvky. Jako poslední 
etapu budeme opravovat od příštího 
měsíce cesty po kanalizacích, pak bude 
defi nitivně hotovo. Byla to neuvěři-
telně náročná akce pro všechny. Dále 
pokračuje velká rekonstrukce hasičár-
ny, výstavba další etapy městského 

hřbitova a rovněž začíná rekonstrukce 
objektu pro městskou policii.  

Jaké další investice připravujete?  
Z připravovaných investičních akcí 
zmíním ty největší. Rozsáhlou rekon-
strukci dětského hřiště v ulici Františka 
Linharta, opravu lávky přes Ostravici 
v Riegrově ulici anebo zateplení obyt-
ného domu v Anenské 689, kde ve vý-
sledku obyvatelé domu ušetří za teplo. 
Další investice půjdou také do školních 
a sociálních zařízení. Připravujeme 
projektové dokumentace na Kulturní 
centrum, kanalizaci v Lískovci atd.

Pocítí občané stoupající ceny?
Očekáváme další nárůst nákladů ve 
všech oblastech. Avšak naší fi lozo-
fi í je, že nebudeme šetřit na našich 
občanech, ale budeme se snažit najít 
úspory v jiných oblastech. Proto po 
dohodě s koaličními partnery nezdra-
žíme nájemné v domovech seniorů 
ani v městských bytech, zachováme 
senior taxi ve stávající podobě i doto-
vanou městskou dopravu, nezvýšíme 
poplatek za odpady, přestože i tady 
náklady neuvěřitelně stoupají. U MHD 
nyní kvůli zvýšené ceně za plyn, který 
pohání autobusy, doplácíme ČSAD 
10 milionů korun navíc.  
Ze zachráněných 50 milionů ze Sber-
banky máme již 5 milionů na úrocích 
a použijeme je ve prospěch města.

ROZHOVOR

Náměstek primátora pro investice, 
fi nance a rozpočet Jiří Kajzar (Naše 
Město F-M) potvrdil, že i v současné 
složité době bude město dále inves-
tovat, aby byla dokončena a opravena 
městská infrastruktura a fi rmy měly 
práci pro lidi. Vzhledem k současné-
mu špatnému ekonomickému vývoji, 
zejména ke skokovému nárůstu cen 
a nedostatku materiálů musí město 
přehodnotit řadu investičních akcí. 
Dále musí omezit provozní výdaje 
a tvořit rezervy na další zdražování. 
Při tomto nárůstu životních nákladů 
město ale nechce šetřit na obyvatelích. 
Proto zachová dotovanou bezplatnou 
dopravu, nezdraží poplatky za odpad 
ani nájemné v domovech pro senio-
ry a v městských bytech, bude dále 
fi nančně podporovat sport a kulturu.

Pocítilo město současnou situaci na 
trhu se zdražením prakticky všech 
komodit? 
Samozřejmě, máme neuvěřitelné 
komplikace v investicích, ale to je 
stejné všude. Po zklidnění covidu 
jsme očekávali zlepšení situace na 
trhu, jenže ruská vojenská agrese na 
Ukrajině rozpoutala genocidu Ukrajiny 
a také další zdražování a ekonomické 
problémy nejen v Evropě. Potýkáme 
se s obrovským nedostatkem mate-
riálu a rostoucí poptávka žene ceny 
do nereálných výšin. Vše se dominově 
zdražuje, nekontrolovatelně roste 
infl ace, je stále větší tlak na růst mezd, 
lidem rostou životní náklady, panuje 
nejistota na trzích a příjmy stagnují. To 
vše vytváří obrovský tlak na veřejné 
rozpočty. Rostoucí ceny nám likvidují 
vysoutěžené zakázky, zhotovitelé 
odstupují nebo se raději vůbec nehlásí, 
protože nejsou schopní garantovat 
ceny, které se mění ze dne na den.  

Má smysl teď investovat?
Určitě, z řady důvodů, ale velmi uváž-
livě. Musíme se zaměřit na oblasti, 
kde je ještě dostupný materiál. U 
těch ostatních raději vyčkat, až se trh 
uklidní a neutrácet za nesmyslné ceny. 
Investicemi budujeme strategickou 
infrastrukturu, s kterou přežijeme, 
a zároveň dáváme zakázky a práci 
fi rmám, které zaměstnávají lidi. Pokud 
by ještě rostla nezaměstnanost, bylo 
by opravdu zle. Ekonomika nesmí 
stagnovat. Pokud poklesne spotřeba 
domácností, musí ji táhnout investice 
veřejné i soukromé.

Nastala těžká doba. Ale nelze 
šetřit na lidech

Nebudeme šetřit na našich občanech. Budeme se 
snažit najít úspory v jiných oblastech.
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Již devátý ročník kongresu Beskydské 
ortopedické dny se ve Frýdku-Místku 
uskuteční 13. a 14. října. „Tématem 
letošního kongresu je ramenní kloub, od 
traumatologie ramena přes endoprote-
tiku, artroskopii až po rehabilitaci. Akce 
je určena nejen ortopédům a traumato-
logům, ale také rehabilitačním lékařům. 
Součástí je i sesterská sekce, ve které 
zaznívají přednášky na jednotlivá téma-
ta z pohledu zdravotních sester,“ uvedl 
organizátor sympozia primář Petr 
Kozák z Nemocnice ve Frýdku-Místku. 
Na Beskydské ortopedické dny se 
sjede kolem 150 účastníků z celé re-
publiky. Význam akce podtrhuje účast 
největších odborníků v této oblasti 
profesorů a lékařů Jana Bartoníčka, 
Pavla Dungla, Valéra Džupy, Jiřího 

Město nadále podporuje nemocnici, 
špičkoví ortopedi přijedou na kongres 

Obytný dům vedle parku pod frýdec-
kým zámkem v Zámecké ulici č. 56 
město využívá jako dům zvláštního 
určení pro bydlení seniorů. Přestože na 
první pohled působí starším dojmem, 
byl postaven v roce 1996. Na základě 
žádostí nájemníků město nechá vymě-
nit čtvrt století stará původní a občas 
netěsnící okna v 11 bytech, na schodišti 
a v části suterénu. Zároveň vymění 
sestavu vstupních dveří do domu. 

Okna z doby výstavby domu jsou 
dřevěná s dvojsklem. Všechna nová 
okna a dveře budou mít původní 
rozměr. Izolační trojsklo zajistí, aby při 
zavřených oknech neunikalo z bytů 
teplo. Barva rámů v bytech bude bílá, 
na chodbě hnědá, zůstane tedy stejné 
barevné provedení, jako tomu bylo do-
sud. Okna i dveře obsahují silikonové 
těsnění. Výměnu zajistí opavská fi rma 
Pemi Styl. 

Budova se nachází v městské památ-
kové zóně, proto město tvar oken 
a vstupních dveří projednalo s památ-
káři. Na základě výběrového řízení by 
měl objem prací činit 1,6 milionu Kč. 
(rs)

Nová okna přinesou 
nájemníkům úsporu a komfort
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„Výměnou oken vyhovíme nájemníkům, kteří se na nás obrátili, 
protože původní okna z roku 1996 již zcela netěsní. Nová okna 
budou dřevěná s izolačním bezpečnostním trojsklem. Tím zamezíme 
únikům tepla, nájemníkům se zlepší tepelný komfort a v konečném 
důsledku to pro ně bude znamenat fi nanční úsporu, protože za tep-
lo zaplatí méně než dosud.“ Náměstek primátora pro majetkopráv-
ní vztahy a majetkové účasti města Radovan Hořínek (ANO 2011)

„Podpora a správné fungování Nemocnice ve Frýdku-Místku patří 
k našim prioritám, a to i přesto, že je zřízena krajem. Kromě podpo-
ry zdravotnických akcí jsme letos pro nemocnici vyčlenili z rozpočtu 
milion korun na nový sanitní vůz. Jen od roku 2020 jsme nemocnici 
věnovali 6,78 milionu na přístroje, sanitky a na vzdělávací akce pro 
zdravotníky a školy.“ Primátor Petr Korč (Naše Město F-M)  

Galla, Davida Pokorného a Antonína 
Sosny.  Město Frýdek-Místek podpoří 
letošní Beskydské ortopedické dny 
částkou 200 tisíc Kč. 
Město Frýdek-Místek uhradilo část 
výdajů Nemocnici ve Frýdku-Míst-
ku na Piknik s porodní asistentkou. 
Příspěvek města ve výši 15 tisíc korun 
je určen na organizačně-technické 
zabezpečení akce a nemocnice za něj 
pořídí občerstvení, výzdobu vnitřních 

prostor a zahrady, dárky pro děti nebo 
květiny pro maminky. 
Pikniky s porodní asistentkou se 
konaly 5. května v 19 městech naší 
republiky u příležitosti Dne porodních 
asistentek. Účastní se jej těhotné ženy, 
čerství rodiče a porodní asistentky. Na 
setkání sdílejí své zkušenosti, příbě-
hy, plány i nápady na zlepšení péče 
o rodičky.
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Tlak města a veřejnosti způsobil, že Ne-
mocnice ve Frýdku-Místku změnila své 
původní plány i rétoriku. Od 14. března, 
kdy se poprvé na veřejnosti objevila 
zmínka o „zastavení provozu dětské-
ho oddělení po předchozím zastavení 
příjmu pacientů“, čímž vyvolala velké 
rozhořčení občanů, ve svých sděleních 
uvádí pojmy jako restrukturalizace, 
modernizace a tvrdí, že se o akutního 
pacienta postará. To vše je změna vý-
razně ku prospěchu rodičů a dětí. 

Dětské oddělení podle nemocnice fun-
guje, ale částečně omezilo péči. Dětská 
pohotovost poskytuje služby zatím jen 
v pátek večer a o víkendech. Rodiče 
v týdnu proto musí jezdit do okolních 
nemocnic. 

Některé děti sanitka převezla z frýdec-
ké nemocnice do jiných měst. „Jednalo 
se o 15 případů za měsíc,“ uvedl ředitel 
nemocnice Tomáš Stejskal. Trvá ale na 
tom, že dětské oddělení se nevrátí do 
stavu před 1. dubnem. K tomuto datu 
odešlo z oddělení šest lékařů, tedy 
většina.

O zcela jiných číslech však hovoří 
okolní nemocnice. „V dubnu jsme hos-
pitalizovali 24 dětí s frýdecko-místeckou 
adresou, a dětská lékařská pohotovostní 
služba ošetřila 258 dětí z Frýdecko-Mís-
tecka,“ uvedla mluvčí Městské nemoc-
nice Ostrava Andrea Vojkovská. Nárůst 
dětských pacientů z Frýdku-Místku 
potvrdila nemocnice v Novém Jičíně, 
děti z Frýdku-Místku ošetřuje i Fakultní 
nemocnice Ostrava. 

Výhledově má v nemocnici vzniknout 
dětský stacionář neboli klinika. Dětem 
bude poskytována péče během dne, 
na noc budou poslány domů. Závažné 
případy ale hospitalizovány budou.  
Současná, vedením nemocnice avizo-
vaná situace na dětském oddělení fun-
gujícím na 80 %, je potvrzením toho, 
že kroky města – všemožná jednání 
a vytvoření petice, kterou podepsaly 
tisíce lidí, měla smysl. 

„Děkuji všem, kterým záleží na fungová-
ní dětského oddělení, také velmi děkuji 
signatářům petice. Je vidět, že nemocnice 
se snaží situaci kolem dětského oddělení 
řešit a my budeme nápomocni, jak to 
jen půjde,“ potvrdil primátor Petr Korč 
(Naše Město F-M). V době uzávěrky 
petici podepsalo několik tisíc lidí. 
„Snahou města a věřím, že i snahou 
nemocnice a kraje by mělo být obnovení 
péče, která bude dětským pacientům 
poskytována 24 hodin denně sedm dní 
v týdnu. Každý rodič, který do nemocnice 
přijede, musí přesně vědět, co se s jeho 
dítětem bude dít. Stejně musí fungovat 
pohotovostní služba, kterou nemocnice 
nyní nezajišťuje v plném rozsahu,“ zdů-
raznil primátor Petr Korč.
Město nemocnici předalo kontakt na 
lékaře, který by rád dětské oddělení 
posílil. Zároveň je schopno nabídnout 
dětským lékařům bydlení. Město nadále 
fi nančně podporuje aktivity nemocnice, 
ať se jedná o vozové nebo přístrojové 
vybavení anebo příspěvky na pořádání 
akcí pro lékaře nebo na vzdělávání 
veřejnosti. (jmj, rs)

Dva odbory, které na frýdecko-mís-
teckém magistrátu spravují sociální 
oblast, čekají změny. Odbor sociální 
péče a odbor sociálních služeb se od 
1. června 2022 sloučí v jeden, který 
ponese název odbor sociálních služeb. 
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, 

stávajícího odboru sociální péče se 
přestěhuje z budovy Okresní správy 
sociálního zabezpečení do 4. patra 
místeckého magistrátu. Zaměstnanci 
oddělení, kteří vykonávají agendu ná-
hradní rodinné péče (pěstouni), budou 
sídlit ve 2. patře budovy. 

Kvůli stěhování ve dnech 23. až 
27. května bude celé oddělení sociálně-
-právní ochrany dětí mimo provoz, a to 
včetně telefonického a e-mailového 
spojení. Veřejnosti bude opět k dispo-
zici v pondělí 30. května. (jmj)  

Efektivnější sociální služby 

Situace v nemocnici? Stále usilujeme 
o 100% péči pro naše děti
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Jak koná město:
• je v trvalém kontaktu s nemocnicí, 

primátor Petr Korč ji navštívil něko-
likrát osobně   

• iniciovalo petici na obnovu dět-
ského oddělení nemocnice, kterou 
chce upozornit na nešťastnou 
situaci ministerstvo zdravotnictví

• v reakci na obdržený dopis primářů 
nabídlo zástupcům nemocnice 
uspořádání odborného semináře

• jednalo s nemocnicí po avizování 
změny na dětském oddělení 

• jednalo také s hejtmanem, ná-
městkem pro zdravotnictví MSK, 
se zástupci pediatrů, individuálně 
s řadou lékařů

• nabídlo nemocnici, že pokud si 
získá a udrží nové začínající dětské 
lékaře, může jim zajistit bydlení

• předalo nemocnici žádost prvního 
lékaře, který projevil zájem o místo 
na oddělení
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Jednání zastupitelů
Zastupitelé Frýdku-Místku se sejdou 
na svém 19. zasedání v tomto vo-
lebním období ve středu 8. června 
v 8 hodin v zasedací místnosti 
frýdeckého magistrátu. Jednáni je 
veřejné, zájemci jej mohou sledovat 
také on-line na webových stránkách 
města. (rs)

Farmářské trhy
Beskydské farmářské trhy se konají 
na náměstí Svobody v Místku ve 
čtvrtek 2. června od 8 do 14 hodin. 
Dalším termínem je 16. červen. (rs)

Veletrh v Polárce
Frýdecko-místecký veletrh zaměře-
ný na stavebnictví, bytové zařízení 
a automobily se uskuteční ve dnech 
27. až 29. května v hale Polárka. 
Prodejci budou nabízet sortiment 
související se stavbou, zahradou, 
teplem, energiemi, automobily, 
hobby a jednu část veletrhu tvoří 
expozice Žena a domov. Veletrh 
bude otevřen v pátek a sobotu od 
9 do 18 hodin, v neděli od 9 do 17 
hodin. Vstup je zdarma. (rs)

Pramen v Hájku
Oblíbený pramen v Hájku je již 
v letním režimu. Lidé si tak mohou 
nabírat vodu ze tří trubek pod 
altánem. Město nechává zpraco-
vat každý měsíc rozbor vody. Ten 
potvrdil, že voda z pramene splňuje 
všechny požadavky stanovené pro 
pitnou vodu. (rs)

Pozvánka 
do archivu
Státní okresní archiv Frýdek-Místek 
pořádá k Mezinárodnímu dni archi-
vů komentovanou prohlídku. Koná 
se 9. června od 16 hodin. (rs)

8 ZPRAVODAJ F≈M ◆ AKTUÁLNĚ

Do dubnové republikové výzvy 10 000 
kroků pro zdraví se z Frýdku-Místku 
zapojilo 115 účastníků ve věku od 11 do 
73 let.  Dohromady ušli 28 604,75 km, 
což je více než dvojnásobek z loňské 
říjnové výzvy. Nejúspěšnějšími účastní-
ky za Frýdek-Místek jsou Lucie Kreme-
ňová (1138,5 km), Daniela Klepáčová 
(740,7 km) a Veronika Chlebková (442, 
9 km). A právě Veronika Chlebková 
získala celorepublikové prvenství v po-
čtu ušlých kilometrů mezi těhotnými 
ženami. Mezi městy se Frýdek-Místek 
umístil v první třetině na 26. místě. 
Z týmu bylo nejlepší SVČ Klíč.
Výzva se snaží přimět co nejvíce lidí 
k pravidelnému pohybu a chůze patří 
k těm nejpřirozenějším aktivitám. 

Zaměřuje se na ty, kteří potřebují 
motivaci nejvíce. Jsou to senioři a lidé 
s vyšším BMI. Deset tisíc kroků zna-
mená 7,5 kilometru, avšak cílem není 
ujít denně přesně tuto vzdálenost, 
nýbrž chodit více než dosud a chůzi se 
věnovat pravidelně. Každý z účastníků 
si sám určí, jakou vzdálenost denně 
ujde. Nápad uspořádat tyto akce vznikl 
během lockdownu. Lidé se zdravým 
životním stylem a pravidelným pohy-
bem bývají zdravější a mají větší šanci 
odolávat nemocem. 
Pořadatelem je spolek Partnerství pro 
městskou mobilitu. Frýdek-Místek je 
jeho členem. Další informace o výzvě 
najdete na stránkách www.desett isic-
kroku.cz. (rs)

28 tisíc kilometrů 
pro zdraví
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Společnost Slezan provádí úpravy 
areálu v Hálkově ulici. Postup prací 
zkontrolovali primátor Petr Korč (Naše 
Město F-M), náměstek pro ekono-
mický rozvoj a podnikání Jakub Míček 
(ANO 2011) a náměstek pro fi nance 
a investice Jiří Kajzar (Naše Město 

F-M). „Slezan připravuje areál tak, aby 
jej v budoucnu mohl využít investor, kte-
rý o areál projeví zájem,“ uvedl náměs-
tek primátora Jakub Míček (ANO 2011).
„Všechny práce probíhají v souladu 
s memorandem mezi městem a Sle-
zanem. Zachována zůstane historická 

secesní budova z roku 1893, přístavby 
z pozdějších let, které nemají historickou 
hodnotu, jsou nebo ještě budou zbourá-
ny,“ konstatoval náměstek Jiří Kajzar.  
„Bohužel v havarijním stavu je komín. 
Bude muset být zbořen,“ informoval 
šéf  Slezanu Holding Jiří Karásek. (rs)  

Historické budovy Slezanu budou zachovány

„Smyslem projektu je, aby lidé zařadili chůzi nebo běh mezi své kaž-
dodenní činnosti a udělali tak něco pro své zdraví. Těší mě, jak aktivně 
se do projektu zapojili jednotlivci a týmy z Frýdku-Místku. Vyhodnotili 
jsme nejúspěšnější z našeho města, ale blahopřeji všem, kteří zařadili 
chůzi do svého denního režimu. Kromě toho, že dělají něco pro své 
zdraví, lidé se ve výzvě 10 tisíc kroků také bavili, vznikala nová přátel-
ství, a to vše vnímám jako velké plus. Věřím, že se všichni znovu zapojí 
i do říjnové výzvy a že se počet účastníků z Frýdku-Místku ještě zvýší.“ 
Náměstek primátora Jakub Míček (ANO 2011)
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„V souvislosti s novým městským bulvárem řešíme také parkování. 
Po všech úpravách by mělo přibýt přibližně 150 nových parkovacích 
míst. Což je dobrá zpráva pro bydlící na Slezské a v okolí.“ Náměs-
tek primátora pro investice, fi nance a rozpočet Jiří Kajzar (Naše 
Město F-M) 

Široké schodiště, chodníky, lavičky, ze-
leň i klouzačka. Výrazná proměna čeká 
nevzhledný kout ve městě, který se 
nachází za autobusovými zastávkami 
naproti vlakovému nádraží ve Frýdku. 
Nové propojení budoucího bulváru 
s dopravním terminálem představili 
architekti.
„Celý stávající břeh bude po obou stra-
nách upraven a získá prvky arboreta. 
Tím, že se vstup na bulvár od nádraží 
otevře, zjemní se. Bude lákat k tomu, 
aby tam člověk šel a měl až povznáše-
jící pocit, protože půjde o kultivované 
prostředí veřejného prostoru. Předpoklá-
dáme, že v roce 2023 až 2024 bychom 
mohli začít se samotnými pracemi,“ uve-
dl náměstek primátora pro investice, 
fi nance rozpočet Jiří Kajzar (Naše 
Město F-M).
Proměna areálu v novou městskou 
čtvrť navazuje na memorandum 
o spolupráci, které město v roce 2016 
uzavřelo se společností Slezan Holding 
a.s., vlastníkem a správcem areálů. Me-
morandum zajišťuje, že nebude nijak 
dotčena žádná historicky hodnotná 
industriální stavba. „Pro tuto realizaci 
poskytneme potřebné pozemky a v po-
třebném rozsahu je převedeme městu 
jako dar,“ vysvětlil předseda předsta-
venstva Slezan Holding Jiří Karásek.

Město budoucnosti. Nové schody 
propojí bulvár s nádražím
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Proměna oblasti začala již loni zahá-
jením rekonstrukce bývalé textilní 
školy na nové sídlo městské policie 
a přestupkové oddělení magistrátu. 
Soukromý investor plánuje postavit 

tři bytové domy a polyfunkční objekt. 
Vzniknout má také malé náměstí s re-
staurací a minipivovarem v původní 
elektrocentrále. (jmj)

Budova Domova pro seniory ve Školské 
ulici pochází z roku 1935. Má kapacitu 
40 míst, avšak uživatelé žijí částečně ve 
vícelůžkových pokojích bez sociálního 
zařízení. Rekonstrukce, kterou částečně 
pokryje dotace státu, začne v příštím 
roce. 
„Po rekonstrukci se sníží kapacita na 27 
míst. Důvodem je přebudování tří a čtyř-
lůžkových pokojů na jedno a dvoulůžkové.  
Rekonstrukce zahrne také vybudování 
hygienického zázemí na každém pokoji, 
úpravy společných koupelen, nové 
společenské prostory, datové rozvody 
a požární signalizaci. Zásadní je rekon-

Školská - domov se bude stěhovat

„Přestože budova prošla mnoha stavebními úpravami, již neodpoví-
dá potřebám uživatelů ve standardu bydlení. Uživatelé bydlí mimo 
dvoulůžkových pokojů také ve tří a čtyřlůžkových pokojích a schází 
jim základní hygienický komfort. Proto jsme se rozhodli pro 
rekonstrukci tak, aby naši senioři bydleli v jedno a dvoulůžkových 
pokojích vybavených sociálním zařízením.“ Náměstek primátora 
pro sociální oblast Igor Juriček (Piráti)  

strukce střechy a kanalizace,“ popsal 
ředitel domova Petr Kuchta.   
Domov se začne připravovat na 
rekonstrukci již v červnu. Jeho obyva-
telé budou postupně přestěhováni do 

budovy v ulici 28. října. „Po celou dobu 
rekonstrukce budou pozastaveny nástupy 
nově příchozích uživatelů, které obnovíme 
v příštím roce. Příjem žádostí ale omezen 
nebude,“ dodal ředitel Petr Kuchta. (rs)   

 Město Frýdek-Místek ve spolupráci 
s Moravskoslezským krajem připravuje 
informační seminář pro občany týkající 
se kotlíkových dotací a dotačních 

programů v oblasti životního prostředí 
statutárního města Frýdek-Místek. 
Koná se ve středu 15. června od 14.30 
hodin ve velké zasedací místnosti (2. 

patro) budovy magistrátu v Radniční 
ulici 1148 ve Frýdku. Další podrobnosti 
budou zveřejněny na webu města, 
sociálních sítích a v aplikaci Munipolis. 

Seminář pro občany ke kotlíkovým dotacím
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„Zaměstnanci odboru životního prostředí nejdříve vyberou vhod-
nou lokalitu. Prověří, zda zeleň nezasahuje do ochranného pásma 
inženýrských sítí nebo veřejného osvětlení a až poté se pustí do 
výsadby.“ Náměstek primátora pro životní prostředí Leonard 
Varga (Piráti)

ZPRAVODAJ F≈M ◆ AKTUÁLNĚ

K Mezinárodnímu dni Romů pořádá 
město ve spolupráci s dalšími organi-
zacemi akci Romipen pro děti. Tradiční 
oslava ve městě bývá ve větším roz-
sahu, letošní konaná 29. dubna se ale 
zaměřila především na děti, pro které 
pořadatelé připravili bohatý program. 
V době před koronavirovou pandemií 
se Romipen konal v Hudebním klubu 
Stoun, vzhledem k nejisté době se 
magistrátní oddělení sociální prevence 
rozhodlo akci uspořádat v menším 
měřítku.
Děti si zahrály basketbal, vyzkoušely si 
karaoke, chození na laně a kolo štěstí, 
mohly si nechat pomalovat obličej 
a ochutnaly zdravou svačinku. Jedna 
z dívek předvedla dynamický romský 
tanec a dívky z TS Aktiv zatančily 
moderní sestavu.
Děvčata z vyloučené lokality se násled-
ně mohly účastnit tanečních kurzů 
pod vedením lektorky z TS Aktiv. 
Do přípravy akce se kromě oddělení 
sociální prevence zapojena Charita 
Frýdek-Místek – Centrum Pramínek, 
terénní služba Rebel, nízkoprahové za-
řízení pro děti a mládež Klub Nezbeda 
a služba Doučování. (rs)

Děti si užily svátek Romů
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„Tradičně pořádáme Romipen, protože chceme dětem ze sociálně 
vyloučené lokality ukázat, jak se dá aktivně trávit volný čas. Chlap-
ci sportovali, dívky se zase účastnily tanečního kurzu s lektorkou 
z TS Aktiv.“ Náměstek primátora pro sociální oblast Igor Juriček 
(Piráti)

Město zajišťuje každoročně na jaře 
výsadbu stromů a keřů. V letošním 
roce náklady spojené s jarní výsadbou 
dřevin jsou odhadnuty na 1,3 milionu 
korun, což je přibližně o 120 tisíc Kč 
více než vloni. 

Lískoveckou ulici letos oživily lípa 
a třešně, Komenského sady akát, buk 
lesní červenolistý a bříza stříhanolistá, 
Novodvorskou a Kolaříkovu ulici boro-
vice černé, Frýdlantskou ulici střemchy, 
líska turecká a třešeň ptačí a Sady 

Nově vysazené stromy a keře oživí město
Bedřicha Smetany dub letní, lípa velko-
listá a třešně. Z keřů budou ve městě 
vysazeny letní šeříky, hortenzie, tisy, 
kaliny, vajgélie, šeříky, ořechoplodce, 
tavolníky a tavoly. 

Nové výsadby se dočká i arboretum. 
Již jej obohatil buk, topol, pravý zlatý 
déšť, jeřáb a z keřů budou vysazeny 
hortenzie, mišpule, muchovník, bez, 
růže, vrby a lískovníčky. (red)

Frýdecký les obohatilo 500 nově vysa-
zených smrčků. „O výsadbu se zasloužili 
žáci Scioškoly ve svém projektu Ekoakti-
vismus. Vytipovali jsme vhodný pozemek 
pro tak rozsáhlou výsadbu. Školákům 
i jejich pedagogům děkuji, že se pustili 
do tohoto projektu a jsem rád, že mají 
tak hezký vztah k přírodě,“ byl potěšen 
náměstek primátora pro životní pro-

středí Leonard Varga (Piráti).  
Žáci kromě vysazení pěti set jehličnanů 
zároveň jednu z lokalit v lese oplotili 
a podíleli se také na prořezu již vzrost-
lých stromů. Od správce městských 
lesů Martina Muchy se dozvěděli bližší 
informace o lesnictví a lesním hos-
podářství ve Frýdku-Místku. z didak-

tického hlediska se škole zajímavým 
projektem podařilo propojit přírodopis, 
zeměpis, ekologii i tělocvik. „Za největší 
přínos považuji, že si žáci mohli všechno 
aktivně vyzkoušet a nebyla to jen teo-
rie,“ řekla průvodkyně Scioškoly Hana 
Hýblová. (red)

Nově pět stovek smrčků ve frýdeckém lese
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Čtenáři mohou opět navštěvovat 
knihovnu v Místku. Pobočka Městské 
knihovny Frýdek-Místek začala po roz-
sáhlé rekonstrukci zase sloužit lidem.

Kvalitní interiér a terasa 
pro relaxaci
Po více než roce trvající rekonstrukci 
byly místnosti místecké pobočky opět 
plné návštěvníků. Čtenáři získali větší 
prostor, zbrusu nové vybavení, krásnou 
střešní terasu s markýzou, kde mohou 
relaxovat, anebo opět zpřístupněný 
Modrý salonek. Hned první den zazna-
menali kvalitní odhlučnění od rušné 
silnice. 
„Otevření knihovny je zcela jistě velká 
událost pro město, pro jeho občany. Jsem 
rád, že budeme patřit k městům, které 
mají knihovnu opravdu ukázkovou. Přeju 
jí, aby se líbila občanům a aby se do ní 
rádi vraceli,“ poznamenal při slavnost-
ním otevření primátor Petr Korč (Naše 
Město F-M).
„Kompletní oprava budovy z roku 1923 
byla nezbytná. Její stav nevyhovoval 
stavebně ani technicky. Vytápění objektu 
nebylo efektivní, což přinášelo vysoké pro-
vozní náklady. Na hranici životnosti byly 
zdravotně technické instalace a vybavení 
objektu. Dalším důvodem rekonstrukce 
byl nedostatečný prostor pro návštěv-
níky. Mohu potvrdit, že rekonstrukce se 
díky zodpovědnému přístupu zhotovitele 
povedla a kvalita knihovny se posunula 
opravdu o několik řádů výš,“ připomenul 
náměstek pro investice, fi nance a rozpo-
čet Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Bezbariérový přístup
Stavební práce zahrnovaly provedení 
krovu s půdní vestavbou a dvoupodlaž-
ní nástavbou nad skladem. Řemeslníci 
objekt zateplili, vyměnili okna, opravili 
schodiště, výtahy i vytápění. Nové jsou 

Místecká knihovna v novém 
hávu již slouží čtenářům





VEDENÍ MĚSTA SI SE ZÁSTUPCI KNIHOVNY PŘIPILO NA ÚSPĚŠNÉ ZAVRŠENÍ 
REKONSTRUKCE NEALKOHOLICKÝM SEKTEM. FOTO: RENÉ STEJSKAL 

OPRAVENÁ MÍSTECKÁ POBOČKA MĚSTSKÉ KNIHOVNY JE ZATEPLENA 
A MÁ NOVOU FASÁDU. 

podlahy, instalace i výmalba. Interiér 
je nově vybaven, od svítidel, zásuvek, 
mýdlenek až po nábytek – výpůjční 
pulty, skříně, police, stoly a židle. Systém 
pro identifi kaci a zabezpečení knižního 
fondu (RFID) sníží riziko krádeží. Nové 
jsou dětská a multifunkční učebna. Do 
Modrého salonku, vede nyní bezbarié-
rový přístup, a to díky půdní vestavbě 
a prodloužení trasy výtahu do 4. patra.
„Práce vyšly na 47,4 milionu korun. I v ne-
lehké době, kdy je omezována většina 
dotačních titulů, se nám podařilo získat 
dotaci na zateplení ve výši 1,9 milionu 
korun,“ řekl náměstek primátora pro 

dotace, ekonomický rozvoj a podnikání 
Jakub Míček (ANO 2011). „Nechali jsme 
opravit i příjezdové cesty a parkoviště. 
Nyní mají komunikace kvalitní asfaltový 
povrch,“ dodal náměstek Jiří Kajzar. 

Navštivte výstavy
Návštěvníci knihovny si mohou prohléd-
nout práce dětí základních škol, které 
vyráběly vzkazy do věže kostela svatých 
Jana a Pavla v rámci soutěže magistrá-
tu „Co vzkážeme budoucím generacím?“ 
a také výstavu obrazů „Pozor, pozor, 
čerstvě natřeno“ malíře Alexandra 
Mosia. (jmj, rs)

TERASU S POSEZENÍM SI VYZKOUŠELI 
I ZASTUPITELÉ ZA KDU-ČSL MARCEL 
SIKORA A RICHARD ŽABKA. 
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Část bývalého hotelu Centrum 
zrekonstruuje na své sídlo jeho nový 
majitel – městská společnost DISTEP 
a.s. Do nefunkčních prostor restau-
račního traktu přesídlí vedení a stře-
diska dopravy a údržby. V ubytovací 
části budou zřízeny prostory pro byty 
a občanskou vybavenost, „DISTEP 
vyklízí tyto prostory a výhledově má 
odpad činit několik set tun. Zde stojí za 
zmínku, že městské společnosti dokáží 
efektivně spolupracovat. Frýdecká 
skládka přistavila kontejnery na tříděný 
odpad, zaměstnanci DISTEPu odpad 
vytřídí a pro obě strany to znamená 
významnou fi nanční úsporu. Důležité je 
i ekologické hledisko, protože vytříděný 
odpad lze dále zpracovat a nemusí se 
skládkovat,“ zdůraznil náměstek pri-
mátora pro majetek města Radovan 
Hořínek (ANO 2011).  
Původní technologie výměníku je již 
postupně demontována a části jsou 
využívány jako díly pro potřeby spo-
lečnosti DISTEP a.s. „Pod výměníkem 
existuje ohromná nádrž na vodu. Roz-
hodli jsme se, že budeme analyzovat 
možnosti, jak do ní svádět dešťovou 
vodu a tu následně využívat například 
pro splachování a jako záložní zdroj 
vody v případě požáru“ sdělil předseda 
představenstva DISTEPu Jiří Čuda. 

ZPRAVODAJ F≈M ◆ AKTUÁLNĚ

Začalo vyklízení hotelu 
Centrum. Stovky tun odpadu

 NÁMĚSTEK PRIMÁTORA RADOVAN HOŘÍNEK (VLEVO) S JIŘÍM ČUDOU (ZCELA 
VPRAVO) A STAVBYVEDOUCÍM DISTEPU V PROSTORÁCH HOTELU V MÍSTĚ, KDE 
BUDE SÍDLIT DOPRAVA, ÚDRŽBA A VEDENÍ FIRMY. FOTO: RENÉ STEJSKAL

Tento ekologický krok je předvojem 
znamení úspory pitné vody. 
V části budovy se podařilo zprovoz-
nit elektrické obvody a také výtahy, 
které budou v budoucnu zachovány. 
Zaměstnanci je využijí také při vyklí-

zecích pracích a při budoucí rekon-
strukci objektu. 

Rekonstrukce budovy proběhne po-
stupně a vzhledem k rozsahu prací si 
vyžádá delší časové období. (rs) 

Ukrajinci přiložili 
ruku k dílu
Na vyklízecích pracích v hotelu 
Centrum se podílejí také dva 
Ukrajinci. „Oslovili jsme Úřad práce 
ve Frýdku-Místku. Ten nám v rámci 
kontaktního centra pro uprchlíky 
doporučil dva muže, kteří měli zá-
jem pracovat. Uzavřeli jsme s nimi 
dohody a nastoupili k nám,“ popsal 
předseda představenstva společ-
nosti DISTEP a.s. Jiří Čuda. 
Jedná se o 18letého mladíka 
a muže ve věku 62 let. „Oba dělají 
těžké bourací a vyklízecí práce. Jsou 
pracovití, komunikativní a jsme 
s nimi velmi spokojeni,“ dodal Jiří 
Čuda s tím, že společnost může 
výhledově zaměstnat další zájem-
ce o tuto manuální práci. (rs)

Na přelomu března a dubna se v ostravickém 
horském hotelu Sepetná sešly čtyři desítky 
ředitelů a vedoucích pracovníků škol a školek 
z Frýdecko-Místecka, aby se společně vzdě-
lávali v právních a ekonomických oblastech 
řízení školy a sdíleli vzájemně své zkušenosti. 
Této a podobným akcím se již pátým rokem 
věnuje Místní akční plán Frýdek-Místek. Smy-
slem tohoto projektu je dosáhnout toho, aby 
všichni, kdo mají se vzděláváním a výchovou 
něco společného, navzájem komunikovali 
a spolupracovali, aby se učili jeden od druhého 
a společně i jednotlivě přispívali ke zlepšování 
podmínek pro vzdělávání a výchovu našich 
dětí. Tím spíš, když vzdělávání a výchova 
v současnosti čelí výzvám, o jakých se nám 
ještě před pár lety ani nesnilo.
V dosavadním průběhu projektu se podařilo 
podpořit více než 40 aktivit (miniprojektů) 
spolupráce mezi školami a jinými organizacemi 
působícími ve vzdělávání, výchově a souvisejí-
cích oblastech částkou přesahující čtyři miliony 
korun. Do těchto aktivit se zapojilo zhruba 
90 škol a dalších 70 organizací z Frýdecko-Mís-

tecka a okolí. Podpořilo se na 300 akcí, kterých 
se zúčastnilo více než sedm tisíc dětí a 1200 
dospělých, učitelů i neučitelů. Do škol a dalších 
organizací se pořídily stovky souborů pomůcek 
pro vzdělávání a výchovu.
Projekt (reg. č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_08
2/0019969), který společně realizují MAS 
Pobeskydí, Statutární město Frýdek-Místek 
a MAS Slezská brána a který je podporo-
ván Evropskou unií, operačním programem 
Výzkum, vývoj a vzdělávání, bude pokračovat 
i nadále. Těšíme se z toho, že přispívá k rozvoji 
spolupráce a komunikace mezi školami a dal-
šími organizacemi působícími ve vzdělávání, 
výchově a v souvisejících oblastech a mezi 
jejich učiteli a dalšími, nepedagogickými pra-
covníky. Děkujeme také Statutárnímu městu 
Frýdek-Místek za fi nanční podporu a dosavad-
ní skvělou spolupráci. 

David W. Novák, MAS Pobeskydí

Frýdecko-místecké školy a školky 
nadále spolupracují i díky městu
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ZUŠ hledá talenty
Základní umělecká škola ve Frýdku-
-Místku přijímá nové žáky pro školní 
rok 2022-2023, a to od šesti let. ZUŠ 
vyučuje hře na většinu hudebních 
nástrojů a zpěv. Kromě hudby má 
také výtvarný, taneční a literárně-
-dramatický obor. Rovněž připravuje 
studenty ke studiu na středních 
a vysokých školách s uměleckým 
zaměřením. Do přípravné hudeb-
ní výchovy jsou přijímány děti, 
které 1. září nastupují do 1. třídy ZŠ. 
Zájemci o studium vyplní předem 
online přihlášku na webu školy – 
htt p://www.zusfm.cz, kde jsou také 
požadavky k přijímací zkoušce. (rs)

Komentované 
prohlídky 
okresního soudu
K příležitosti 100. výročí existen-
ce Krajského soudu v Ostravě 
se v budově Okresního soudu ve 
Frýdku-Místku v ulici Na Poříčí 
26. května v rámci akce Ostravské 
paragrafy konají komentované 
prohlídky a besedy. Prohlídky jsou 
v 9, 10, 14, 15 a 16 hodin. Simu-
lovaný soudní proces týkající se 
týrání osoby ve společném obydlí 
se koná v 17 hodin, poté následuje 
diskuse k případu. Besedy České 
advokátní komory a frýdecko-mís-
tecké Probační a mediační služby se 
uskuteční v dopoledních i odpoled-
ních hodinách. Na jednotlivé akce 
je třeba se přihlásit prostřednictvím 
stránek  www.nfparagraf.cz/cz/ost-
ravske-paragrafy. (rs)

Psí den
Ve Faunaparku se v sobotu 4. červ-
na od 8 hodin koná již pošesté 
Psí den. Domácí mazlíčci budou 
soutěžit, konají se výstavy pejsků, 
připravena bude i nabídka potřeb 
pro zvířata. (rs)

Nabídka služeb 
Distepu
Městská společnost Distep nabízí 
vývoz žump, septiků, odpadních 
jímek, čištění kanalizací tlakovou 
vodou, kamerovou kontrolu potrubí 
a revize DČOV. Kontakty – vývoz, 
čištění, kamera: 604 282 325, revize 
DČOV: 606 093 947. Více na www.
cistenifm.cz. (rs)
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V parku u Jižních svahů pod Hasičskou 
ulicí město připravuje úpravy. Původně 
zdobný a ozvláštňující prvek parku, 
dnes vandaly zdevastované místo. Řeč 
je o dřevěné lávce, která spojuje dva 
svahy v kopcovitém terénu Jižních 
svahů. Radnice se proto rozhodla 
odstranit nefunkční mostek, který 
obepínají kovové zábrany, aby na něj 
nikdo nemohl z bezpečnostních důvo-
dů vstoupit.  
„V roce 2019 byla lávka, původně ozdob-
ný prvek a spojnice v Jižních svazích, 
uzavřena z bezpečnostních důvodů. Na-
víc si tam začali různí lidé dělat doupě. 
Což bylo samozřejmě kritizováno obča-

ny. Proto jsme se rozhodli pro radikální 
řešení,“ vysvětlil náměstek primátora 
pro investice, fi nance a rozpočet Jiří 
Kajzar (Naše Město F-M).
Lávku během několika týdnů zlikvi-
dují pracovníci frýdecko-místeckých 
technických služeb. Stávající mostek 
v budoucnu nahradí nový. Město mezi-
tím plánuje vybudovat nové chod-
níky, které naváží na stávající stezky 
a dovedou chodce až ke Skateparku 
pod svahem. 
Podchod plánuje vybudovat Správa 
železniční a dopravní cesty, začátek 
výstavby se odhaduje na roky 2026–
2027. (jmj)

Jižní svahy: nová lávka 
a další chodníky
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Předsedou představenstva městské 
akciové společnosti TS (techické služ-
by) byl zvolen 57letý Vladimír Macura. 
Dvě desítky let působil v mezinárodní 
společnosti na manažerských pozicích, 
v minulosti byl také jednatelem sou-
kromé fi rmy ve Frýdku-Místku. 
„Obsazování představenstva úspěšně 
pokračuje. Nyní má dva členy, Vladimíra 
Macuru a Michala Rylka, který pokra-
čuje jako místopředseda, pan Macura 
byl zvolen předsedou představenstva. 
Představenstvo je usnášeníschopné. 
Výměnu ve vedoucích funkcí městských 
společností považuji za běžný proces. 
Noví lidé přinesou nové impulsy, lepší 

komunikaci, nejsou vyhořelí, nedělají 
věci rutinně, proto věřím ve zlepšení 
výkonů a činností, o které Rada města 
Frýdku-Místku několik měsíců usilo-
vala,“ uvedl náměstek primátora pro 
majetek města Radovan Hořínek (ANO 
2011). Třetí člen představenstva by měl 
do společnosti nastoupit v polovině 
června. 
Technické služby fungují v běžném 
režimu, starají se o opravy komunikací, 
o zeleň a pořádek ve městě. Výhledově 
by se měla zlepšit efektivita společ-
nosti a úklid města by měl být častější 
a účinnější. (rs)

TS mají nového šéfa

„Chodníky spojí skatepark, Jižní svahy a budoucí podchod pod tra-
tí, která bude zdvoukolejněna. Podchod vyústí u Faunaparku. To 
znamená, že vytvoří přirozenou spojku z frýdeckého na místecké 
náměstí,“ popsal Jiří Kajzar. 
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Město zajistí autobusy 
pro výlety seniorů 

Autobusovou dopravu pro zájezdy po-
řádané kluby seniorů ve městě zajišťo-
val na základě soutěže prostřednictvím 
magistrátu dopravce z Frýdlantu nad 
Ostravicí. S městem uzavřel smlouvu, 
avšak vzhledem ke skokovému nárůs-
tu cen a nepřehledné situaci na trhu 
s pohonnými hmotami není schopen 
garantovat smluvní cenu. Proto požá-
dal město o zrušení smlouvy. Město 
vyhovělo, senioři však nezůstanou bez 
autobusových výletů.  
„Jedná se o nepravidelnou a příležitost-
nou přepravu. Zájezdy budeme řešit 
podle skutečných potřeb. Kluby seniorů 
nám sdělí, na jaké zájezdy potřebují za-
jistit autobusy. Poté oslovíme dopravce 
a požádáme je o nacenění konkrétního 
zájezdu. Následně autobus objednáme,“ 
vysvětlil náměstek primátora pro soci-
ální oblast Igor Juriček (Piráti).
Pro Centrum aktivních seniorů 
v Anenské ulici město momentálně 
hledá správce. Ten převezme starost 
o budovu. (rs)
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Zpětným odběrem a recyklaci elekt-
rospotřebičů se obyvatelům Frýdku-
-Místku podařilo v loňském roce 
ušetřit spotřebu elektřiny, omezit pro-
dukci skleníkových plynu, těžbu ropy, 
železné rudy, mědi nebo hliníku.
„Konkrétní přínos obyvatel Frýdku-
-Místku vyčísluje Osvědčení o podílu na 
zlepšení životního prostředí, které na 
základě dosažených výsledků vystavil 

kolektivní systém pro sběr a recyklaci 
vysloužilých spotřebičů Elektrowin. 
Celkový objem vysloužilých elektrospo-
třebičů činil 165,88 tuny, tedy 3,02 kg 
na obyvatele. Úspora oxidu uhličitého 
znamená 1951 tun, což je aktivita 751 
smrků,“ zdůraznil náměstek primátora 
pro životní prostředí Leonard Varga.
Zajímavá je taká úspora ropy – 97 246 
litrů. To se rovná ujetí trasy z Prahy 

do Brna po Da 3637 x. Při přepočtu 
na energii to znamená milion kWh, 
a to se rovná milionu spuštění mycího 
cyklus myčky na nádobí. Recyklace 95 
tun železa přináší výrobu 3914 nových 
praček, Z 3,3 tuny ušetřené mědi se 
dá vyrazit téměř 600 tisíc jednoeuro-
vých mincí. a ze zrecyklovaných čtyř 
tun hliníku se vyrobí více než 272 tisíc 
plechovek o objemu 0,33 litru. (red)

Výstavbu kanalizace ve Skalici završí 
oprava komunikace v části Skot-
ňa. Práce budou probíhat ve dvou 
etapách od 30. května do 30. června. 
První etapa zahrnuje úsek od č. p. 223 
po Kamenec, druhá etapa ve Skalici 
po č. p. 223. 
Práce budou probíhat od neděle do 
čtvrtku od 8 do 18 hodin. Komunika-
ci čeká frézování, srovnání bagrem, 
asfaltování a osazení poklopů. Je třeba 

počítat s tím, že ani po 18. hodině 
nebude komunikace plně průjezdná. 
Dojezd bude možný k místu s odsta-
venými stroji. V pátek a sobotu budou 
stroje staženy a úsek zůstane zcela 
průjezdný. Řidiči si ale na nedokon-
čených částech musí dát pozor na 
nerovnosti. 
Provizorní parkovací plochy u kultur-
ního domu a u kontejnerů na Kamenci 
zůstávají k dispozici. Režim a dopravní 

omezení tedy zůstávají stejné jako 
v předchozím období při pokládce 
kanalizace.
V současné době jsou ve Skalici 
dokončeny kanalizační stoky a téměř 
všechny přípojky, z větší části také fi -
nální povrchy komunikací na Kamenci. 
Čerpací stanice jsou momentálně vy-
bavovány a zpevňují se u nich okolní 
plochy a dodává oplocení. (rs)

Třídíte elektroodpad? Recyklace se vyplatí 

Po kanalizaci opravíme silnici ve Skotni

 „Současné aktivity seniorů a dalších neziskových organizací zů-
stanou v Centru aktivních seniorů zachovány, stejně jako výtvarné 
kroužky a cvičení pro autistické děti. V určitých časem přesto zů-
stává část prostor prázdná. Mohly by je využít další kluby seniorů 
anebo organizace starající se o zdravotně nebo mentálně znevý-
hodněné spoluobčany,“ uvedl náměstek Igor Juriček. (rs) 
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Historickou budovu bývalé přádelny 
bratří Neumannů ve Frýdku, která je 
známá jako Slezan 08, čeká v nejbliž-
ších letech proměna. Areál je vyžíván 
jen zčásti. V letních měsících se v něm 
koná festival FM City Fest. 
Ministerstvo kultury před časem 
rozhodlo, že budova není kulturní 
památkou, protože prošla různými 
přestavbami, a především k ní přiby-
ly v několika etapách přístavby. To 
umožňuje v souladu s memorandem 
úpravu areálu pro potřeby budoucích 
provozovatelů. Hlavní secesní budova 
však je chráněna memorandem, které 
uzavřel Slezan Holding s městem 
Frýdek-Místek.
„V secesní budově může sídlit umělecká 
škola, ve hře je i zřízení muzea textilní-
ho průmyslu nebo galerie. Areál bude 
využíván pro kulturních akce,“ potvrdil 
náměstek primátora pro ekonomický 

rozvoj a podnikání Jakub Míček (ANO 
2011). Na vizualizaci je vidět, že tovární 

komín by se mohl proměnit v atraktivní 
rozhlednu. (rs)

Z investičního kalendáře: areál 
ve Staroměstské ulici

Odborníci z Českého vysokého učení 
technického (ČVUT) v Praze připravují 
studii proměny Hlavní třídy po do-
končení obchvatu. „Docent Jiří Čarský 
nám v dubnu představil první verzi 
této studie. Návrh zklidňuje dopravu 
a dává větší svobodu pohybu chodcům. 
Přitom neubírá pruhy a pamatuje tak 
i na možnost nenadálých situací na 
obchvatu,“ popsal náměstek primátora 

pro dopravu Leonard Varga (Piráti). 
V případě vážné havárie a časově 
omezeného uzavření obchvatu by se 
musela doprava po potřebnou dobu 
nasměrovat přes Frýdek-Místek. Autoři 
studie počítají i s touto variantou. 
„ČVUT zpracovává další verze zklid-
nění dopravy. Až bude studie hotová, 
představíme ji veřejnosti,“ slíbil Leonard 
Varga. (rs) 

Studie se zabývá zklidněním dopravy
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Úzkostné chvilky zažily zaměstnanky-
ně magistrátu na městském parkovišti 
poblíž úřadu. Na rozpálené ploše za-
znamenaly zaparkovaný vůz s dvěma 
malými dětmi uvnitř. Asi pětiletá 
holčička, která dohlížela na zhruba rok 
a půl až dva roky starou sestřičku spící 
v autosedačce, měla z čekání v rozžha-
veném voze náběh na úpal, byla celá 
červená v obličeji a po tváři ji tekly 
kapky potu. Navíc byla očividně vystra-
šená a říkala, že neví, kam maminka 
odešla a kdy se vrátí. Okénko měla sice 
pootevřené, jenže vůz stál krátce po 
poledni na přímém slunci. A protože 

matka se k vozu stále nevracela, vyra-
zila na místo hlídka strážníků. 
„S maminkou, která dorazila zpět k vozu 
značně rozčílená kvůli pozornosti, které 
se dostalo jejím dětem, jsme se těsně 
minuli. Chtěl bych ale důrazně apelovat 
na všechny rodiče, aby si své záležitosti 
mohli zařídit tak, aby nikdy nevysta-
vovali děti a jejich citlivý organismus 
takovému riziku. Ani na deset minut. 
Stačilo málo a dívky se mohly ocitnout 
ve velmi vážném stavu. Navíc tak malé 
osamocené děti v autě s otevřeným ok-
nem nebyly v bezpečí ani před trestnou 
činností, třeba krádeží vozu,“ varoval 

ředitel Městské policie Frýdek-Místek 
Ivo Kališ. 
V teplých a slunečných dnech s ven-
kovní teplotou okolo 30 stupňů Celsia 
se teplota vzduchu v interiéru zaparko-
vaného vozu dostává po 30 minutách 
na 45 stupňů a po hodině na život 
ohrožujících 60 stupňů Celsia.  Dětský 
organismus se velmi rychle přehří-
vá a následky mohou být skutečně 
fatální. Čím je dítě mladší, tím rychleji 
dochází k dehydrataci organismu, a už 
po 15 minutách může začít boj o život. 
(jmj)

Dítě v rozžhaveném autě. Ani 10 minut! 
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Duchovní požehnali městu
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ZPRAVODAJ F≈M ◆ AKTUÁLNĚ

Účastníci akademie Podnikej F-M 
mají za sebou již druhý běh akademie. 
Během jara se uskutečnily on-line 
semináře a workshopy na témata jako 
orientace v digitálním světě, správa 
fi remní stránky na facebooku a googlu, 
psaní prodejních textů nebo například 
workshop k produktové fotografi i, kde 
obchodníci dostali tipy k focení od 
profesionálů.

„Jsem rád, že si místní podnikatelé 
k Podnikej F-M našli cestu. Podařilo se 
nám nabídnout nejen vzdělávací semi-
náře v aktuálních tématech, ale také 
je vzájemně propojit,” uvedl náměstek 
primátora pro ekonomický rozvoj 
a podnikání Jakub Míček (ANO 2011). 
Zastupitelka Markéta Ubíková (Piráti), 
která je spoluiniciátorkou akademie, 
dodala: „O významu akademie svěd-
čí i fakt, že se nám podařilo pro dva 

semináře zajistit spolupráci s iniciativou 
Grow with Google. Obzvlášť mě těší 
možnost poznat místní podnikatele 
a těším se na setkání 10. června v mís-
teckém Rybízáku.”
Hosty červnového setkání budou 
Igor Kluziok z marketingové agentury 
WOXO a Adéla Ladman z kávového 
e-shopu Upraženo. Více informací a re-
gistraci na setkání (akce je zdarma) 
najdete na www.podnikejfm.cz. (ks)

Červnové setkání pro obchodníky 
a podnikatele

Křesťanské církve se spojily a poprvé v historii města uspořádaly ve dnech 13. a 14. května společný festival nazvaný Boží 
město. Hudební vystoupení a programy pro rodiny se konaly v pátek v parku pod frýdeckým zámkem a v sobotu na mís-
teckém náměstí Svobody, Sadech Bedřicha Smetany a v Národním domě. Představitelé církví se však vydali i do ulic. Během 
festivalu požehnali městu a primátorovi. (rs)
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Arboretum ve Frýdku postupně roz-
kvétá. Záhony, přes 160 stromů, 3500 
keřů a jezírka tvoří jedno z nejpůvab-
nějších míst ve městě. Lidé se chodí do 
arboreta projít, posedět a pokochat se 
krásnou přírodou.  Arboretum navští-
vili v polovině května primátor Petr 
Korč a náměstek pro investice, fi nance 
a rozpočet Jiří Kajzar (oba Naše Město 
F-M).
„V prostoru v blízkosti nemocnice 
a hospicu jsme v roce 2015 zrealizovali 
arboretum s odpočinkovými plochami, 
chodníčky, lavičkami, pergolami a spous-
tou zeleně. Ve Frýdku-Místku tak vznikla 
jedinečná odpočinková zóna,“ potvrdil 
Jiří Kajzar. 
„Plánujeme vyměnit podklad pro poseze-
ní a chceme tato posezení zastřešit, aby 
lidé v letních měsících nemuseli sedět na 
přímém slunci. Vysadíme více kvetoucích 
stromů a zřídíme rozárium,“ naznačil 
Petr Korč. 
V arboretu téměř celý rok kvetou trval-
kové záhony se žlutými hořci, modrými 
zvonky nebo astrami, návštěvníci uvidí 
zajímavé bahenní rostliny, bylinky, 
narcisy, krokusy, modřence a tulipány. 
Ve vřesovištích rostou vřesovce, poblíž 

kvetou azalky a rododendrony, o kou-
sek dál se dá projít rozáriem se sado-
vými anebo pnoucími růžemi různých 
barevných odstínů. Letos město necha-
lo vysadit topol, buk, jeřáb a keře.  Sou-
částí areálu jsou dvě jezírka propojená 
Panským potokem, přes který vedou 
dřevěné lávky. Vše se dá obhlédnout 

z malé vyhlídky. Areál je z velké části 
bezbariérový, takže jej mohou využívat 
rovněž imobilní občané.  
V arboretu jsou informační tabule 
s orientační mapou a návštěvním řá-
dem. Arboretum je otevřené celoročně, 
do konce května od 7 do 20 hodin, 
v červnu až září od 7 do 21 hodin. (rs)

Rozkvetlé arboretum zpříjemní 
nové posezení se zastřešením
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Podpora rodin je na prvním místě
Pro KDU-ČSL podpora rodin byla, je a bude na prvním místě. Víme, že 
zejména rodiny s malými dětmi to nemají vždy jednoduché, že rodinné 
rozpočty jsou často napjaté a doslova každá ušetřená koruna je dobrá. 
Proto jsme v komunálních volbách v roce 2014 řekli, že chceme ulevit 
rodinám s dětmi, a to tak, že nebudou platit za komunální odpad, a to za 
děti do 6 let. Koalice, do které jsme vstoupili, nakonec udělala kompromis 
a za odpady od 1. 1. 2016 neplatily rodiny s dětmi do 3 let. Nestalo se již 
to, že ještě dítě nebylo z porodnice doma a rodiče už měli ve schránce 
složenku, aby zaplatili komunální odpad. Tímto směrem jsme se vydali 
i v roce 2018, kdy jsme opět prosazovali, aby za odpad nemusely platit 
děti, které jsou mladší 6 let. A opět jsme toto prosadili i v koalici, kde jsme 
byli zastoupeni. Od 1. 1. 2020 tedy šetříme rodinám další peníze. Celkem se 
jedná o bezmála 2 800 dětí a rodinám zůstávají v rodinných rozpočtech 
každý rok skoro dva miliony korun. 
Současná infl ace, dražší ceny energii rodinám s dětmi úplně nenahrává, 
proto při tvorbě volebního programu na období 2022–2026, opět přemýš-
líme, jak Vám můžeme pomoci. Jednou z možností je opět zvýšit věkovou 
hranici u děti, které by neplatily za odpad. Pokud by neplatily za odpad 
děti až do 18 let, tak rodiny ušetří celkem 6,8 milionu korun. Takovou 
částku bez problémů zvládne i rozpočet města, který je 1,5 miliardy korun. 
Jelikož tvoříme volební program zejména pro Vás, milí občané města, 
tak budeme rádi za Vaše názory. Ptáme se Vás, jaké body, které se týkají 
podpory rodin s dětmi, by měl náš volební program zahrnovat. Napište 
mi je na e-mail sikora.marcel@frydekmistek.cz. Těším se na Vaše podněty 
a názory.
Marcel Sikora, KDU-ČSL

Ukončením smlouvy o výpůjčce se nic nemění?
V reakci na náš příspěvek v dubnovém Zpravodaji F-M (týkající se výpo-
vědi smlouvy 
o výpůjčce spolku Senioři České republiky) poskytl náměstek primátora 
Juriček rozhovor, ve kterém celou situaci „uklidnil“ ujištěním, že „Pro 
seniory a jejich organizace se ukončením smlouvy o výpůjčce nic nemění. 
Nadále budou mít v Centru aktivních seniorů svá sídla, nebudou hradit 
žádné nájmy, budou pořádat své akce a výstavy, jen jim ubydou starosti 
se správou budovy. Tyto povinnosti nově převezme správce.“ Primátor 
informaci doplnil, že „Úkolem správce bude starat se o městský maje-
tek, udržovat jej a napomáhat chodu Centra aktivních seniorů. Spolky 
budou moci své aktivity dále rozvíjet a uvolní se jim ruce pro samotnou 
činnost.“ Proč došlo k výpovědi smlouvy o výpůjčce, když se nic nemění? 
Proč došlo k zásahu do pokojného stavu? Na základě jakého právního 
titulu budou senioři užívat od 1. 8. 2022 pozemky, stavbu Centra aktivních 
seniorů včetně příslušenství a vnitřní prostory Centra včetně movitého 
majetku města? Slib náměstka primátora ani primátora nemůže být plno-
hodnotnou náhradou písemné smlouvy o výpůjčce. Oba jsou ve funkcích 
do konce volebního období (září 2022). 
Proč bude zřízena úplně nová funkce správce? Městský majetek ze 
zákona musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo 
zneužitím. Tuto povinnost plně v současné době zajišťuje odbor Správa 
obecního majetku. Když došlo k nějaké závadě na CAS, stačilo zavolat na 
odbor a ten se postaral o její odstranění. Náměstek Juriček k tomu uvádí, 
že koordinace všech aktivit v CAS bude patřit do náplně práce správce. 
Tedy nejde jen o správu nemovitého a movitého majetku města, ale 
i o koordinační činnost, kterou dosud vykonávalo vedení obou spolků. Je 
to stejné, jako by ve škole, kde správu školního majetku zajišťuje školník 
a ředitel koordinuje a řídí činnost, byl ředitel odvolán s tím, že všechno 
zvládne školník. 
Ivan Vrba, KSČM

Zajímají vedení města občané okrajových částí města?
Občané Zelinkovic a Chlebovic zažili nemilé překvapení začátkem května. 
Na poslední chvíli, a navíc zmatečným způsobem se totiž dozvěděli, že od 

1. 5. do 31. 5. nebudou moci využívat sjezd z ulice Příborské směrem na 
Zelinkovice a Chlebovice, a zároveň bude omezena autobusová doprava. 
Také jim bylo sděleno, že nebudou moci jezdit okolo Olešné a přes Lysův-
ky, ale že budou muset využívat objízdné trasy přes Palkovice a Staříč, 
čímž budou muset ke svým domovům najet více než deset kilometrů. Při 
rostoucích cenách pohonných hmot žádná příjemná zpráva. Ano, takové 
věci se už při velkých stavbách typu obchvatu dějí. Jaké však bylo pře-
kvapení, když se 2. 5., kdy místní už dva dny jezdili po objízdných trasách 
a směrovali po nich i své návštěvy, dozvěděli, že uzavírka se z prý z admi-
nistrativních důvodů, pod čímž si můžeme představit cokoliv, nekoná. V 
praxi také někteří zjistili, že je uzavřen také sjezd ze Staříče na Místeckou 
ve směru na Frýdek-Místek, takže do Frýdku a Místku se dostávali až 
přes Sviadnov. Některé místí občany možná uklidnila informace z 6. 5., 
kdy město oznámilo, že sjezd tedy uzavře 9. 5. Bohužel ani druhý pokus 
nevyšel a už o 14 hodin později policie auta na Příborské ulici otáčela z dů-
vodu uzavírky. O této změně už město neinformovalo pro jistotu vůbec. A 
tak místní občané čekají, jaké překvapení pro ně město dále připraví a už 
dnes se diskutuje o tom, které zastávky budou autobusy vlastně míjet. 
V prohlášení města se píše „Zelinkovice, transformátor a Zelinkovice, U 
Václavíků“. Zastávka Zelinkovice, U Václavíků ale neexistuje.  Takže se mů-
žeme jen domýšlet, zda toto nedopatření způsobilo špatné uvedení čárek 
a výluka se týká tří zastávek, a to Zelinkovice, Zelinkovice, transformátor 
a Místek, u Václavíků, nebo náměstek pro dopravu nezná názvy zastávek 
a myslí tímto označením pouze zastávky Zelinkovice, transformátor a Mís-
tek, u Václavíků. Další otázka, která visí ve vzduchu je, zda se s opožděním 
uzavírky zpozdí i výluky těchto zastávek a posunou se například o víkend, 
a zda v tomto případě bude město občany informovat lépe než doposud, 
nebo se uzavření zastávek stihne v předem daném termínu. Podobnou 
zkušenost s informovaností ale zažili i občané Pánských Nových Dvorů, 
kteří se, poté, co celé pondělní dopoledne jezdili objížďkou, dozvěděli 9. 5. 
v pravé poledne informaci, že dojde 9. a 10. 5. k uzávěře místní komunika-
ce z důvodu výstavby vodovodní přípojky. 
Chtěl bych požádat vedení města, aby zlepšilo komunikaci s občany 
i osadními výbory, aby jim poskytovalo přesné informace, protože jejich 
členové jsou následně ti, na které se rozhořčení občané obracejí jako první 
a oni si to za svou práci, kterou vykonávají při svém zaměstnání, rozhodně 
nezaslouží. Můžeme tak do budoucna předcházet podobným věcem, kdy 
je na poslední chvíli zachraňován před prodejem například fotbalový sta-
dion v Lískovci, aniž by se k tomu mohli občané vyjádřit. Vždyť zlepšení 
komunikace a informovanosti bylo jedním z nosných pilířů současného 
vedení města. Realita je však přesně opačná. Cennější jsou fotky s minis-
trem na obchvatu než občanům jasně sdělit, jaké nepříjemnosti v souvis-
losti s výstavbou musí strpět.
Pavel Machala, ČSSD

Kroky vedení města v posledním období
Rozhodnutí posledních měsíců ze strany vedení města lze vnímat dvojím 
úhlem. Za rozhodně negativní úhel pohledu vidím přednostní přidělování 
městských bytů příchozím z východu před našimi občany ČR, kteří na byty 
čekají a jsou v pořadníku, již na řadě. Je zde již okolo 700 uprchlíků z Ukra-
jiny. Nejsme si vůbec jisti, že by nároky našich občanů vyřešila otevřená 
ubytovna v bývalých kasárnách pro uprchlíky.
Také velmi sporně vidíme nové smlouvy pro Seniory ČR, které jim město 
nyní předkládá, v jejich sídle na ulici Anenské. Tvoří se nové podmínky, prý 
z důvodů rovných příležitostí?? Kontrolní výbor se zabývá i podivnými 
kroky ve fotbale FM ze strany náměstka města FM? Mnozí sportovci, 
trenéři a fotbalisté se podivuji nad těmito způsoby a praktikami...
Za rozhodně pozitivní přístup vnímáme kroky pana primátora Petra 
Korče, který bojuje za zachování dětského oddělení(pediatrického) ve 
frýdecké nemocnici. Dokonce iniciuje petici a všemi možnými způsoby se 
snaží jednak s KÚ v Ostravě a vyvíjí tlak na ředitele frýdecké nemocnice, 
aby toto potřebné oddělení zde bylo zachováno či obnoveno. Je to velmi 
nedobrá situace, když budou nadále odcházet z nemocnice i dětští lékaři 
specialisté.
Tomáš Krpel, SPD

NÁZORY OPOZICE

Vyjádření k ubytování uprchlíků
„Ani jeden jediný městský byt nebyl 
nikdy obsazen ukrajinskými uprchlí-
ky, ani k jednomu jedinému z těchto 
bytů nebyla sjednána nájemní ani 
jiná smlouva, jež by umožnila užívání 
městského bytu ukrajinskými uprchlíky. 

Věřím, že se nejedná o zlý úmysl, ale 
i tak se jedná o nepodložená, a hlavně 
nepravdivá vyjádření. Je až zarážejí-
cí, že tato nepravdivá vyjádření činí 
a šíří zastupitel města, který si může 
kdykoliv stav věci ověřit. K ubytování 

uprchlíků byla městem vyčleněna mís-
tecká kasárna." 

Náměstek primátora pro majet-
koprávní vztahy města Radovan 
Hořínek (ANO 2011)
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Žáci 2. a 6. základní školy a Scioškoly 
Frýdek-Místek se pustili do projektu 
organizace Agora Central Europe, která 
zapojuje občany do rozhodování ve 
městech a regionech a mezi její aktivity 
patří i organizace simulovaného zastu-
pitelstva. Žáci si vyzkoušejí roli zastupi-
telů a na vlastní kůži zjistí, jak funguje 
komunální politika a ve spolupráci se 
zastupiteli navrhují řešení některých 
místních problémů. Projekt zvýší zájem 
mladých lidí o komunální politiku a nau-
čí je, jak připravit podklady pro vyřešení 
určitého problému. Město vyšlo žákům 
vstříc a na jeden den jim propůjčilo 
zasedací sál včetně veškeré techniky. 

Po uvítání primátorem Petrem Kor-
čem (Naše Město F-M) žáci vytvořili 
skupiny představující politické strany 
a věnovali se problémům. Stali se 
z nich předkladatelé, další si připravili 
připomínky a o problému poté diskuto-
vali. Na dané téma se dívali z různých 
stran. Na závěr o jednotlivých bodech 
hlasovali. Žákům s přípravou podkladů 
pomáhali náměstek primátora Igor 
Juriček a zastupitelka Markéta Ubíková 
(oba Piráti), kteří se také zúčastnili 
simulovaného zastupitelstva. (rs) 

Školáci si vyzkoušeli 
role zastupitelů
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„Jsem příjemně překvapen, jak aktivně žáci k simulovanému za-
stupitelstvu přistoupili. Vybrali skutečné problémy, dobře se v nich 
orientovali a navrhovali řešení. Při diskuzi a hlasování si počínali 
jako skuteční politikové. Za velký přínos považuji, že získali návod, 
jak se problémy dají reálně řešit.“ Náměstek primátora pro sociální 
oblast, participaci, digitalizaci a informační technologie Igor 
Juriček (Piráti) 

Finance, které město stáhlo ze Sber-
banky, přinášejí první profi t. „Některá 
města zřejmě o své fi nance ve Sberban-
ce defi nitivně přišla a dodnes se s tímto 
problémem potýkají. Nejen tyto dočasně 
volné prostředky jsme zhodnotili na ter-

mínovaných vkladech v ČSOB, Komerční 
bance, České spořitelně a České národní 
bance. Výnos činí pět milionů korun,“ 
informoval náměstek primátora pro 
investice a fi nance Jiří Kajzar (Naše 
Město F-M). Částku město použije pro 

frýdecké dobrovolné hasiče na nákup 
cisternového vozu. Původně se počí-
talo se státní dotací, ale stát dotační 
programy omezil. Město považuje 
vybavení hasičů za stěžejní součást 
kritické infrastruktury. (rs)   

Proměna oblíbeného Zátiší je za 
dveřmi. Na řadě je další krok v rámci 
projektu participativního rozpočtu, do 
kterého budou opět zapojeni obyvate-
lé města. Veřejnost se může zúčastnit 
diskuze nad vypracovaným návrhem, 
který vznikl z podnětů účastníků plá-
novacího dne a dotazníkového šetření. 
„Chceme občany zapojovat i nadále, 
proto bychom je rádi pozvali na veřejné 
projednání, kde se budou moci s návr-
hem seznámit a diskutovat se zástupci 

města i architektkou Laurou Doleža-
lovou, která návrh připravuje. Veškeré 
podněty budou vyhodnoceny a dohod-
nuté změny zapracovány do fi nální po-
doby, kterou dokončíme během června,“ 
zve veřejnost náměstek primátora Igor 
Juriček (Piráti), který má participaci 
v gesci. 

Finální debata se koná v úterý 31. květ-
na od 18 hodin v Centru aktivních 
seniorů v Anenské ulici v Místku. (jmj)

Zachráněných 50 milionů už vydělává

Jak bude vypadat Zátiší po proměně? 
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Zahajujeme obnovu tří památek
Město pokračuje v obnově historic-
kých památek. Do konce roku opraví 
dvě kapličky a kříž na lískoveckém 
hřbitově, v současné době se již opra-
vuje kříž na Vršavci.  
Kaplička v Bruzovské ulici dostane 
nový kabát. Restaurátor Martin Bocek, 
který vyhrál ve výběrovém řízení, dopl-
ní chybějí části střechy a štuk, provede 
injektáže, vápenné nátěry a natře také 
dřevěné prvky. Cena i s DPH činí 148 ti-
síc korun. Obnovy za 107 tisíc korun se 
dočká i sloupová kaplička v ulici ČSA. 
Kromě odstranění graffi  ti a nových 
nátěrů budou doplněny chybějící části 
a opravena stříška.
Nejrozsáhlejší opravy čekají pískovco-
vý kříž na hřbitově v Lískovci. Musí být 
očištěn, restaurátor doplní chybějící 
části, barevně sjednotí kovové prvky, 
obnoví písmo, provede povrchovou 
úpravu a zároveň upraví pískovcový 
obklad schodiště. Cena všech prací 
je odhadnuta na necelých 354 tisíc 
korun.   
„Konečně dojde také na očištění památ-
níku osvobození, takzvaných holubic. 
V příštím roce bychom mimo jiné rádi 
opravili kapličku sv. Otýlie ve Staroměst-
ské ulici, kterou se městu podařilo získat 
do majetku,“ doplnil radní pro kulturu 
a obnovu památek Jakub Tichý (Piráti). 
(rs)
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ZPRAVODAJ F≈M ◆ AKTUÁLNĚ

„Ve městě máme hodně historických objektů, které dlouhou dobu 
nebyly opravovány. Odkazu předků si vážíme a tyto památky 
nemůžeme nechat zchátrat. Přestože stát a kraj omezily dotace 
na obnovu památek, pokračujeme v jejich opravách a hradíme je 
z rozpočtu města. V letošním roce opravíme kříže na Vršavci a na 
lískoveckém hřbitově a dvě kapličky, jejichž historie je spojena 
s daným místem a obyvatelé k nim mají citový vztah. V příštím roce 
plánujeme opravit další památky.“ Radní pro kulturu a obnovu 
památek Jakub Tichý (Piráti)   

Upozorňujeme občany, že splatnost místního poplatku 
za komunální odpad a za psy je 31. května 

Poplatek za komunální odpad činí 696 Kč na osobu za rok, 
pro občany nad 70 let 348 Kč na osobu za rok. 
Děti do šesti let jsou od poplatku zcela osvobozeny.

Poplatek za psa v bytovém domě činí 900 Kč za rok, za psa 
v rodinném domě v katastru Frýdek a Místek 500 Kč za rok 
a v katastru Panské Nové Dvory, Lískovec, Chlebovice, Lysůvky 
a Skalice 200 Kč za rok.
Osoby starší 65 let hradí poplatek za psa ve výši 200 Kč za rok.  
Tuto částku hradí také lidé pobírající invalidní, starobní, vdov-
ský, vdovecký a sirotčí důchod, přičemž tento je jejich jediným 
zdrojem příjmu, což musí doložit potvrzením o pobírajícím 
důchodu.

Místní poplatky lze uhradit:
• prostřednictvím PLATEBNÍHO PORTÁLU města, který 

naleznete na stránkách města www.frydekmistek.cz – portál 
občana - platební portál (po zadání rodného čísla nebo varia-
bilního symbolu se zobrazí údaje k zaplacení poplatku)

• prostřednictvím městského PORTÁLU OBČANA (osoby, 
které jsou zaregistrovány)

• převodem na bankovní účet města, a to:
odpad: 19-3767000237/0100 (č. ú. se nemění)
pes: 19-928781/0100 (č. ú. se nemění)

Variabilní symbol (VS) – je vaše přidělené číslo, které je po ce-
lou dobu poplatkové povinnosti stejné. Mění se pouze v přípa-
dě, že z vaší strany dojde ke změně, kterou jste nahlásili správci 
poplatku (např. vyplnění tiskopisu Prohlášení typu A nebo B). 
Pokud tento VS neznáte, bude vám sdělen správcem poplatku 
nebo ho naleznete i na platebním portálu města. Kontakty na 
správce poplatku (oddělení místních poplatků): 
htt ps://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/
odbor-fi nancni/kontakty/

• v hotovosti nebo platební kartou na pokladnách Magistrátu 
města Frýdku-Místku, a to v době pokladních hodin v budo-
vě na ul. Radniční 1148 ve Frýdku a v budově na ulici Politic-
kých obětí 2478: 

Pondělí 9:00 – 11:30, 12:15 – 16:30 hodin
Úterý 9:00 – 11:30, 12:15 – 13:00 hodin
Středa 9:00 – 11:30, 12:15 – 16:30 hodin
Čtvrtek  9:00 – 11:30, 12:15 – 14:30 hodin
Pátek 9:00 – 12:15 hodin

• prostřednictvím poštovní poukázky na poště 
(vyplní si občan sám)

• prostřednictvím SIPO 
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Festivalová 
výstava
Návštěvníci festivalu Sweetsen Fest 
shlédnou ve dnech 16. až 18. června 
v areálu TJ Slezan výstavu fotografů. 
Jedná se o vítězné snímky meziná-
rodního projektu pro začínající uměl-
ce ve věku 16 až 35 let z Polska, Slo-
venska, České republiky, Maďarska 
a Ukrajiny pod názvem No Borders 
– Photography Exhibition Award. 
Fotografové se zaměřili na krajinu, 
záběry z ulic nebo na portréty. (rs)

Za rok 2021 udělili členové české 
hudební akademie 15 hudebních cen 
Anděl. Šest z nich putuje do Frýdku-
-Místku anebo má s naším městem 
spojitost. Skupinou roku se stala ka-
pela Mirai. Její frontman Mirai Navrátil 
na slavnostním předávání připomenul 
podíl loni zesnulého kamaráda Davida 
Stypky na desce a poslal mu pozdrav 
do nebe. David Stypka se podílel na 
textu písně Akorát a Mirai Navrátil mu 
na desce věnoval skladbu Lítej. Další 
cenu Anděl v kategorii Sólový interpret 

získal právě David Stypka. Albem roku 
je Dýchej Davida Stypky a Bandjeezu 
a skladbou roku píseň Farmářům ze 
stejné desky. 
Frýdecko-místecká stopa je u Anděla 
uděleného v kategorii Rock. Zpěvákem 
vítězné deathmetalové kapely Sněť je 
Tomáš Mitura pocházející z Frýdku-
-Místku. A na druhém konci hudební-
ho spektra se z ceny Anděl v kategorii 
vážné hudby radoval klavírista Ivo 
Kahánek, rodák z Frýdku-Místku, který 
střídavě žije v Palkovicích a Praze. (rs) 

Šest hudebních Andělů 
do Frýdku-Místku

Společnou hudební cestou se bratři 
Marek, Kryštof a David Ebenové vydali 
před více než třiceti lety a jejich písně 
mají stále co říct i díky dvornímu 
textaři Marku Ebenovi, který je 
vždy nechává, jak se říká „uzrát“. Na 
koncertě ve Frýdku-Místku, který se 
koná 9. června v Kině Petra Bezruče, 
zazní průřez jejich dosavadní tvorby.

Jak vzpomínáte na začátky kapely?
Ono to vzniklo tak nějak organicky. Já 
vždycky toužil mít kapelu. Začal jsem 
u Jirky Hoška v kapele Wyjou jako 
pianista. A jsem Jirkovi vděčný, protože 
dost pochybuji, že bych bez téhle 
průpravy měl odvahu začít něco vlast-
ního. Pak jsem měl takový mezistupeň, 
kapelu, kde už hrál Kryštof, zkusili 
jsme některé moje věci, ale bylo nás 
moc a organizačně to bylo obtížné. Tak 
jsme si řekli, že to musíme zjednodušit 
a začali jsme hrát jen v triu.

Nakolik vaše začátky ovlivnil váš 
otec, skladatel Petr Eben?
Určitě tím, že nám nebral kuráž. 
Nevím, jak dalece se mu moje písničky 
líbily, ale řekl bych, že byl rád, že se 
v rodině vůbec hraje. On byl vždycky 
nesmírně tolerantní.

Byli jste v dětství všichni vedeni 
k hudbě? 
Ano, ale jen do té míry, abychom 
jednou rodičům neřekli – proč jste 
nás nedali na piano, teď by se nám to 
hodilo. Takže hudební vzdělání ano, 
ale snaha vychovat z dětí koncertní 
umělce určitě ne. Což byla klika, znám 
celou řadu dětí z hudebních rodin, 
kterým ambiciózní rodiče znechutili 
muziku na dlouhá léta. 

Měli jste někdy chuť s kapelou 
skoncovat?
Když přišel listopad 89, vyprázdnila 
se hlediště divadel i koncertní sály, 
protože se lidi přirozeně zajímali o jiné 
věci. A nám se zdálo, že ta folková 
vlna už se trochu převalila a že by 
neškodilo dát si pauzu a počkat, jak 
se život vyvine. Nakonec pauza trvala 
12 let, ale uteklo to jako nic. 

Na jaké období z celého více než 
třicetiletého fungování vaší kapely 
nejraději vzpomínáte?
Z té staré doby určitě na první Porty, 
kde jsme hráli v triu. To byl takový 
závan svobody a lidi byli nadšení, že 
slyší trochu jinou muziku. A taky se 
objevila spousta nových lidí, na Portě 
jsem slyšel poprvé Karla Plíhala, Jarka 
Nohavicu, Nerez, Slávka Janouška, to 
byla nesmírně silná generace. A pokud 
jde o tu sestavu, ve které hrajeme teď, 

tedy s Pavlem Skálou, Jirkou Veselým, 
Jirkou Zelenkou a Jaromírem Hon-
zákem, to je pro nás velké potěšení. 
Vlastně jsem nečekal, že by s námi 
chtěli koncertovat, točili jsme desku 
a kluci z Etc. navrhli, že když už jsme 
to nazkoušeli, mohli bychom si to 
zahrát i naživo. To byla nabídka, která 
se neodmítá. 

V roce 2014 vyšlo aktuální album 
Čas holin. Jak dlouho jste ji připra-
vovali?
U nás to je tak, že materiál vzniká 
průběžně. Kapela je takové hladové 
zvíře, které potřebuje potravu. Když 
hrajete stejný repertoár, začne to 
muzikanty dřív nebo později nudit. 
Takže se snažím tu a tam nosit nějaké 
nové písničky a když jich je dost, 
jdeme do studia. Ale píšu pomalu, 
proto ty pauzy. 

Marek Eben: Kapela je hladové zvíře
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 DRAMATICKÁ EVAKUACE PŘI POVODNI V ROCE 1960.


VELKÁ VODA ZAPLAVILA V ROCE 1936 KOLOTOČE A DĚTEM TAK ZKAZILA 
RADOST Z JARMARKU. 

ZPRAVODAJ F≈M ◆ HISTORIE

Řeky Ostravice, Morávka a říčka Oleš-
ná dokázaly občas potrápit obyvatele 
Frýdku a Místku. 

Voda smetla poutníky
Na rozvodněnou řeku doplatili v 18.
století poutníci. Povodeň v roce 1749 
prolomila lávku přes Ostravici a v řece 
utonulo 13 účastníků hanáckého pro-
cesí. O rok později při návratu z poutě 
utonuly v rozvodněné Ostravici dvě 
ženy, které předtím navštívily pouť ve 
Frýdku. 
Historické materiály uvádějí, že 
1. května 1826 Ostravice zaplavila 
všechny stodoly v Místku, Sviadnově, 
Žabni a Paskově a na polích způsobila 
značné škody. 
Podobně ničivá byla povodeň v červnu 
1828. Obrovská průtrž mračen 10. dub-
na 1830 zvedla hladinu říčky Olešné 
a strhala všechny lávky. V roce 1846 se 
pod vodou ocitla větší část Koloredo-
va. Srdceryvně tuto událost popisují 
„letopisové“ v hlavní knize soukenické-
ho cechu místeckého. 
Po dvoudenním mimořádně vytrvalém 
lijáku 17. a 18. srpna 1872 se voda z Os-
travice vylila až k místeckému pivovaru 
a sahala těsně pod místecké náměstí. 
Na koni se dalo zajet jen do míst, kde 
dnes stojí poliklinika. 

Nepomohla ani střecha kaple
Pětisetletá voda ochromila město rov-
něž po dvoudenním lijáku začátkem 
srpna roku 1880. Ve čtvrtek 5. 8. časně 
zrána hladina Morávky a Ostravice 
kulminovaly, voda v řece pod zámkem 
stoupla o šest metrů. Na celé Ostravici 
vydržel jediný silniční most, a to mezi 
Frýdkem a Místkem pod frýdeckým 
zámkem, vedoucí do obce Koloredov. 
Voda zaplavila Karlovu huť, vážně 
poškodila železniční trať a tekla až na 
místecké náměstí. Ostravice a Olešná 
vytvořily mezi Místkem a Paskovem 
jedno společné koryto. Neprůjezdný 
a vážně poškozený byl také nový most 
přes Ostravici u vlakového nádraží, 
který se stavěl od roku 1877 a byl 
dokončen pouhý rok před povodní. Ve 
Frýdku a v Místku utonulo devět lidí. 
Mezi nimi byli občané Nytra a Piha, 
kteří se chtěli zachránit výstupem na 
střechu kapličky sv. Barbory u kolore-
dovského mostu, jenže příval je smetl 

Rozvodněné řeky často 
zaplavovaly město
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i se střechou a oba utonuli u sviad-
novského splavu. Dalších sedm lidí 
zahynulo při zřícení místecké střelnice, 
která stávala v místech dnešní hasič-
ské školy.

Hasič vyplaval v Paskově
Až do roku 1936 ohrozilo život ve měs-
tě dalších 14 povodní. V červnu 1936 

po několikadenním lijáku pod vodou 
z Ostravice se ocitly sady Bedřicha 
Smetany, Koloredov, frýdecká pilni-
kárna, mostárna Karlovy huti i Palac-
kého třída. Rozbouřená řeka strhla 
lávku u Lipiny i s hasičem Antonínem 
Samolevičem. Ten měl štěstí v neštěstí, 
podařilo se mu udržet na hladině, a na-
konec se dočkal záchrany na katastru 
Paskova.   
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V květnu 1940 skončily pod vodou 
Spořilov i Koloredov a domy na frýdec-
kém břehu v místě dnešního soudu. 
Větším škodám zabránily regulační 
úpravy na Ostravici a Morávce, ochran-
ný val ochránil i železniční trať.
Po silných deštích se první červen-
cový den 1949 rozvodnily Ostravice 
a Olešná, voda strhla dřevěný most ze 
Sviadnova do Karlovy huti i železnou 
sviadnovskou lávku. Podobně silná 
povodeň postihla město o necelých 20 
dní později. 

Bazén na hřišti   
Vydatné záplavy přišly po průtržích 
mračen v červenci v letech 1958 
a 1960. Rozvodnily se všechny tři řeky, 
Ostravice stoupla o čtyři metry a strhla 
všechny lávky pro pěší od Pržna až po 
Sviadnov. Řeka se i přes protipovodňo-
vé hráze přelila do Smetanových sadů, 
zaplavila ředitelství Slezanu ve Frýdku, 
cesta od nádraží k mostu, vyplavila 
podniky v Místku na Koloredově i lís-
kovecký areál Válcoven plechu. 
V roce 1972 povodňové přívaly zachy-
tily beskydské přehrady a ochranné 
hráze podél Ostravice, jenže rozvodnily 
se frýdecké potoky Panský, Bílý, Černý 
a zejména Vlčok. Protože Vlčok nemo-
hl volně odtékat do vzduté Ostravice, 
zaplavil frýdecké předmostí, cestu 
k vlakovému nádraží a také hřiště TJ 
Slezan ve Frýdku. Tento rok přišly ještě 
další tři povodně, které přerušily želez-
niční dopravu na tratích do Českého 
Těšína a Ostravy.  

Velký sesuv
Začátkem července 1997 po intenziv-
ních deštích postihly Moravu a Slezsko 
katastrofální povodně, které zapla-
vily 290 obcí a 50 měst. Silný průtok 
v korytech znamenal rozsáhlou erozi. 
Nejvýraznější bylo sklouznutí vrstev 

na ploše 230 x 230 metrů nad řekou 
Morávkou ve Skalici. Silný proud odne-
sl starší naplaveniny, a dokonce odkryl 
fl yšový podklad, který vznikl před 
vrcholem poslední doby ledové.  
Naposledy záplavy ohrozily město 
v květnu 2010. Na všech okolních pře-

hradních nádržích voda přetékala přes 
bezpečnostní přelivy. V Kunčičkách 
u Bašky nevydržel prostřední pilíř mos-
tu přes Ostravici a posunul se o 30 cm. 
Po povodních musel být uzavřen, zbo-
řena a na jeho místě byl postaven nový 
most otevřený následujícího roku. 

 SLEZANSKÝ STADION SE OCITL POD VODOU V ROCE 1972. 

 ROZBOUŘENÁ OSTRAVICE V ROCE 1997.


ULICE SE V ROCE 1960 PROMĚNILY V ŘEKY. 

 NÁPOR VODY V ROCE 1936 
ZNIČIL ŽELEZNIČNÍ TRAŤ. 
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Součástí slavnostního zahájení provo-
zu zrekonstruované pobočky městské 
knihovny na Hlavní třídě v Místku byla 
vernisáž Alexandra Mosia. 
„Spojení výtvarného umění a čteného 
slova je ideální. Vystavuji zde 14 obrazů, 
které jsem namaloval za poslední 
kvartál. Výstava se proto také jmenuje 
Pozor, pozor! Čerstvě natřeno!“ usmál 
se malíř Alexander Mosio.  Část obrazů 
refl ektuje malířovy cesty do zahraničí 
i po naši zemi. Návštěvník si tak může 
prohlédnout Blatnické schody anebo 

zákoutí v Praze. „Namaloval jsem pro 
tuto výstavu obraz Místecké Benátky. 
Zachycují původní mlýnský náhon, 
okolní domy a v pozadí je vidět kostel sv. 
Jakuba,“ vyprávěl malíř. 
Náhon pocházel ze středověku a zanikl 
v 60. letech minulého století při asana-
ci města.    

Výstava Alexandra Mosia potrvá do 
konce května. (rs)

ZPRAVODAJ F≈M ◆ KULTURA

Symfonický orchestr Frýdek-Místek 
oslavil šedesátileté jubileum koncer-
tem v Národním domě. Orchestr jej 
zahájil předehrou Egmont stejnojmen-
ného scénického Beethovenova díla. 
Poté exceloval violoncellista Jiří Ha-
nousek v díle Kol Nidrei od M. Brucha. 
V druhé polovině sál doslova ovládla 
Dvořákova duchovní a oslavná skladba 
Te Deum zkomponovaná pro sóla, 
sbor i orchestr. Spolu s orchestrem 
vystoupili členové Lašského smíšené-
ho pěveckého sboru Baška, Smíšený 
pěvecký sbor Smetana Frýdek-Místek 
a Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín. 
Sopránovým sólem ohromila sólistka 
Veronika Rovná a s barytonovým só-
lem Jiří Brückler. Publikum je následně 
ocenilo potleskem ve stoje. Závěr kon-
certu patřil symfonické básni Blaník 
z cyklu Má Vlast.
„Děkuji za mimořádný zážitek a přeji 
orchestru mnoho dalších úspěšných let 
a věřím, že některé z dalších výročí spo-
lečně oslavíme v Nové scéně rekonstruo-
vaného Národního domu,“ řekl primátor 
Petr Korč (Naše Město F-M).

Velký aplaus pro symfoniky

Součástí oslav je výstava Lukáše 
Horkého v bývalé Národní záložně 
místecké nazvaná Lukáši, a nechtěl bys 
nám někdy udělat plakát? Návštěvníci 
si mohou až do 29. května prohlédnout 

plakáty, archivní dokumenty a fotogra-
fi e ze zákulisí orchestru za celou dobu 
jeho existence. Přístupná je od středy 
do neděle od 15 do 18 hodin.  (jmj)

Základní umělecká škola uspořádala 
29. dubna již 5. ročník Mezinárodní 
kytarové soutěže Fernanda Sora. Velký 
úspěch zaznamenal žák této školy To-
biáš Korč, kterému mezinárodní porota 
přiřkla vítězství v kategorii I. „Vítězství 
Tobiáše Korče ze třídy učitele Dalibo-
ra Šlachty v I. kategorii je mimořádný 

úspěch, podobně jako umístění dalších 
účastníků,“ byl potěšen ředitel školy 
Marek Slíva.
Z žáků školy obsadil v této kategorii 
dělené druhé místo Daniel Mackowski 
a třetí dělené místo Markéta Machová 
a Gabriel Frantes.  V kategorii IV obsadil 
dělené třetí místo Vincent Duroška. 

V kategorie III porota udělila čestné 
uznání Agátě Duroškové a Karolíně 
Sacké. Umění úspěšných kytaristů mo-
hou ocenit návštěvníci akce ZUŠ OPEN, 
která se koná ve čtvrtek 26. května od 
9 hodin v hudebním altánu v sadech 
Bedřicha Smetany. Během dne se před-
staví žáci všech oborů ZUŠ. (rs) 

Žák základní umělecké školy vyhrál 
mezinárodní soutěž Fernanda Sora
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Malíř Mosio zachytil místecký náhon
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Po pauze vynucené covidovými re-
strikcemi se do města vracejí kulturní 
a společenské akce. V červnu se ve 
městě uskuteční hned tři festivaly. 
Městský folklorní festival navazuje na 
tradiční mezinárodní festival. Orga-
nizátoři chtěli původně pozvat jen 
soubory z Frýdku-Místku a okolí, ale 
dojedou soubory i ze vzdálenějších 
míst i ze zahraničí. Festival slavnost-
ně začne 10. června v 17.30 hodin na 
náměstí Svobody. Hlavním festivalo-
vým dnem je sobota 11. 6., kdy náměstí 
bude žít folklorem od rána až do 
pozdních večerních hodin.  
Největší místní hudební a charitativní 
festival Sweetsen Fest vstupuje do 
svého 18. ročníku. Uskuteční se od 16. 
do 19. června v areálu TJ Slezan. Bude 
mít nejsilnější obsazení ve své historii 
a letošní ročník bude symbolicky vě-
nován zesnulému hudebníkovi Davidu 
Stypkovi, který patřil k tradičním 
účastníkům festivalu vyhrazenému 
místním kapelám. Vstup je zdarma. 
Areál textilky Slezan ve Staroměstské 
ulici ožije 24. a 25. června FM City Fes-
tem. Vystoupí na něm Mirai, No Name, 
Wohnout, UDG, Chinaski, Ine Kafe, 

Červen patří festivalům. 
Přijďte si je užít v plné síle
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Žlutý pes, obnovený Lunetic, Marpo, 
Majk Spirit, Janek Ledecký, Kateřina 
Marie Tichá, Pokáč, Sebastian a další 
hudebníci. Jednodenní i dvoudenní 
vstupenky jsou již v prodeji. 
„Chceme podpořit návrat města 
k běžnému životu, proto jsme schvá-

lili i výjimky z nočního klidu a všechny 
tyto akce podpoříme všemi prostředky, 
jak jen jako město můžeme. A věříme, 
že občané si je užijí a těším se, že se 
vrátíme k plnému životu,“ řekl primátor 
Frýdku-Místku Petr Korč (Naše Město 
F-M). (jmj, rs)

Dobré víno na zámku 
Vinařský festiválek Mezi hrozny se koná na frý-
deckém zámku v pátek 3. června. K ochutnávce 
nejlepších moravských vín v degustačních 
vzorcích, aby každý návštěvník mohl vyzkoušet 
co nejvíce druhů, budou hrát cimbálovka Slifk a 
a kapela FM Band. (rs)

Muzikantské žně 
v Sokolíku 
Spřízněné duše Muzikantských žní určitě mají 
v kalendáři termín 1. a 2. července. Letošní 
23. ročník hudebního festivalu se koná v areálu 
Sokolík, produkce začnou vždy v 17 hodin. 
Pořadatelé připravili nad místy k sezení zastře-
šení a věří, že to bude ochrana jen proti slunci.
„Letos zahraje 70 muzikantů, například dobře 
známý Fleret, určitě se můžete těšit na Olina 
Nejezchlebu & ETC – kapelu Vladimíra Mišíka 
a další. Nebude chytě táborák a country bál,“ 
uvedla organizátorka akce Pavla Walková.
Podrobnosti a předprodej vstupenek najdete 
na stránce www.muzikantskezne.cz nebo Face-
booku. (pa)

Modely automobilů významných světových značek, bohatá fotodokumen-
tace, prospekty a připomínky veteránských akcí tvoří výstavu Modely aut, 
která změnila svět. Koná se v Muzeu Beskyd do 5. června. Autoři výstavy 
zvou všechny na komentovanou prohlídku v sobotu 4. června od 14 hodin. 
Na nádvoří zámku budou tento den přistaveny starší historické automobily 
a motocykly. (rs) Foto: Jaromír Polášek

Modely světových značek
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Kulturní tipy
KULTURA FM

KINO VLAST
BIO SENIOR
25. 5. 10.00 Stínohra
1. 6. 17.00 Vyšehrad: Fylm
8. 6. 10.00 Po čem muž touží 2
15. 6. 10.00  Panství Downton: Nová éra
22. 6. 10.00 Láska hory přenáší
29. 6. 10.00 Co jsme komu všichni udělali?

BIJÁSEK
24. 5. 15.00 Ježek Sonic 2
18. 6. 15.00 Zlouni
24. 6. 9.30 Tlapková patrola ve fi lmu
25. 6. 15.00 Ušák Chicky a Zlokřeček

SPECIÁLNÍ PROJEKCE
13. 6. 19.00  Černobyl na kolečkách 

(hosty projekce budou pro-
tagonisté Jiří Kalát a Martin 
Stiller)

ZA VYSVĚDČENÍ DO KINA
30. 6. 10.00  Zakletá jeskyně
30. 6. 15.00 Mimoni: Padouch přichází

KINO NA VÝLETĚ – vstup zdarma
3. 6. 21.00  Meky (zahrada Národního 

domu)
10. 6. 21.00  Amélie z Montmartru 

(park pod zámkem)
15. 6. 21.00 Zátopek (areál TJ Slezan)
22. 6. 21.00  Shoky & Morthy: Poslední 

velká akce (sady Svobody)
29. 6. 21.00  Rouhněvaný muž (Sokolík)

Kompletní fi lmový program
na www.kulturafm.cz

DIVADLO
30. 5. 19.00  Cesta k vodopoádům 

(J. Langmajer, A. Šťastná)
23. 6. 19.00  Špinarka 

(Div. P. Bezruče Ostrava)

DALŠÍ AKCE
30. 5. 19.00  Z. Fung – violoncello, J. Oche-

scu – klavír, MHF L. Janáčka, 
Nár. dům

31. 5. 19.00  Ostrava Brass Quintet, sál 
ZUŠ

9. 6. 19.00  Bratři Ebenové, kino P. Bez-
ruče

21. 6. 19.00  Barokní perly – K. Firlová – 
viola, M. Káčerková – virginal, 
sál ZUŠ

24. 6. 18.00  Jiří Suchý/Kainar blues – 
L. Kokesch, R. Šatánková

VÝSTAVY 
1. - 30. 6.  Ludmila Janech Sojková, Syl-

va Firlová: Beskydské Múzy,  
Provizorium Záložna

1.-30. 6.  Dětský fi lm na plakátě, foyer 
NS Vlast 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

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

9. 6. 16.30  Tajemství a kouzlo středo-
věkých chrlič (přednáška 
M. Zágory), Modrý salonek, 
Místek

14. 6. 17.30  Šlechtic jazyka Vladislav 
Vančura (cykl. Křídla, J. Kleč-
ková, O. Szymanská), Modrý 
salonek, Místek

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

27. 4.-31. 5.   Výstava: Práce dětí ZŠ – Co 
vzkážeme budoucím genera-
cím, pob. Místek

4. 5.-2. 6.  Jak šel čas s Vědeckou kni-
hovnou Ostrava, pob. Místek  

3. – 29. 6.  Výstava fotografi í Vlasty 
Casadio

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

Pro mládež a dospělé
4. 6. 19.00 ING vrací uhlo

MUZEUM BESKYD

Výstavy
Stálé expozice: Beskydy – příroda a lidé, 
Frýdek a Místek, Frýdek – Mariánské 
poutní místo.
Po stopách Brouka Pytlíka, do 12. 6.
Moderní automobilů, které změnily svět, 
do 5. 6. 
Literáti zpod Beskyd, do 19. 6.
Karpatské roubenky, 16. 6. – 4. 9.
Svět z kostek II, 23. 6. – 2. 9. 

Akce muzea Beskyd
26. 5. 16.30  Putování Kroměřížskem, Zel. 

dům
27. – 29. 5.   Kultura pod hvězdami 

(tři koncertní verze muzikálů 
Rusalka, Rebelové, Dracula)

3. 6. 16.00  Mezi hrozny (vinařský festi-
val s hudebním programem, 
otevřeny výstavní expozice)

4. 6. 14.00  Komentovaná prohlídky 
výstavy Modely automobilů, 
malá výstava auto a moto 
veteránů na nádvoří

5. 6. 15.00  Komentovaná prohlídka 
židovského hřbitova (sraz 
u hlavní brány ve Slezské ul.)

8. 6. 15.30  Komentovaná prohlídka 
výstavy Brouk Pytlík očima 
entomologa

9. 6. 16.30  Komentovaná procházka 
– prvorepublikové domy 
v Bruzovksé, Stará střelnice, 
šibenice, nejstarší vodovod, 
zaniklý Lesní zámeček 
(sraz u evang. kostela)

10. 6. 18.00  Muzejní noc (do 23.00)

21. 6. 16.30  Komentovaná procházka 
– památník osvobození, Cza-
jankova kasárna, střelnice, 
hasičský dům, kavárna Avion, 
Rundtova vila (sraz u památ-
níku osvobození – holubic) 

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

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

FESTIVALY
10.–11. 6.  Městský folklorní festival 

(nám. Svobody 10. 6. od 
17.30, 11. 6. od 10.00)

16.–19. 6.  Sweetsen Fest (areál TJ Sle-
zan, U Arnošta, Faunapark, 
park pod zámkem)

24.-25. 6.  FM City Fest (areál Slezanu 
08 – Staroměstská ul.)

KATOLICKÝ LIDOVÝ DŮM

25. 5. 17.30  Sourozenecké konstelace 
(přednáška P. Mečkovského)

29. 5. 15.00  Velký rodinný a dětský den

8. 6. 17.30  Mezigenerační soužití (před-
náška P. Mečkovského)

15. 6. 17.00  Vůně domácího pečení 
(přednáška L. Gotwaldové)

24. – 26. 6.  Hudební dílny

Další akce: Cvičení pro seniory (st 10 hod.), 
arteterapie (čt 18.00), cvičení spirální 
stabilizace páteře (út 17.15 a 18.15 po objed-
nání) 

SLEZAN 08
10. 6. 18.30  Horkýže slíže

 (předkapela Positive 
od 18.30, koncert 20.00)

U ARNOŠTA
28. 5. 20.00 FM BAND, Liza Marrere 
3. 6. 20.00 Čadi, Plachý host

OKRESNÍ ARCHIV
9. 6. 16.00  Komentovaná prohlídka, 

seznámení s činností archivu, 
historické bohatství v písem-
nostech, možnost využití 
archiválií
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Dvě malířky vystavují 
v místecké záložně
Na výstavě v bývalé místecké záložně (Moravia 
Bance) představí malby beskydských vodopádů 
a fauny Ludmila Janech Sojková a Sylva Firlová. 
Autorky výstavu nazvaly Beskydské Múzy. Svou 
inspiraci čerpají z krásy a čistoty míst ještě nedo-
tčených shonem dnešní civilizace, zajímají je pří-
rodní živly a tajemný svět zvířat. Vernisáž se koná 
1. června v 17 hodin. Výstava je otevřena od středy 
do neděle od 15 do 18 hodin. Vstup zdarma. (rs)

Fenomenální hudebník 
ve Frýdku-Místku
Jedním z nejvýznamnějších interpretů letošního Mezinárodního hudeb-
ního festivalu Leoše Janáčka je americký violoncellista a nejmladší vítěz 
v historii Mezinárodní soutěže P. I. Čajkovského Zlatomir Fung. 
Recitál tohoto umělci si může vychutnat publikum během jeho koncertu 
v Národním domě. Uskuteční se v pondělí 30. května od 19 hodin. 
Zlatomir Fung zahraje skladby Leoše Janáčka, Josepha M. dall´Abaca, 
Jurije Šaporina, Davida Poppera, Toshira Mayuzumiho a Césara Francka. 
Na klavír jej doprovodí Julian Ochescu, úvodní slovo přednese Jaromír 
Vejvoda. (rs) 
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Gymnastický oddíl při 11. základní škole 
ve Frýdku-Místku vyrazil 23. dubna do 
Třebíče na první letošní závod v ka-
tegorii TeamGym s družstvy juniorek 
a smíšeným družstvem v kategorii 
Senior. 
Juniorky soutěžily ve složení Nela Lu-
káčová, Nela Eliášová, Nikol Budačová, 
Ela Pohludková, Sára Nell Peřinová, 
Tereza Chudíková, Izabela Delongová, 
Aneta Popíšilová, Anna Macečková, 
Eliška Musilová a Daria Mikitová 
Daria. Přestože soupeřky byly o rok 
a více starší, dívky z Frýdku-Místku se 
jich nezalekly. „V konkurenci 17 týmů 
se s nejlepší známkou za trampolínu, 
čtvrtou známkou za pódiovou skladbu 
a pátou známkou za akrobacii dokázaly 
probojovat na 5. místo s pouhou ztrátou 
10 setin na čtvrté místo a s desetinou 
a půl na třetí místo, což je opravdu malý 
bodový rozdíl. Dívky zacvičily celý závod 
bez jediného pádu a bez jakéhokoliv 
zaváhání. Věřím, že příště dosáhnou na 
stupně vítězů,“ uvedla trenérka Vendula 
Henychová. 
Družstvo senior mix závodilo ve slo-
žení Kristina Gřesová, Vanda Gřesová, 
Karolína Bužková, Lucie Kojecká, Eva 

Petrušková, Jan Provazník, Damián 
Peřina, Jakub Brett schneider a Petr 
Roman. „Pro družstvo to byla premiéra, 
která zpočátku nevypadala kvůli nemoci 
dalších závodníků moc slibně. Museli 
jsme improvizovat v akrobacii a tram-
políně,“ líčila Vendula Henychová. Po 
trampolíně a pódiové skladbě se naše 

družstvo ujalo vedení. Nedařilo se 
v akrobacii, ale v dalších sériích se zvy-
šovala obtížnost, Jakub Brett schneider 
předvedl dvojné salto vzad s perfekt-
ním doskokem. Skvělý výkon v závěru 
znamenal nejvyšší počet bodů a celko-
vé vítězství ve své kategorii. (ve) 

Gymnasté vybojovali v Třebíči zlato
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Zápasy fotbalistů
Fotbalisty FK Frýdek-Místku čekají 
v závěru května dva poslední domácí 
zápasy MSFL. Ve středu 25. 5. se na 
stadionu ve Stovkách utkají se Znoj-
mem. V sobotu 28. 5. ve 14.30 hodin 
přivítají Vrchovinu. V sobotu 4. červ-
na vyrazí na hřiště do Vratimova. 
Derby začne v 10.15 hodin. S domácí-
mi fanoušky se rozloučí předposled-
ním zápasem soutěže 11. června, kdy 
na Stovky přijede Jihlava B. Výkop je 
naplánován na 14. hodinu. (rs)

Beskydská šachová škola uspořádala 
s podporou hlavního partnera, kterým 
bylo statutární město Frýdek-Místek, 
o Velikonocích v Národním domě 
v Místku už 41. ročník Turnaje šacho-
vých nadějí. Toto tradiční šachové 
zápolení se ve Frýdku-Místku konalo 
poprvé v roce 1980, tehdy ovšem 
v daleko skromnější podobě. Během let 
se tento podnik rozrostl do podoby pě-
tidenního turnaje s mezinárodní účastí 
a jelikož si za ta desetiletí vydobyl 
i jistou prestiž, stal se postupně svým 
způsobem svátkem šachu. Poslední 

dva roky, poznamenané pandemií, se 
turnaje konat nemohly, o to více byli 
organizátoři i účastníci natěšeni na 
ročník letošní.
Všech čtyř turnajů se zúčastnilo 198 
hráčů. V mezinárodní konkurenci ze 
Slovenska, Slovenska, Polska, Ukrajiny, 
Lotyšska a Francie – dokázali zástupci 
pořadatelského oddílu Beskydská ša-
chová škola vybojovat mnoho pěkných 
umístění a získat řadu medailí. V kate-
gorii nejmenších šachistů mezi chlapci 
do 7 let byl nejlepší David Barteček, 
ve skupině děvčat do 9 let vybojovala 

zlato Amálie Martikánová, mezi chlapci 
do 15 let získal nejvíce bodů Martin 
Vašínek a v kategorii děvčat do 12 
let jsme díky Tereze Horkové získali 
zlato, Viktorie Buchtová vybojovala 
stříbro a Veronika Vančáková bronz. 
V turnaji Open Pobeskydí nám dalším 
zlatem udělal radost Richard Stalmach. 
Poslední zlato získalo družstvo BŠŠ 
Frýdek-Místek 1 (Bartoloměj Buchta, 
Amálie Martikánová, Martin Vašínek 
a Viktorie Buchtová).  Osm medailí, 
z toho šest zlatých, je důvod k radosti. 

Tomáš Adamec 

Úspěch šachistů. Mezinárodní turnaj podpořilo město

Jubilejní 20. ročník vyhlášení Spor-
tovce roku Moravskoslezského 
kraje se konal v 28. dubna v Ostravě. 
Sportovkyní roku 2021 se stala Nikola 
Ogrodníková. V kategorii Mládež do 
19 let bylo oceněno pět mladých ta-
lentů. Mezi nimi hráč baseballu za BK 
Frýdek-Místek Jan Kozel. Loni s čes-
kou reprezentací do 15 let vybojoval 
titul mistra Evropy a stal se nejlepším 
nadhazovačem celého turnaje. (rs)

Ocenění pro Jana Kozla 

FOTO: MSK – JIŘÍ ZERZOŇ
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Na největší český házenkářský turnaj 
mládežnických kategorií s mezinárodní 
účastí Prague Handball Cup odcestoval 
výběr mladších žáků Pepino SKP Frý-
dek-Místek s nejvyššími cíli. „Přál jsem 
si umístění mezi nejlepšími osmi týmy, 
což by znamenalo postup do čtvrtfi nále. 
Bohužel systém turnaje je nastaven 
tak, že po postupu ze skupiny následuje 
další skupina, ze které postupuje jen ten 
nejlepší. A to se nám nepovedlo. Prohráli 
jsme s týmem z Českých Budějovic,“ 
uvedl trenér mladších žáků Pepino SKP 
Frýdek-Místek Radim Hustopecký.  
Hoši z Frýdku-Místku v dramatickém 
úvodu turnaje přehráli favorizovanou 
Duklu Praha 19:16, poté jasně zvítězili 
nad Jabloncem nad Nisou 24:14. I třetí 
utkání přineslo výhru, tentokrát 16:13 
nad slovenskými Malackami. „Druhý 
den turnaje jsme začali proti týmu, který 
nakonec celý turnaj vyhrál. Jednalo se 
o výběr Angyalföldi Sportiskola z Ma-
ďarska, který nás porazil hlavně skvěle 
zvládnutou obranou 20:10. V dalších du-
elech jsme porazili družstva ze Strakonic 
17:9 a MTV Lübeck 15:12. Díky těmto 
výsledkům jsme skončili na 2. místě v zá-
kladní skupině a v další části turnaje nás 
čekal 1. a 3. tým z jiných skupin,“ popsal 
trenér Hustopecký.
Nejdříve porazili Liberec 14:11 a poté 
nastoupili proti Českým Budějovicím, 
které vyhrály svou skupinu. Toto 

utkání bylo dlouho vyrovnané, jenže 
nakonec prohráli 19:13. Tímto střetnu-
tím se s turnajem rozloučili. 
„Nejvíce si výkonu proti Českým Budějo-
vicím. I když na svého soupeře nesta-
čili a podlehli mu, hráli na hraně svých 
možností. A za to jim patří pochvala,“ 
podotkl trenér. Celkově hodnotí Prague 
Handball Cup kladně. „Po zhruba 
třičtvrtě roku práce je na klucích vidět 
posun. Vyspěli jak fyzicky, tak psychicky. 
Zároveň jsem byl ale smutný z toho, že 

se nám nepodařilo dostat mezi nejlep-
ších osm týmů. Nemůžu vyzdvihnout 
výkon žádného jednotlivce, jelikož při 
množství utkaní, které jsme odehráli, 
měl výkon každého jednoho hráče 
svou určitou roli a každý byl důležitý. 
Děkuji vedoucí družstva Lence Kročkové 
a všem rodičům, kteří nás podporovali 
a podíleli se ať už na dopravě nebo při 
fandění našemu družstvu,“ poděkoval 
Radim Hustopecký. (js)

Mladí házenkáři: velký boj 
o čtvrtfi nále 
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Do nominace na mistrovství Evro-
py v takewondo konaném v závěru 
března v chorvatské Poreči se dostali 
tři svěřenci Školy Taekwondo ITF 
Frýdek-Místek – Alexandra Koláčková 
(juniorky), Vendula Bluchová (senior-
ky) a Dalibor Pantlík (senioři). Kromě 
závodníků český tým doplnil trenér 
a kouč juniorského národního kádru 
a zároveň vedoucí Školy Taekwondo 
ITF Frýdek-Místek Filip Gavlas a také 
David Chlebek jako mezinárodní 
rozhodčí, který je v oddíle zároveň 
trenérem. 
Úvod šampionátu patřil disciplíně 
technických sestav (tul) v individuální 
i týmové soutěži. Vendula Blucho-
vá a Dalibor Pantlík se společně se 
svým týmem dokázali probojovat do 
fi nálových kol, kde je čekal shodně 

souboj proti řeckému týmu. Senior-
skému týmu, jehož je Dalibor čle-
nem, se povedlo řecký tým porazit 
a vybojovat první zlatou medaili pro 
Českou republiku. O několik málo 
minut později se podobný výsledek 
podařil i ženskému seniorskému týmu 
společně s Vendulou a Česká republi-
ka tak rázem přidala na konto druhou 
zlatou medaili. V juniorské soutěži se 
povedlo taktéž zabodovat Alexandře 
Koláčkové a s týmem juniorek a vybo-
jovat cenné bronzové umístění.
V individuální soutěži se dařilo opět 
Vendule, která vybojovala stříbro. 
O zlato přišla těsným rozdílem. 
Další dny mistrovství patřily disciplíně 
sportovních bojů (matsogi) a dalším 
(speciální přerážecí techniky, sebe-
obrana). Dalibor je v ČR velmi obáva-

ný bojovník a svůj um dal na odiv i na 
ME. V individuální kategorii porazil 
závodníka z Bosny a Hercegoviny, 
poté svedl vyrovnaný souboj s řec-
kým soupeřem, těsně však prohrál. 
Šlo o rozhodující zápas o postup do 
fi nále, útěchou tak mohlo být, že se 
soupeř nakonec stal mistrem Evropy. 
Dalibora pak čekala týmová soutěž, 
která znamenala bronz ve sportovním 
boji. Třešničkou na závěr byla ještě 
velmi cenná stříbrná medaile z disci-
plíny speciálních technik, kde dokázal 
mužský seniorský tým obhájit pozici 
vicemistrů Evropy.
Česká republika nakonec celkově 
skončila na druhém místě za Řeckem 
z celkového počtu 26 států, které se 
mistrovství účastnily. (fg)

Taekwondo – máme mistry Evropy  

SPORT
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Křížovka

Sudoku

Arnošt Lustig: Sny jsou jako život: nikdy si nepamatuješ, kdy začnou, …

4 2 7 9
9 1

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

5 2 6
6 8 7 2

3 7
2 3 4 8

2 9 1 8
1 3 7

8 3 1
2 4 8 5

6 7
7 3 8 2

7 9 5
6 4 7

8 5 4 6
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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

777 760 973

– Rychlé půjčky na cokoliv od 5 000 Kč do 70 000 Kč
– Jsme česká dynamická společnost 
– Nemáme žádné skryté poplatky
– Půjčky jsou bez ručitele a dalších závazků
– Žádné poplatky předem
– Úvěr vyplatíme do 24 hodin 
– Výrazné slevy za předčasné splacení úvěru
– Atraktivní promoakce (slosování o Fabii, slevy až 100% úroku,…)

– Vysoké týdenní provize
– Velmi atraktivní startovací provize
– Žádné vstupní poplatky 
– Činnost OZ v lokalitě bydliště a blízkém okolí
 (podmínkou maturita nebo 3 roky nepřetržité praxe v oboru) 

Hledáme obchodní zástupce 
(„OZ“) ve vaší lokalitě:

Poskytovatel úvěru je EC Financial Services, a.s. IČ: 242 43 744, držitel licence ČNB.

půjčka
Nejrychlejší

EC20019_inzerce_MF_dnes_190x135mm.indd   3 26.03.2022   22:02:21

HLEDÁME POSILY pro práci v chovu laboratorních hlodavců v Místku, Palkovická ulice

pro pracovní pozici:   CHOVATEL, operátor chovu
Jde o rutinní druh práce, která není fyzicky náročná. Dochází zde k manipulaci s drobnými hlodavci.

JSME SCHOPNI ZAUČIT V PODSTATĚ KOHOKOLIV BYSTRÉHO Z JAKÉHOKOLIV OBORU, KDO NEMÁ ODPOR KE ZVÍŘATŮM.

Práce je pravidelně v ranních směnách, pracovních dnech. Je možno domluvit individuální časy nástupů do práce a úvazky v 
případě potřeby (dle dopravy, odvodu dětí do školky, ostatních zohlednitelných situací).

Po zapracování a pracovitosti se mzda pohybuje v úrovni 20.000 – 27.000 Kč. Odměny za dosažení pracovních výsledků.

Možné formy spolupráce: Dohoda o pracovní činnosti
 Částečný pracovní úvazek
 Plný pracovní úvazek
 Spolupráce na ŽL při specifi ckém druhu práce

Místo výkonu práce:   (objekt bývalé drůbežárny – v areálu Technosvar, adresa: Palkovická 320, Frýdek-Místek
tel. 606 193 722 (po-pá 8.30-16 hod., případně voláme nazpět)

 email: info@micefarm.com
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Pro nejpopulárn jší pytlíky na pe ivo 
rovnou pod Zámecké nám s  ve Frýdku 
do prodejny Wrap Up na ul. Zámecká 56  
(100 m z nám s  napro  vstupu do zámeckých zahrad)

Pe ivo  
je déle 
erstvé

pu do zámeckýých zahrad

m
em

br
án

a

Dvouvrstvé pytlíky  
s vnit ní tex lní  

membránou 
s odolnos   
pro  plísni

Funk ní pytlíky 
na chleba

...aby se pe ivem neplýtvalo

wrapup.cz

ZPRAVODAJ F≈M ◆ INZERCE

v Lískovci za Anglickým trávníkem

20. 5. – 10. 6. 2022

Velký výběr nábytku, skla, dveří, kol, 

barelů, nářadí, obrazů, starožitností 

a všeho, na co si vzpomenete!

Za každý nákup nad 500 Kč dárek

Otevřeno Po-Pá od 8:00 do 17:00
So od 9:00 do 12:00

Kontakt: tel.: 608 974 080
Ulice: Valcířská 520

LIKVIDACE 
BAZARU 

Až 90% slevy!
Ceny dohodou!


