
1

Frýdek-Místek  
si konečně oddechne | 4

Jižní svahy: znovuobjevené 
schodiště zkrátí cestu | 15

Bezpečnost na sídlištích  
se výrazně zvýší | 23

ZÁ
ŘÍ

 II
 2

02
2

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

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

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

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

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

Chřipka, klíšťovka, pneumokok? 
Chraňte se očkováním. Nově i v Ostravě.

PŘIJĎTE SI PRO 
PREVENCI ZDARMA*

* Očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. | V našich očkovacích centrech očkujeme klienty uvedených smluvních pojišťoven:  
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (111), Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (201),  Česká průmyslová zdravotní  
pojišťovna (205), Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209), Revírní bratrská pokladna,  zdravotní pojišťovna (213).

545 123 321 www.ockovacicentrum.cz

Více informací získáte v očkovacích centrech Avenier: 

   Poliklinika Hrabůvka, Dr. Martínka 7, Ostrava
   Hornická poliklinika, Sokolská třída 81, Ostrava

Objednejte se ještě dnes:

190x133 mm, spad

věk 65+ očkování proti chřipce
věk 65+ očkování proti pneumokokům
věk 50+ očkování proti klíšťové encefalitidě
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Dámy a pánové, vážení spoluobčané,

Frýdek-Místek konečně objal obchvat, tvář města 
se tak pomalu zklidňuje, a věřím, že si konečně 
úlevně vydechne. 

Zato pořádný nádech před důležitým krokem máme 
všichni před sebou. Komunální volby jsou za dveřmi 
a lidé dostanou možnost rozhodnout, kam by se 
město mělo ubírat dál.  

Pro mě osobně je prioritou, aby budoucí vedení rad-
nice, ať už bude jakéhokoliv složení, dokázalo stejně 
jako my za naše rok a půl krátké intenzivní období 
v čele města najít shodu napříč politickým spektrem 
a navzdory rozdílným názorům. 

Mám velkou radost z toho, že se nám povedlo měs-
to postavit na nohy. Snížili jsme zadlužení, zajistili 
ekonomickou stabilitu, zvýšili investice, poskytli 
historicky nejvyšší dotace, přitom uspořili miliony, 
udrželi ceny nájmů, vrhli se na opravy zanedbanosti 
města, pustili se do rekonstrukcí, zkontrolovali 
školy, hřiště, prosadili obnovení zubní pohotovosti, 
bojovali za dětské oddělení, debatovali se seniory, 
navázali dialog s církvemi…

Starám se o své rodné město s láskou, a pokud 
budu mít možnost být v jeho čele i nadále, vždy pů-
jdu vstříc dohodě s každým, kdo chce hledat řešení 
přínosné pro občany a město. 

Je pro mě nesmírně důležité, aby budoucí vedení 
zacházelo s naším domovem s úctou tak, aby obča-
né mohli spát klidně s vědomím, že na radnici jsou 
lidé, kterým patriotsky záleží na tom, aby se městu 
a jeho obyvatelům dobře vedlo. Přeji si, aby vzkvé-
talo a byl v něm pulzující život ochraňující hodno-
ty, které nám zde zanechali naši předci a jichž si 
nesmírně vážíme. 

Děkuji všem spolupracovníkům, kolegům z každé 
magistrátní kanceláře, zaměstnancům městských 
společností, kteří odvedli a odvádějí denně obrovský 
kus práce. Děkuji i Vám všem, kteří přemýšlíte nad 
tím, jak by město mohlo fungovat ještě lépe, a obra-
cíte se na nás s podněty. 

Plni dalších nápadů jsme i my, chceme konečně 
dát do pořádku Riviéru, spojíme Frýdek a Místek 
procházkovým okruhem, vybudujeme pumptrack 
a lezeckou stěnu, zapojíme nepřizpůsobivé do 
úklidu a další a další nápady, které překračují rámec 
tohoto úvodníku.

Frýdek-Místek má nakročeno správným směrem 
a já mu věřím! 

Přeji Vám krásné podzimní dny, 
S úctou
Váš primátor
Petr Korč (Naše Město F-M)
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do všech schránek ve městě zdarma.   

Zpravodaj města Frýdku-místku roznáší do všech domácností ve městě Česká 
pošta. při problémech s doručením se, prosím, obraťte, přímo na Českou poštu: 
e-mail: jendrejcik.frantisek@cpost.cz  |  tel.: 954 396 514 (paní Retková).
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První etapa obchvatu je v provozu,  
druhá bude do konce roku  

Zprovozněním I. etapy obchvatu města došlo k převedení obousměrné tranzitní dopravy na 
dálnici D48 ve směrech Ostrava – Frýdlant nad Ostravicí a Příbor – Frýdlant nad Ostravicí. Ve 
směrech Ostrava – Příbor, Český Těšín – Příbor a Český Těšín – Frýdlant nad Ostravicí zůstává 
obousměrná doprava v původních trasách po stávajících komunikacích.  

  

Cíl Český Těšín 

 

Cíl Příbor 

 

Cíl Ostrava 

 

Cíl Frýdlant nad Ostravicí 

 

 

 

 

Zprovozněním I. etapy obchvatu města došlo k převedení obousměrné tranzitní dopravy na 
dálnici D48 ve směrech Ostrava – Frýdlant nad Ostravicí a Příbor – Frýdlant nad Ostravicí. Ve 
směrech Ostrava – Příbor, Český Těšín – Příbor a Český Těšín – Frýdlant nad Ostravicí zůstává 
obousměrná doprava v původních trasách po stávajících komunikacích.  
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cíl ČesKý tĚšín

cíl Ostrava

cíl příbOr

cíl Frýdlant nad OstravIcí

Obyvatelé Frýdku-místku se po desít-
kách let dočkali částečného otevření 
obchvatu. v provozu je již I. etapa, 
tedy severojižní a západojižní směr 
trasy, který se napojuje na d48 od 
příbora a d56 od Ostravy. provoz byl 
slavnostně zahájen 2. září. 

„Jsem rád, že řidiči, kteří přímo do centra 
nutně nemusí, mohou město konečně 
objet po kapacitních komunikacích 
mimo něj. Potěšující je také vybudování 
protihlukových stěn, které jsou postave-
ny v délce 6,5 kilometru, aby byla v co 
nejvyšší míře zajištěna ochrana města 
a obyvatel od hluku z nových komunika-
cí,“ zdůraznil náměstek primátora pro 
obchvat jakub míček (anO 2011).

motoristy přijíždějící od příbora nyní 
nově zprovozněná komunikace dovede 
až k okružní křižovatce Frýdlantská, 
kde I. etapa končí. Z této křižovatky 
mohou pokračovat na d56 směrem 
na Frýdlant nad Ostravicí, případně 
z okružní křižovatky sjet do místku.

„Věřím, že spuštění i této první etapy po-
může k tomu, aby zmizelo to, co je nej-
větší tíhou města – tranzitní a zejména 
tranzitní kamionová doprava. Centrem 

Frýdku-Místku projíždí druhé největší 
množství kamionů v kraji. Celkově se 
město zklidní zprovozněním druhé etapy 
obchvatu koncem letošního roku. Stojí 
před námi příležitost obnovy, zklidnění 
a revitalizace částí Frýdku-Místku, které 
současný průtah tak tvrdě zasáhl a po-
ničil,“ uvedl primátor petr Korč (naše 
město F-m).
„Ještě do konce letošního roku zprovoz-
níme světelnou signalizaci na výjezdu 
z bývalého autobusového nádraží a u 
nákupního centra OBI, stejně jako levé 

odbočení z Frýdlantské ulice směrem na 
Příbor,“ potvrdil náměstek primátora 
pro dopravu leonard varga (piráti).
další změnou, v roce 2023, bude 
realizace semaforu na přechodu pro 
chodce v příborské ulici u tesca. do 
roku 2025 město plánuje vybudovat 
levá odbočení, přechody pro chodce 
a světelnou signalizaci na křižovatce 
hlavní třídy a ulice 8. pěšího pluku, 
dále autobusové zálivy na hlavní třídě 
a další úpravy. (jmj)
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nám to umožňuje rozpočet. musíme 
jim pomoci zachovat jistoty v dnešní 
nestabilní době. 
už jsme několikrát zveřejnili, že za-
stavujeme velké investice a veškerou 
energii věnujeme do podpory občanů, 
do běžné údržby chodníků, zeleně, 
osvětlení, oprav cest a bytů. věřím, 
že společně projdeme bez větší újmy 
obdobím, které nás čeká. město ale 
nemůže zůstat na pomoc občanům 
samo.  Oslovili jsme proto s koalič-
ními partnery premiéra a vládu, aby 
přistoupila k pomoci občanům tam, 
kde to jako město nemůžeme ovlivnit. 
jsem rád, že po výzvách samospráv 
a občanů vláda nakonec jedná.  

Co říká na vaše působení v politice 
rodina? 
má rodina je pro mě prioritou. mám 
tři děti a někdy je časově náročné vše 
zvládnout. má žena je skvělá a vytváří 
mi výborné zázemí. díky tomu se už 
rok a půl mohu věnovat městu naplno. 
velmi své rodině děkuji. 
díky velkému nasazení se nám po-
dařilo dotáhnout důležité projekty, 
postavili jsme město na nohy a zajistili 
jeho ekonomickou a finanční stabilitu. 
nadále chci pro město pracovat a vě-
řím, že si i s rodinou občas vyšetřím 
čas a společně si užijeme to, co se nám 
ve Frýdku-místku již podařilo. (red)

rOZhOvOr

Jak hodnotíte rok a půl dlouhé ob-
dobí v čele Frýdku-Místku?
jsem rád, že se nám podařilo mno-
hé na vícero frontách… považuji za 
důležité, že kleslo zadlužení města 
a zároveň na historicky nejvyšší objem 
narostly investice. Zvýšila se podpora 
kultury, sportu a sociální oblasti. vy-
tvořili jsme rezervu ve výši přesahující 
100 milionů korun, která nám pomůže 
vyřešit energetickou krizi. díky tomu 
můžeme pomoci občanům tím, že ne-
zvýšíme nájemné v městských bytech, 
nebudeme zdražovat platbu za odpady 
a zachováme mhd zdarma. Zavede-
ní jízdného by městu přineslo podle 
odborných studií jen asi 20 milionů 
korun a celkové náklady na mhd jsou 
kolem 130 milionů. udržíme ceny tepla 
pro téměř 19 tisíc domácností a firem, 
které jsou napojeny na městskou 
společnost dIstep, v řádech inflace. 
velkou výhodou je, že odebíráme teplo 
vyrobené převážně z černého uhlí 
a biomasy, tedy ne z drahého zemního 
plynu. nemohu tedy vnímat své půso-
bení jinak než pozitivně. 

Pomůže snížit nárůst cen tepla také 
projekt pyrolýzy? 
ano, a při této příležitosti chci podě-
kovat vedení městských společností 
dIstep a Frýdecká skládka, které tak, 
jak jsme si přáli, začaly připravovat 
projekt na zpracování nevyužitelného 
plastového odpadu. Zde se ukazují 
dvě výhody. ušetříme za skládkování 
tohoto odpadu a zároveň jej zužitkuje-
me a přeměníme na zdroj energie. a to 
vše se vrátí občanům města ve formě 
nezvyšování cen, jak za odpady, tak za 
dodávané teplo.  
děkuji také novému vedení a všem 
pracovníkům technických služeb. 
ukázali, že i v době, kdy jsou vytíženi 
doslova na hranici svých možností, 
mohou ještě o něco navýšit objem 
prací pro město. pracují na nutném 
rozšíření hřbitova a zároveň se věnují 
údržbě bytového fondu, komunikací, 
zeleně a osvětlení. 

Na co se chcete zaměřit do budouc-
na? 
Za nejdůležitější považuji, že jsme 
připraveni na jakoukoliv výzvu. je to 
dáno tím, že město stojí na pevných 
základech, máme vytvořené rezervy 
a silné městské společnosti. chceme 
a musíme pomáhat našim občanům 
všude tam, kde je to možné a kde 

Primátor: Město stojí na pevných 
základech, občany podržíme

Ohlédnutí primátora Petra Korče (Naše 
Město F-M) za obdobím svého působení.  
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již krátce po volbách v roce 2018 se 
správě obecního majetku podařilo 
citlivě a vkusně rekonstruovat kavárnu 
radhošť. v prosinci téhož roku došlo 
v kulturním domě ve skalici k požáru. 
práce na odstranění následků započaly 
ihned na začátku roku 2019 a kulturní 
dům byl postupně vybavován ozvuče-
ním a projektorem dle přání osadního 
výboru i občanů.
nelze nezmínit situaci kolem bývalého 
hotelu centrum. prodej budovy a po-
zemků městské společnosti dIstep 
a.s. zaručuje vliv města na průběh 
rekonstrukce a také a zejména to, že 
se z budovy nestane ubytovna, roky 
chátrající ruina, nebo že bude dokonce 
zbourána. dIstep vybuduje v budově 
své zázemí, byty, vzniknou i nebytové 
prostory. mrzí mne snaha některých 
osob napadat tento prodej. to je pro 
mne stěží pochopitelné. chceme, aby 
budova sloužila, ne aby byla předmě-
tem spekulace developerů.
v lednu 2020 se rozjela služba „seni-
ortaxi“. přestože na zavedení služby 
měla nepominutelný podíl další koalič-
ní strana, jsme rádi, že i anO přispělo 
podporou tohoto projektu ke zvýšení 
komfortu seniorů ve městě.

všechny citelně zasáhla pandemie co-
vidu, město však neotálelo a poskytlo 
pomoc ve formě prominutí nájmu ve 
výši 30 % středním a malým podnika-
telům omezeným v možnosti podnikat. 
nemohu nevzpomenout nezvyšování 
nájemného v městských bytech o míru 
inflace. tím se nájemné v městských 
bytech drží na úrovni, která je nižší než 
u ostatních pronajímatelů. 

důležitou oblastí je bezpečnost. město 
k ní přispělo mimo jiné poskytnutím 
městské budovy pro oddělení hlíd-
kové služby policie Čr v sokolské ul. 
jedná se o policisty, kteří slouží hlavně 
v terénu.
věřím, že správa obecního majetku 
bude i nadále garantovat stav majetku 
města a jeho způsobilost pro plnění 
veřejných potřeb.

Zastupovat 4 roky zájmy obyvatel 
města byla obrovská čest a zde musím 
vyzdvihnout obrovskou profesionalitu 
všech zaměstnanců magistrátu města 
Frýdku-místku a tímto jim ještě jednou 
poděkovat. díky!
před rokem a půl jsme se stali kvůli 
rozpadu koalice bývalého exprimá-
tora součástí vedení města. I za tuto 
docela krátkou dobu se leccos povedlo. 
Každý pejskař poznal na své peněžence 
výraznou úsporu při platbě poplatku 
za psa. mohu slíbit, že v případném 
dalším volebním období bychom rádi 
tento poplatek ještě dále snížili. velký 
ohlas také vzbudilo otevření prvního 
psího hřiště. tyto psí výběhy jsou velmi 
populární a máme v plánu jejich počet 
navyšovat. pro zvířata toho ale může 
město dělat mnohem více. rád bych 
např. postavil nový bezpečný, moderní 
a přívětivý útulek pro opuštěná, týraná 
nebo zatoulaná zvířata.
velkou radost mi udělaly úspěchy 
v dopravní oblasti. rozjeli jsme změny 
v parkování tak, aby se v nejžádanějších 
lokalitách parkovalo pouze krátko-
době, a na větších parkovištích mimo 

městská centra bylo parkovaní levnější. 
ruku v ruce s tím připravujeme systém 
rezidentního parkování na sídlištích. po-
dařilo se mi s krajem domluvit stavbu 
velké okružní křižovatky za Gustlíčkem. 
nechal jsem zpracovat odborné studie 
zklidnění průtahu městem po ote-

vření obchvatu, máme jasno i o nové 
podobě Ostravské, která bude hlavně 
pro chodce mnohem bezpečnější. nově 
jsme přidali cyklodopravu jako prioritní 
způsob pohybu po městě. Frýdek-mís-
tek musí budovat cyklostezky mnohem 
větším tempem než doposud. 

Majetek města je v dobrém stavu

Radovan Hořínek (ANO 2011), náměstek primátora  
pro majetkoprávní vztahy města a zadávání veřejných zakázek

Pejskaři ocení snížení poplatku za psy

Leonard Varga (Piráti), náměstek primátora pro dopravu, 
silniční hospodářství, životní prostředí a zemědělství
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Obchvat jede! jsem velice rád, že jsem 
mohl také přiložit ruku k dílu u této vý-
znamné stavby, která změnila a nadále 
bude měnit k lepšímu životy spousty 
lidí ve Frýdku-místku a jeho okolí. 
význam má však také evropský a ten 
nelze opomenout.
podařilo se zachránit hotel centrum, 
změnit územní plán, tak aby bývalé 
průmyslové areály mohly zase být 
začleněny do městské infrastruktury 
a nevznikly v centru města další vý-
robní haly, ale městská zástavba, která 
bude sloužit občanům.
toto volební období se podařilo získat 
stovky milionů dotací na potřebné 
projekty, mezi které patří například 
rekonstrukce městské knihovny, stav-
ba kanalizace v městských částech, 
rekonstrukce budovy pro městskou 
policii.
sbírkový program daruj F≈m se 
ukázal jako výborná forma podpory 
vybraných projektů, které by bylo 
jinak velice obtížné financovat. mezi 
tyto projekty patří například pořízení 
automobilu pro mobilní hospic, oprava 
věže kostela ve skalici nebo oprava 

evangelického kostela. práce však 
stále nekončí, stále je potřeba připra-
vovat další projekty, které zlepší život 
ve městě a dále na ně shánět dotační 
peníze a nezatěžovat tak městskou 

kasu. v současné době se jedná zejmé-
na o dopravní terminál u železničního 
nádraží, vybudování centra denních 
služeb domovinka a modernizaci auto-
busů v mhd. 

stihli jsme toho opravdu hodně. 14 in-
vestičních akcí bylo zdárně dokonče-
no, dalších 12 pokračuje a dalších 15 
se připravuje včetně velkého množství 
investičních záměrů. Za volební období 
jsme proinvestovali přes 800 milionů 
Kč a v roce 2021 jsme částkou 276 mi-
lionů Kč dosáhli nejvyššího objemu 
investic za posledních pět let. většinu 
akcí jsme připravili v období 2015 až 
2018 a nyní se nám je podařilo dokon-
čit. Úspěšně jsme dokončili kanalizaci 
v městských částech, knihovnu v míst-
ku, rekonstrukci bytů pro seniory, 
dětské hřiště, rekonstrukci bytového 
domu, škol, školek, modré lávky atd. 
velkou radost mám z části zprovoz-
něného obchvatu, kde jsme dokázali 
postavit dva důležité mosty. 
splnili jsme náš cíl realizovat strategic-
ké investice a odstranit zanedbanost 
z minulých období. přehled investic 
najdete v tomto zpravodaji na stra-
nách 16 až 18. stejně budeme pokra-
čovat i v dalších letech, kdy se více 
soustředíme na cesty a chodníky. 
Finančně je město stabilizované a in-
vestuje. Zadlužení nyní činí 168 milionů 

Kč. včas jsme stáhli peníze ze sber-
bank a tím o ně nepřišli, z termínova-
ných vkladů jsme získali přes 10 mi-
lionů korun a vytvořili jsme celkové 
rezervy pro řešení dopadů nárůstu 
cen energií v dalším období ve výši 

přes 100 milionů Kč. škoda, že jsme 
v minulosti přišli o 28 tisíc m² měst-
ských pozemků, které byly rozprodány 
po 200 Kč za m². dnes by měly cenu 
přes 2500 Kč za m², čili přes 70 milionů 
a tvořily by železnou rezervu města.

Obchvat mění naše životy k lepšímu

Jakub Míček (ANO 2011), náměstek primátora pro územní 
plánování a rozvoj, stavebně správní činnosti, ekonomický 
rozvoj a podnikání, dotace a integrované teritoriální investice, 
útvar hlavního architekta a silniční obchvat města

Jiří Kajzar (Naše Město F-M), náměstek primátora pro investice, 
finance a rozpočet (vpravo s velitelem hasičů na stavbě zbrojnice)

Investice jsou nejvyšší v historii



8 ZpravOdaj F≈m ◆ Ohlédnutí Za vOlebním ObdObím

Za nejdůležitější považuji skutečnost, 
že se nám i přes zhoršenou ekonomic-
kou situaci povedlo udržet stabili-
tu sociálních služeb bez omezení. 
podařilo se prosadit důležitý projekt 
rekonstrukce domova pro seniory ve 
školské ulici. Klientům tak nabídne-
me vyšší komfort. centrum aktivních 
seniorů jsme otevřeli širšímu okruhu 
občanů, např. organizaci adra pro 
pohybové kroužky určené autistickým 
dětem. a protože město chce být dob-
rým partnerem pro rodiny, rozjeli jsme 
projekt rodinné politiky.
rozjeli jsme participativní rozpočet 
a nechali poprvé v historii města lidi 
hlasovat o tom, které místo si dle jejich 
názoru zaslouží zrekonstruovat a zlep-
šit. vyhrálo Zátiší a my pak občany 
zapojili i do tvorby samotného návrhu 
budoucí podoby tohoto místa. je vidět, 
že lidé se chtějí zapojit do debaty 
o veřejném prostoru. proto budeme 
v tomto projektu pokračovat.
spustili jsme městskou aplikaci muni-
polis: občané mají v mobilu pohotově 
důležitá upozornění, informace o dění 
ve městě, info o měření rychlosti 
a mohou hlásit závady ve veřejném 
prostoru. město spolu s ts a.s. tak od 

1. září loňského vyřešilo 325 podnětů, 
nejčastěji nepořádek, černé skládky 
a poškozené chodníky. Online běží 
chytrý Zpravodaj. Zavedli jsme pla-

tební portál – občané už nemusí kvůli 
poplatkům na magistrátní pokladnu. 
a konečně, máme nový web bez 
předražené technické podpory.

Udrželi jsme stabilní sociální služby 

Igor Juriček (Piráti), náměstek primátora pro sociální služby, 
zdravotnictví, protidrogové aktivity a prevenci, informační 
technologie, participaci a digitalizaci

v radě města Frýdku-místku je mi 
svěřena kultura a památková péče. 
Fungování města má velkou setrvač-
nost a jakékoli změny proto potřebují 
čas. důležitější než výčet konkrétních 
realizací je ale nastavení směru, kterým 
se ubíráme a budeme ubírat. 
museli jsme vyřešit situaci KulturyFm 
– městské příspěvkové organizace, 
jejího financování a vedení. povedlo 
se znovu po vynucené pauze rozjet 
kulturní život ve městě. důležitý krok 
se nám povedl v oblasti financování 
kultury, kde jsou nyní kulturní akce 
a spolky financovány podle jasně 
a přesně daných pravidel. dotace 
v kultuře tak přestaly být předmětem 
politických rozhodnutí. stoupá i objem 
peněz v programu, takže dokážeme 
podpořit více žadatelů a dělat město ži-
vější a kulturnější. věřím, že kultura má 
být nezávislá a nepodléhat politickým 
vlivům. proto ani městské kulturní akce 
už nezahajují pánové v oblecích. další 
důležité kroky nás ještě čekají: v první 
řadě zavedení víceletých dotací.
v oblasti památkové péče mě těší, že 
se nám daří zrychlovat tempo oprav 

a rekonstrukcí drobných památek, 
které vytvářejí kulturní paměť krajiny 
kolem nás – soch a pomníků, kapliček 
a křížů. I zde nás ale ještě spousta 
práce čeká. v přípravě je mimo jiné 
rekonstrukce památníku osvobození – 
holubic nebo rekonstrukce zanedbané 

kapličky sv. Otýlie ve staroměstské 
ulici. v těchto dnech se také v ulicích 
města objevují první stolpersteiny – 
dlažební kostky připomínající památku 
obětí holocaustu a nacismu. ne vše 
jde hned. Kdo se ale chce dívat, uvidí 
kolem sebe pozitivní změny. 

jasná pravidla ve financování kultury

Jakub Tichý (Piráti), radní pro kulturu a památkovou péči
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místecké sídliště riviéra je v centru 
pozornosti radnice. projekt na revi-
talizaci sídliště byl sice v roce 2020 
přerušen, avšak současné vedení 
radnice považuje za důležité projekt 
opět rozjet. prvním krokem je zvele-
bení zanedbaného areálu – bývalého 
dopravního hřiště a minigolfu v ulici 
28. října. do návrhu podoby nového 
místa pro aktivní trávení volného času 
město zapojilo obyvatele a areál bude 
vybaven podle jejich požadavků. 

„Současné vedení radnice vnímá velmi 
intenzivně potřebu změn na sídlišti 
Riviéra. Jde o další z položek v rámci 
zanedbanosti města, kterou je třeba 
odstranit. Projekt opět rozjedeme. Nyní 
hledáme vhodné plochy pro zhruba 
250 chybějících parkovacích míst. Po 
volnočasovém areálu bychom navázali 
vybudováním dětského hřiště a cyklo-
stezky,“ uvedl náměstek primátora pro 
investice, finance a rozpočet jiří Kajzar 
(naše město F-m).

město chce do jednotlivých projektů 
zapojit občany a změny provádět ve 
spolupráci s nimi. (jmj)

Sídliště Riviéra postupně 
projde proměnou

„Snažíme se zpříjemnit bydlení obyvatelům sídlišť Slezská ve Frýd-
ku a Riviéra v Místku. Kromě zeleně, cyklostezek a dětských hřišť 
se snažíme zajistit dostatečný počet parkovacích míst, aby lidé, 
kteří přijedou odpoledne z práce, nemuseli jezdit po sídlištích a slo-
žitě hledat místo na zaparkování svého auta. Na Slezské vzniknou 
parkovací místa vedle Sekerovy vily a další u budovaného bulváru 
mezi Těšínskou a Nádražní ulicí. Na Riviéře hledáme vhodná místa, 
některé plochy jsou pro tento účel vhodné, ale uvítáme i názory 
a nápady obyvatel z Riviéry.“ náměstek primátora pro investice, 
finance a rozpočet jiří Kajzar (naše město F-m)

magistrát ve Frýdku-místku dělá svou práci 
odpovědně. potvrdil to osmiměsíční projekt, 
v rámci kterého byl úřad prověřen s nadsáz-
kou „od sklepa až po půdu“. 
Kvalitní veřejné služby poskytuje magistrát 
statutárního města Frýdku-místku. potvrdil 
to úspěšně absolvovaný projekt, který úřadu 
přisoudil statut „společensko-odpovědný“. 
společenská odpovědnost magistrátu smě-
řuje k občanům města, aby byl otevřeným 
a komunikativním úřadem, který usiluje jak 
o zvýšení spokojenosti občanů, tak o zlep-
šování kvality života prostřednictvím veřejné 
služby i nad rámec zákonné povinnosti. pro-
jekt uzavřel externí audit a získání certifikátu. 
řešitelé projektu zastupující jednotlivé 
oblasti představili práci magistrátu v oblas-
ti ekonomické, personální, občanské, také 
v oblasti environmentu nebo skrze interní či 

externí komunikaci. „Společenská odpověd-
nost vychází z principů odpovědnosti, trans-
parentnosti, etického chování, respektování 
potřeb, právních požadavků a standardů, 
včetně lidských práv. Jsem rád, že pracujeme 
s těmito přidanými hodnotami a vysokým 
nasazením, zároveň nás získaný titul zavazuje 
k neustálému zlepšování a zefektivňování. 
Získaného certifikátu si velmi vážím,“ uvedl 
tajemník magistrátu města Frýdku-místku 
petr menšík. 
statutární město tak naplnilo požadavky 
managementu společenské odpovědnosti na 
úrovni evropského standardu. Získaný cer-
tifikát potvrzuje úroveň kvality služeb, péči 
o všestranný rozvoj na území, péči o maje-
tek města, spokojenost občanů v kontextu 
zavazující politiky společenské odpovědnosti 
magistrátu. (jmj)

Frýdecko-místecký magistrát obstál  
na výbornou, za své působení získal certifikát 

aKtuÁlnĚ

v
IZ

u
a

lI
Za

ce
 v

O
ln

O
Ča

sO
v

éh
O

 a
re

Á
lu

 v
 u

lI
cI

 2
8.

 ř
íjn

a
. 



10 ZpravOdaj F≈m ◆ aKtuÁlnĚZpravOdaj F≈m ◆ Ohlédnutí10

ZÁŘÍ 2021

ŘÍJEN 2021

LEDEN 2022

1 hOKejIsta Ondřej palÁt 
ZaplnĚnému nÁmĚstí 
svObOdy uKÁZal stanley cup. 
Od prImÁtOra dOstal KlíČ 
K mĚstu a paK se přes dvĚ 
hOdIny pOdepIsOval Fandům. 

2 japOnsKý velvyslanec hIdeO suZuKI 
navštívIl FrýdeK-místeK. prOKÁZal 
ZnalOstI ČesKé pOlItIKy, OcenIl Zajímavé 
ZÁpIsy v KrOnIce mĚsta a byl pOtĚšen, 
že ZdenĚK navrÁtIl prOsaZuje spOrtOvní 
výchOvu InspIrOvanOu japOnsKým 
šKOlsKým systémem.

LISTOPAD 2021

3

3

2

4

5 6

1
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bŘEZEN 2022

KVĚTEN 2022

3  uZavřený sleZansKý areÁl se mĚní 
v mOderní bulvÁr. 

4  mĚstO FrýdeK-místeK darOvalO 
ZÁchranÁřům pOtřebný přenOsný 
ultraZvuK.  

7

9

10

11

12

8

10

DUbEN 2022

5  ZÁstupcI spOrtOvních, Kulturních a sOcIÁlních 
OrGanIZací s vedením mĚsta pO pOdpIsu dOtaČních 
smluv. OrGanIZace Obdržely hIstOrIcKy nejvyšší 
ČÁstKu přesahující 100 mIlIOnů KOrun. 

6  tříKrÁlOvý průvOd Za velKéhO ZÁjmu veřejnOstI 
vůbec pOprvé prOšel ObĚma ČÁstmI mĚsta – 
FrýdKem I místKem. 

7  mĚstO nechalO OpravIt budOvu bývalé banKy 
hanÁ. nOvĚ v ní sídlí OdbOr žIvOtníhO prOstředí 
a ZemĚdĚlství. služby prO ObČany se taK 
centralIZují. 

8  hIstOrIcKy první setKÁní ZÁstupců všech círKví ve 
FrýdKu-místKu s prImÁtOrem mĚsta. spOluprÁce  
mĚsta s círKvemI vyvrchOlIla  
na FestIvalu bOží mĚstO. 

9  všIchnI v jednOm šIKu Za ZÁchranu dĚtsKéhO 
OddĚlení v nemOcnIcI. 

10  pOvedenÁ reKOnstruKce budOvy KnIhOvny na 
hlavní třídĚ. 

11 rOZKvetlé arbOretum. 

12   pyrOlýZa pOmůže s lIKvIdací plastů a ZajIstí mĚstu 
další ZdrOj enerGIe.
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ČERVENEC 2022

ČERVEN 2022

13 dĚKan danIel vícha uKlÁdÁ dO tubusů předmĚty a vZKaZy prO 
budOucí Generace. jsOu ulOženy v Opravené vĚžI KOstela sv. jana 
a pavla. 

14 cenu mĚsta ZísKaly třI OsObnOstI – sKalIcKÁ KrOnIKÁřKa vĚra 
pÁnKOvÁ, ředItelKa OblastníhO spOlKu ČesKéhO ČervenéhO Kříže 
jana stanOvsKÁ (na snímKu s představItelI mĚsta) a In memOrIam 
hudebníK, ZpĚvÁK a sKladatel davId stypKa. 

15 pO reKOnstruKcI vnItřních rOZvOdů ZaČala Oprava FasÁdy, 
balKOnů Zateplení a výmĚna OKen ve výšKOvém dOmĚ v anensKé 
ulIcI. nÁjemnícI díKy tOmu ušetří na platbÁch Za teplO.   

16 první etapa Obchvatu je spuštĚna. dO mĚsta taK 
nemusíautOmObIly jedOucí ve smĚrech Ostrava – příbOr – 
Frýdlant n. O. dO KOnce rOKu bude Otevřena II. etapa ve smĚru na 
ČesKý tĚšín a slOvensKO.  Obyvatelům mĚsta v OKOlí průtahu se 
uleví. 

14

15

16

17

13

17 mĚstO přIpravIlO prOjeKt, díKy 
Kterému se prOmĚní nevyužItÁ 
plOcha na sídlIštI sleZsKÁ na 
parKOvIštĚ s 40 místy. vše bude 
dOplnĚnO příjemnOu Zelení. 

ZÁŘÍ 2022



13



14 ZpravOdaj F≈m ◆ aKtuÁlnĚ

„Vybudování tělocvičny v Chlebovicích, na kterou místní čekají už 
dvě desítky let, je od našeho loňského nástupu do vedení města 
naší prioritou. Je opravdu nutností a děti i dospělí ji využijí. Počí-
táme s tím, že stavební firmy půjdou do výběrového řízení s vyšší 
cenou. Jsme na tuto eventualitu připraveni.“ náměstek primátora 
pro investice, finance a rozpočet jiří Kajzar (naše město F-m). 

v slavnostním duchu se odehrálo 
zahájení školního roku na 8. základní 
škole. žáci druhých až devátých tříd 
na nádvoří školy přivítali 59 prvňáčků. 
primátor petr Korč (naše město F-m) 
všechny pozdravil, poté zazvonil na 
zvonec a zahájil tak nový školní rok.

prvňáci procházeli červeným kober-
cem a slavnostní barevnou bránou. 
Za ní je učitelka pasovala obrovskou 
tužkou na žáky 8. základní školy a ře-
ditelka Kateřina Kubíčková každému 
navlékla šerpu. všichni dostali baťů-
žek a poté se zařadili se ke své třídě.

„Na 8. základní škole jsem prožil celé 
své školní dětství a bylo mi velkou ctí 
zde zahájit školní rok se slavnostním 
pasováním prvňáčků. Byl jsem opravdu 
mile překvapen pozitivní energií celého 
pedagogického sboru, který vítal děti 
ve škole,“ byl potěšen primátor petr 
Korč. „Přeji nejen paní ředitelce Kate-
řině Kubíčkové, ale i všem pedagogům, 
zaměstnancům škol, rodičům, dětem 
a hlavně našim prvňáčkům hodně 
radosti a vše dobré na společné cestě 

Primátor slavnostně zazvonil  
a nový školní rok začal 
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v novém školním roce,“ popřál primá-
tor petr Korč.

v letošním roce do prvních tříd ve 

Frýdku-místku nastoupilo 531 čes-
kých dětí a 13 dětí z ukrajiny. (rs)

přípravné práce pro zahájení stavby 
tělocvičny u 2. základní školy v ulici 
jana Čapka jsou v plném proudu. „Pus-
tili jsme se do přípravy území pro stavbu 
tělocvičny. Práce, které potrvají do první-
ho říjnového týdne, provádějí technické 
služby,“ popsal náměstek primátora 
pro investice, finance a rozpočet jiří 
Kajzar (naše město F-m). město poté 
zajistí potřebnou dokumentaci a vy-
píše výběrové zřízení na zhotovitele 
tělocvičny. 
prioritou města je nadále vybudování 
tělocvičny v chlebovicích. „Vzhledem 
k prudkému navýšení cen stavebních 
materiál v důsledku ruské agrese na 
Ukrajině odmítly podepsat smlouvu na 
vybudování tělocvičny všechny firmy, 
které se účastnily výběrového řízení. Ne-
být liknavosti minulého vedení radnice, 
mohla být tělocvična již dávno postave-
no. Bohužel město tehdy neřešilo skluz 
1000 dnů v dodání projektu od projek-
tanta, proto se nedala vypsat soutěž na 
zhotovitele. To byla jedna z prvních věcí, 
kterou jsme vyřešili po našem nástupu 
do vedení města. Podařilo se nám doku-
mentaci zajistit, vypsat výběrové řízení, 

2. ZŠ a chlebovice budou mít tělocvičny

jenže vše změnila krize na trhu se sta-
vebním materiálem a rozkolísání cen,“ 
vysvětlil problém jiří Kajzar. nicméně 
město znovu vypíše výběrové řízení 

na zhotovitele. „Musíme počítat s vyšší 
cenou, ale tělocvičnu chceme v Chlebo-
vicích postavit. Je to opravdu nutnost,“ 
zdůraznil jiří Kajzar. (rs) 
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město chystá revitalizaci jižních 
svahů. Oblíbené místo pod frýdeckým 
zámkem získá novou lávku, stávající 
chodníky budou prodlouženy.
„Vytváříme spojnici mezi frýdeckým 
a místeckým náměstím. Hodně lidí 
využívá tuto trasu i v současné době. 
Nové stezky navážou na stávající 
a dovedou chodce ke skateparku pod 
svahem a k plánovanému podchodu pod 
železniční tratí. Lidé následně pohodlně 
přejdou opravenou modrou lávkou do 
Místku,“ popsal náměstek primátora 
pro investice, finance a rozpočet jiří 
Kajzar (naše město F-m).
lidé se na jižní svahy dostanou novou 
cestou. „Těsně pod magistrátem u Tě-
šínské ulice objevila architektka Lucie   
Šidlová mezi domy v minulosti použí-
vané staré schody. Přístup ke schodům 
blokuje garáž, která je postavena na 
městském pozemku. Pokud se nám 
tato věc podaří vyřešit, využijeme tyto 
schody pro novou spojnici, kterou se 
lidé dostanou k železniční trati,“ popsal 
náměstek jiří Kajzar. pro chodce, kteří 
půjdou do místku od frýdeckého ma-
gistrátu, to bude znamenat význam-
nou časovou úsporu. (jmj, rs)

jižní svahy se proměňují, cestu  
zkrátí znovuobjevené schodiště
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„Jižní svahy využívají občané nejen k procházkám, ale také jako 
nejjednodušší cestu mezi Frýdkem a Místkem. Stezky na Jižních 
svazích a opravená modrá lávka tvoří spojnici mezi frýdeckým 
a místeckým náměstím. Prodlužujeme proto stávající chodníky 
a nyní jsme nalezli schodiště, které lidé využívali v minulosti a které 
bychom rádi zařadili do soustavy chodníků a stezek na Jižních 
svazích.“ náměstek primátora pro finance, investice a rozpočet 
jiří Kajzar (naše město F-m)    

do podzimní výzvy „10 000 kroků“ se 
opět zapojil Frýdek-místek. výzva je 
určena pro jednotlivce, školní nebo 
firemní týmy, mohou se přidat i týmy 
složené z kamarádů. registrace je již 
nyní možná na stránkách na www.
desettisickroku.cz, kde se zájemci 
dozví další podrobnosti.  výzva bude 
slavnostně zahájena 1. října. 
Účastníci nemusí ujít denně 10 tisíc 
kroků, každý si sám určí, jaké jsou 
jeho možnosti a hranice. důležité je, 
že pravidelná chůze prospívá lidskému 
organismu, člověk je pak odolnější 
a zdravější.  

„Smyslem výzvy je navrátit chůzi zpět do všedních dnů, motivovat 
k pravidelnému pohybu a pomoci městům vytvářet příjemná místa 
pro život. Výzva se speciálně zaměřuje na ty, kdo potřebují motivaci 
nejvíce – na seniory a lidi s vyšším BMI. Nejde o to denně ujít 10 000 
kroků, ale chodit více než dosud a hlavně pravidelně. Pro účastníky 
máme opět nachystané ceny.“  náměstek primátora pro územní 
plánování a rozvoj, stavebně správní činnosti, ekonomický rozvoj 
a podnikání, dotace, integrované teritoriální investice, útvar hlav-
ního architekta a silniční obchvat jakub míček (anO 2011)  

Přidejte se k výzvě 10 000 kroků 
aktivitu si pak každý může monitoro-
vat na jakémkoliv zařízení a následně ji 
nahrát do speciální aplikace. body, kte-
ré účastníci získají za každý nachozený 

kilometr, se přepočítávají koeficienty, 
a tak lidé starší a lidé s vyšším bmI 
dostanou za jeden kilometr více bodů, 
než lidé mladší a štíhlejší. (rs)

pět kamenů zmizelých bude připomínat pětici obětí nacis-
tického režimu – Karla pavlíka, antonína vaculíka, heinricha 
Wolfa, julia hupperta a annu huppertovou. „Destičky budou 
v místech, kde tito obyvatelé dříve působili. Jsou malým zadosti-
učiněním, faktem, že se na ně a jejich krutý osud nezapomnělo. 
Mohou tak být mementem pro další generace,“ uvedl náměstek 

primátora pro územní plánování a rozvoj a také pro útvar 
hlavního architekta města jakub míček (anO 2011). 
slavnostní odhalení kamenů se uskuteční 20. září ve 12 hodin 
na Zámeckém náměstí a od 13 hodin na náměstí svobody. 
další dva kameny Zigmunda demnera a herminy demnerové 
nechají umístit příbuzní obětí prostřednictvím židovské obce. 

Kameny zmizelých pro osobnosti města 
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nÁZOry, aKtualIty

Oprava chodníků:
 - ul. Bezručova /za domem č. p. 439–442/  
 - ul. F. Čejky
 - ul. J. Jabůrkové
 - Mariánské náměstí

Oprava části chodníku v ul. ČSA
Oprava parkoviště u nemocnice /ul. E. Krásnohorské/
Oprava prostranství před gymnáziem P. Bezruče
Celoplošné opravy části silnice III/4773 
po výstavbě kanalizace ve Skalici
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energetická krize způsobená zvyšová-
ním cen elektrické energie a plynu na 
historické maximum vyvolává u oby-
vatel obavy, jak to bude s cenami za 
teplo.  

„Pro více než 18 tisíc bytových jednotek 
ve Frýdku-Místku dodává tepelnou 
energii, tedy teplo pro ústřední vytá-
pění a teplou vodu, akciová společnost 
DISTEP, jenž je vlastněna statutárním 
městem Frýdek-Místek,“ připomenul 
náměstek primátora pro majetko-
právní vztahy města radovan hořínek 
(anO 2011). 

„Uvedené teplo je aktuálně vyráběno 
primárně z uhlí a biomasy. I u těchto ko-
modit došlo za poslední období k nárus-
tu cen, stejně jako k nárustu emisních 
povolenek. Toto navýšení je ovšem velmi 
podstatně nižší než u zmiňované elek-
třiny a zemního plynu,“ popsal situaci 
předseda představenstva a.s. dIstep 
jiří Čuda.  

Z toho vyplývá, že navyšování cen 
za tepelnou energii nebude spojeno 
s dramatickým nárustem jako v pří-
padě jiných měst, kde jsou závislí na 
vytápění plynovými kotelnami. Zde je 
na místě tvrzení, že přeměna místních 
komodit, tedy uhlí a biomasy, na teplo 
je výhrou pro občany Frýdku-místku. 

„Společnost DISTEP stále vede cenová 

Občané se nemusí obávat 
skokového zvýšení cen za teplo

jednání ohledně dodávek tepelné ener-
gie a snaží se je držet v úrovni pohybují-
cí se kolem předpokládané inflace. Ceny 

jsou navíc pod kontrolou Energetického 
regulačního úřadu,“ potvrdil jiří Čuda. 
(rs)
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„Společnost DISTEP má silnou vyjednávací pozici při vyjednávání 
cen energie, což se prokázalo již při navýšení cen pro tento rok, 
které bylo jedno z nejnižších v republice. Regulace a „zastropování“ 
cen v této oblasti je na úrovni města těžko realizovatelné. O tom 
nerozhoduje rada města ani zastupitelstvo, je to dáno vstupními 
náklady, dále právními předpisy a výměry ministerstva. Věřím 
obchodní politice DISTEPu, že bez politických proklamací dokáže 
udržet nízkou cenu tepla jako doposud.“ náměstek primátora pro 
majetkoprávní vztahy města radovan hořínek (anO 2011)

primátor petr Korč (naše město F-m), 
náměstci radovan hořínek, jakub 
míček (oba anO 2011), Igor juriček 
(piráti) a příbuzní obětí položením 
kytic k památníku uctili 2. září pa-
mátku pěti českých vlastenců, které 
němečtí okupanti popravili 3. září 1943 
v lískovci.

dva dny předtím odbojáři vyhodili 
do povětří projíždějící německý vlak 
s municí. nálož dynamitu poškodila 
lokomotivu a vykolejila sedm vagónů. 
podezíráni byli odbojáři ze skupiny 
bílá lvice, avšak němci skutečné 
pachatele nikdy neodhalili. „Proto jako 
výstrahu před dalšími záškodnickými 
aktivitami odsoudili pět jiných v té době 
uvězněných odbojářů a v místě útoku 
na vlak je oběsili,“ popisoval tragédii 
primátor petr Korč a dodal: „Setkal 

vedení města uctilo památku vlastenců

jsem se se sestrou jednoho z popra-
vených a dozvěděl jsem se informace, 
které nenajdete v učebnicích. Jí bylo 
tehdy osm let a po zatčení členů rodiny 
zůstala v domě sama se svou o něco 
málo starší sestrou.“

 podle pamětníka – zaměstnance 
železnice – museli oprátky nasazovat 
svým druhům samotní odsouzení 
a až poslednímu z nich utáhl oprátku 
německý voják. nacisté dále nechali 
oběšené muže pro výstrahu viset 
několik dní a projíždějící osobní vlaky 
museli v místě vždy zpomalit, aby 
cestující viděli visící těla pěti lidí.  
na místě tragédie byl 3. září 1945 od-
halen památník se jmény pěti popra-
vených mužů. jsou jimi: slévač josef 
lichnovský, hutník Zdeněk žáček, 
zemědělský dělník jan ermis, dělník 
josef drozd a krejčí bohumil janáček.
primátor připomenul, že v současné 
době je třeba zdůrazňovat hodnotu 
života s ohledem na ruskou agresi na 
ukrajině, v jejímž důsledku zbytečně 
umírají nevinní lidé. (rs)  
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O
Milí občané,
za několik málo dní se konají komunální volby, 
výsledky těchto voleb ovlivní život ve městě po 
následující čtyři roky. já měl tu čest pracovat pro 
Frýdek-místek z pozice zastupitele, ale rovněž 
i z pozice náměstka primátora, který měl na sta-
rost zejména sociální oblast. během tohoto období 
se povedlo mnoho dobrých věcí, které pozitivně 
změnily naše město. přiznávám však, že mnoho 
cílů je ještě stále jen na papíře, a čeká na realizaci. 
bohužel město opět nevybudovalo ani jeden byt. 
městu chybí dostupné nájemní bydlení pro rodiny 
s dětmi a také pro seniory. musíme začít stavět, 
a to i ve spolupráci se soukromými investory. 
varianta je výstavba i družstevních bytů. víme, 
že nás trápí doprava ve městě, parkování. tady se 
budeme muset zamyslet, zda již není čas vystavět 
parkovací dům či parkovací věž. v poslední době 
se zapomínalo na cyklisty a pokud chceme méně 
aut v ulicích, tak musíme cyklistům zajistit dosta-
tečnou infrastrukturu. máme také v plánu zrea-
lizovat rekreační zónu kolem řeky Ostravice. Za 
relativně málo peněz můžeme vybudovat lesopark 
v místeckém lese, tady jsem se nechal inspirovat 
ve Frýdlantě nad Ostravicí. v tomto volebním 
období se mi povedlo přidat do zásobníku investic 
výstavbu domova pro lidi s alzheimerovou choro-
bou, a během následujících čtyř let musíme toto 
zařízení vystavět. populace stárne a my se musíme 
umět postarat o naše rodiče, prarodiče. ne vždy 
můžeme mít své blízké doma a pečovat o ně v do-
mácím prostředí.  jsem rád, že se povedlo zavést 
taxi pro seniory. Když od seniorů slyším, jak jsou 
s touto službou spokojení, tak mám z toho upřím-
nou radost. rádi bychom tuto službu rozšířili i pro 
mladší seniory, tedy pro 65+.  chceme také pomoci 
mladým rodinám s dětmi, postupně jsme zrušili na 
náš návrh poplatky za děti do 3 let a posléze do 6 
let. nyní chceme zrušit poplatek dětem do 18 let. 
v souvislosti s rostoucími cenami energie chceme 
také zastropovat cenu tepla uživatelům městské 
společnosti dIstep. celé čtyři roky jsem se s vámi 
snažil být v osobním kontaktu, nebo přes média, 
sociální sítě, kde jsem vám prezentoval výsledky 
své práce. v těchto dnech budete mít možnost se 
se mnou a mými kolegy a kolegyněmi potkávat 
v ulicích, kde se vám budeme snažit představit 

naše priority pro následující období. bude nám ctí 
se s vámi potkat a osobně je probrat. 
 Marcel Sikora, KDU-ČSL

Syslení není ke chlubení
na červnovém jednání zastupitelstva jsme kritizo-
vali přístup radnice k investicím ve městě, kterých 
je navzdory plnému zásobníku investičních akcí 
mnohem méně, než by bylo žádoucí. současná 
radnice prakticky jen dojíždí akce, které byly 
nastartovány za našeho působení, a syslí peníze 
na svůj vysněný megalomanský projekt přístavby 
národního domu.
město mělo loni vůbec nejvyšší příjmy do roz-
počtu za posledních dvacet let a na konci roku na 
účtech zůstatek okolo půl miliardy korun, který se 
neobtěžuje zapojit ani do tak samozřejmých věcí, 
jako je oprava chodníků a komunikací. do chod-
níků šlo loni o 46 procent méně než v roce 2019 
před covidem, do silnic o 30 % méně. radnice 
se chlubí pěti miliony korun z výnosu z termíno-
vaných vkladů a spořicích účtů, což je opravdu 
úsměvné. výnos okolo pěti procent při šestnácti-
procentní inflaci peníze rozhodně neochrání, ceny 
stavebních prací dále porostou a odklad investic 
znamená jen to, že se toho za stejné peníze 
zrealizuje méně. peníze na účtech nešetříme, ony 
se nám ztrácejí, to by mělo být každému jasné. 
stejně jako to, že za éry našeho působení na 
radnici jsme se „aktivními krátkodobými opera-
cemi řízení    likvidity“ nemuseli příliš zabývat, 
protože úroky, které se v té době daly získat, byly 
marginální. dnešní radnice nehospodaří s volnými 
prostředky lépe jen proto, že současný finanční 
trh s ohledem na inflaci už nějaká ta procenta 
nabízí. neměla by prostředky kumulovat, ale pro-
pustit oním pověstným trychtýřem investičního 
zásobníku více položek. ty investice, které radnice 
ráda na svou obranu uvádí, byly připraveny k re-
alizaci námi: namátkou kanalizace v okrajových 
částech, rekonstrukce městské knihovny, mosty 
na obchvatu a související přeložky místních 
komunikací, rekonstrukce radniční 13, frýdecké 
hasičárny nebo rozšíření centrálního hřbitova. 
v tomto směru byla kontinuita zachována a my 
jsme za to rádi. co ale chystá současná radnice? 
Kromě megalomanské přístavby jen experimenty 

na Ostravské a hlavní ulici, jako by Frýdek-místek 
neměl mít variantu pro případné kolapsy dopravy 
na obchvatu. 
 Jaroslav Chýlek, ČSSD

Pojďte volit!
hodně lidí říká, že nepůjdou volit, protože 
to nemá cenu. vítěz voleb nakonec zůstane 
v opozici, protože ti neúspěšní se v průběhu 
volebního období spojí a vznikne nová koalice.
hnutí naše město Frýdek-místek, hned po 
volbách začne spřádat plány, jak se dostat 
na magistrát. lidé se už naučili číst název 
hnutí, společně se znakem hnutí, jako „naše 
město Frýdek-místek za pět prstů“. cíl je jasný. 
Ovládnout magistrát, získat místo primátora, 
investiční a finanční odbor. pak přijdou na řadu 
výbory zastupitelstva a komise rady města. 
Zpravodaj rady města, který vycházel co 14 
dní a informoval občany, co se všechno za 
uplynulých 14 dní stalo na radnici, byl nahrazen 
Zpravodajem primátora, který vychází jednou 
měsíčně a informuje, o čem hnutí naše město 
rozhodlo, o úspěších a růžové budoucnosti, 
která čeká občany města Frýdku-místku díky 
hnutí naše město. dále jsou tu městské spo-
lečnosti, kdy byl (bez uvedení důvodu) z jejich 
vedení odstraněn stávající management. no 
a dozorčí rady městských společností, které 
demokraticky obsadí zástupci koalice a očistí 
je od zástupců opozice. sami by to však udělat 
nemohli. potřebují spojence a tak začnou 
hledat, jak dát dohromady nejméně 22 členů 
zastupitelstva. ano 2011, strana jednoho muže 
jak z celostátního hlediska, tak i ve Frýdku-
-místku. původně člen koalice s Čssd a Kdu-
-Čsl, se dohodl na spolupráci s naším městem. 
Z pohledu hnutí anO 2011 se nic nezměnilo. 
jsou stále v koalici. piráti se také přidali. touha 
po moci a nabídnuté funkce byly silnější než 
předvolební sliby, kdy např. proklamovali, že 
babiš a bartoš – to nejde k sobě. a tak noví 
funkcionáři, se stali pevnou součástí nové koa-
lice. Záda této trojce kryje polovina současné-
ho klubu Kdu-Čsl. K udržení potřebné většiny 
dva lidovci stačí, jsou to ostřílení a prověření 
matadoři, kteří oba již v minulosti byli náměst-
ky primátora. co nám dnešní koalice slíbí, to 
nám nikdo nemůže splnit. nenechme si ukrást 
město!
 Ivan Vrba, KSČM

ZpravOdaj F≈m ◆ nÁZOry, aKtualIty

NáZORy OPOZIce

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje „Program na podporu projektů 
v oblasti zdravotnictví pro rok 2023“ (dále jen „Program“)

Podporovanými oblastmi jsou:

1.  Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení kvality života zdravotně postiže-
ných osob (vyjma ozdravných pobytů), dárcovství krve a poskytování 
první pomoci (mimo vzdělávací akce).

2.  Podpora projektů zaměřujících se na poskytování mobilní paliativní péče 
(mobilní hospic). Cílem projektů je zmírnění utrpení a zachování kvality 
života klientů, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí.

3.  Podpora aktivit pro rodiny s dětmi, které mají poruchu autistického 
spektra.

4.  Podpora aktivit v oblasti zdravého stárnutí (semináře a přednášky zamě-
řené na zdraví a zdravý životní styl).

5.  Podpora činností peer konzultantů vedoucích k podpoře osob a destig-
matizaci osob se zdravotním postižením.

Vymezení okruhu žadatelů a lokalizace

1.  Za oprávněné žadatele o dotaci jsou považovány fyzické a právnické 
osoby realizující projekt na území města nebo mimo jeho území s tím, 
že výstupy realizovaného projektu musí být využity pro občany města 
Frýdku-Místku.

2.  Žádost nemohou podávat politické strany a politická hnutí podle zákona 
č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, v platném 
znění, příspěvkové organizace zřízené městem, organizační složky státu, 
nadace a nadační fondy. 

Lhůta pro podávání žádostí je od 10. 10. 2022 do 31. 10. 2022 včetně.
Kontaktní osoba (administrátor) je: 
Věra Konečná, odbor sociálních služeb, 
tel. 558 609 315, 777 921 907
e-mail: konecna.vera@frydekmistek.cz 
Více na www.frydekmistek.cz

Program na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2023
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Kamery pomohly
město nechalo instalovat kamery 
v prostorách bývalého válcovenské-
ho autobusového stanoviště. „Ob-
rátili se na nás občané z válcovenské 
kolonie kvůli černým skládkám, které 
vznikaly u kontejnerů na třídění odpa-
du. Odpad tam vozily v autech firmy 
a lidé, kteří v lokalitě nebydlí. Vítr 
odpadky často rozfoukával po okolí. 
Nepomohlo ani to, že jsme přidali kon-
tejnery. Nechali jsme proto v tomto 
místě nainstalovat kamery a strážníci 
na lokalitu dohlížejí. Situace se výraz-
ně zlepšila,“ uvedl primátor petr Korč 
(naše město F-m). Firmy i občané 
mohou větší objem odpadu odklá-
dat ve sběrných dvorech. (rs)

ADRAběh 2022
dobrovolnické centrum adra 
Frýdek-místek pořádá tradiční ad-
raběh 2022 s heslem běžím proti 
samotě. Zájemci mohou od 28. září 
do 9. října sbírat kilometry během 
i chůzí. lze si zaběhat i společně, 
běh se uskuteční 6. října v 16 hodin 
kolem přehrady Olešné. registrace 
probíhá na webu rozbehamecesko.
cz. Zapojit se mohou jednotlivci, 
rodiny, skupiny přátel nebo pracovní 
kolektivy. výtěžek půjde na podporu 
dobrovolnické činnosti.  (rs)

Výběrové řízení
společnost dIstep vyhlašuje výbě-
rové řízení na veřejnou zakázku na 
zhotovení projektové dokumenta-
ce na „napojení budovy č. p. 667, 
budova sokolovny, ul. novodvorská, 
Frýdek-místek, na sZte“. Obsah 
a pokyny pro podání nabídek: 
https://smart.ezak.cz/profile_dis-
play_274.html. (rs)

Garážová stání
společnost dIstep nabízí k pro-
nájmu garážová stání v budově 
v cihelní ul. 3416. nájemné za jedno 
stání činí 1376 Kč včetně dph za 
měsíc. (rs)

Samoživitelkám
rodinné a vzdělávací centrum lum-
píkov pořádá od 1. října kurz ženám 
s odvahou. jedná se o praktické 
vzdělávání pro matky samoživitelky 
– pracovní právo, finance, oddlužení 
a komunikační dovednosti. více na 
www.zenamsodvahou.cz (rs)
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pro městskou knihovnu Frýdek-místek 
se stal čtvrtek 25. srpna významným 
dnem, na který se připravovali všichni 
zaměstnanci. vše muselo být nachys-
táno pro návštěvu komise celostátní 
soutěže městská knihovna roku. do 
soutěže byla Knihovna Fm nomi-
nována z krajského kola, ve kterém 
se knihovna hodnotí na základě dat 
získaných z projektu benchmarking 
knihoven. Komisi zaujaly také dvě 
akce, které knihovna připravila. Z kraj-
ských kol postoupilo osm knihoven 

z celé republiky. ve druhém kole 
komise v čele s ředitelem Knihovnické-
ho institutu národní knihovny praha 
vítem richtrem hodnotila přímo na 
místě. v prezentaci byla představe-
na městská knihovna a její provozy, 
činnost knihovny a komise si také 
prohlédla nově zrekonstruovanou 
pobočku v místku na hlavní třídě. 

vyhlášení výsledků se uskuteční 
4. října v Zrcadlové kapli Klementina 
v praze. (il)

Městská knihovna patří 
k nejlepším v republice
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plocha u frýdeckého kulturního domu 
se změní. „Připravujeme revitalizaci 
celého prostoru, aby dostal důstojný ráz. 
Předprostor bývalého válcovenského 
kulturního domu se promění v příjemné 
místo,“ nastínil náměstek primátora pro 
investice, finance a rozpočet jiří Kajzar 
(naše město F-m). (rs)

Prostranství u kulturního 
domu ve Frýdku prohlédne
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vzdělávací instituce naděje pořádá 
Kvalifikační kurz pro pracovníky v so-
ciálních službách, s akreditací mpsv. 
Kurz se koná v době od 3. 10. do 30. 
11. (po, st, Čt od 13.15 hod.) v budově 
Obchodní akademie palackého 123 
v místku. předností kurzu je zajištění 
řízené praxe v zařízeních sociálních 

služeb. uplatnění absolventů je možné 
ve všech zařízeních sociálních služeb. 
možnost rekvalifikace rovněž pro 
uchazeče vedené na Úřadu práce Čr 
na základě žádosti a rozhodnutí komi-
se. Kontakt: 595 174 336, 732 349 654.
více na webu vzdelavaci-kurzy.eu. (rs)

Kvalifikační kurz 



22 ZpravOdaj F≈m ◆ aKtuÁlnĚ, svOZ Odpadu

Termín: 22. 10. 2022

LYSŮVKY 
ul. pod štandlem, u býv. autobazaru 7.30 – 8.00
u zahradnictví bajtek 8.10 – 8.40
u hřiště 8.45 – 9.15

ZELINKOVICE
u obchodu auto truck 9.25 – 9.55
auto honda  13.00 – 13.30
rovenská u lípy 13.35 – 14.05

CHLEbOVICE
u p. martínka 10.05 – 10.35
za obchodem cOOp 10.40 – 11.10
u tranformátoru 11.15 – 11.45
dům včelařů 11.50 – 12.20

Termín: 29. 10. 2022

SKALICE
u kostela 7.30 – 8.00
u kulturního domu 8.05 – 8.35
Kamenec rozcestí 8.40 – 9.10
Kamenec u lávky na dobrou 9.15 – 9.45

LÍSKOVEC
u hřiště 10.00 – 10.30
u kulturního domu  10.35 – 11.05
točna hájek 11.10 – 11.40

harmonogram svozu nebezpečného  
a velkoobjemového odpadu 
v okrajových částech

Nebezpečné odpady –  mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie,  
zbytky barev a ředitel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky. 

Velkoobjemové odpady – skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace.

Zpětný odběr elektrozařízení –  lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, vařiče, myčky 
nádobí, vysavače, žehličky, výbojky, monitory, televizory, rádia apod. 

Občané, kteří dosud neuhradili místní poplatek za komunál-
ní odpad a ze psů za rok 2022, tak stále mohou učinit bez 
navýšení. 

poplatek za komunální odpad činí 696 Kč na osobu a rok 
(senioři nad 70 let 348 Kč za rok, děti do 6 let jsou od po-
platku zcela osvobozeny). poplatek za psa v bytovém domě 
v centru města činí 900 Kč na rok (za psa v rodinném 
domě a v okrajových částech města je nižší). 

Poplatky lze stále uhradit:
1)   prostřednictvím platebníhO pOrtÁlu města, který 

naleznete na stránkách města www.frydekmistek.
cz – platební portál: https://www.uradfm.cz/zpo/pla-
tebni-brana (po zadání rodného čísla nebo variabilního 
symbolu se zobrazí údaje k zaplacení poplatku)

2)   v hotovosti nebo platební kartou na pokladnách magist-
rátu města Frýdku-místku, a to v době pokladních hodin 

v budově v radniční 1148 ve Frýdku a v budově v ul. 
politických obětí 2478 v místku:  pondělí (9.00 – 11.30, 
12.15 – 16.30), úterý (9.00 – 11.30, 12.15 – 13.00), středa 
(9.00 – 11.30, 12.15 – 16.30 hodin), čtvrtek (9.00 – 11.30, 
12.15 – 14.30), pátek (9.00 – 12.15). 

3)   převodem na bankovní účet města, a to: komunální 
odpad 19-3767000237/0100, pes 19-928781/0100. vari-
abilní symbol (vs) – je vaše přidělené číslo, které je po 
celou dobu poplatkové povinnosti stejné. 

4)   prostřednictvím městského pOrtÁlu ObČana (osoby, 
které jsou zaregistrovány a mají zřízený přístup https://
www.uradfm.cz/portal/mujportal.html)

5)  prostřednictvím sIpO 

6)   poštovní poukázkou prostřednictvím pošty  
(vyplní si občan sám).

Platba místních poplatků  
za komunální odpad a za psy 
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radnice řeší narušování veřejného 
pořádku na sídlišti anenská. primá-
tor petr Korč (naše město F-m) tak 
reaguje mimo jiné na četné připomínky 
místních, které trápí pohozené odpad-
ky a injekční stříkačky. 

nad lokalitou nechala radnice pro-
střednictvím městské policie zvýšit 
dohled a v hotelových domech byl 
ustanoven domovník. Odstraněna 
byla betonová zídka, na níž posedávali 
drogově závislí. 

„Jsou lidé, kteří nabízenou pomoc města 
přijmou a zaslouží si ji. Je ale nepřípust-
né, aby veřejný prostor terorizovaly 
desítky nezodpovědných jedinců, kteří 
o pomoc města nestojí. Stížnosti na 
narušování veřejného pořádku jsem 
si vyslechl na setkání v Centru aktiv-
ních seniorů, také na setkání s občany 
v hotelových domech a o situaci jsem se 
přesvědčil i osobně na filmové projekci 
na dopravním hřišti. Další řešení a re-
strikce jsou rozhodně na místě. Zásadní 
je, aby se obyvatelé cítili ve svém městě 
příjemně a bezpečně,“ řekl primátor 
petr Korč. 

strážníci budou trvat na dodržování 

všechno má své meze. Konáme!

provozního řádu a vykazovat od hřišť 
tato individua. ve Frýdku-místku také 
platí vyhláška, která zakazuje kon-
zumaci alkoholu a kouření v urči-
tých lokalitách. například alkohol je 
nepřípustné pít do 100 metrů od škol. 
jedním z řešení je i zapojení lidí bez 
domova do úklidu města.

„Plánujeme další opatření a razantnější 
přístup. Již nyní vydávám pokyn, aby 
městská policie řešila situace, ve kterých 
dochází k porušování nařízení a využila 
k tomu všechny zákonné prostředky. 
Vše má své meze,“ dodal primátor Korč. 
(jmj) 
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sportovní areál v lískovci se opravu-
je. „požadavek osadního výboru na 
opravu areálu byl oprávněný, vyšli 
jsme mu proto vstříc. původně osadní 
výbor nabízel, že se bude částkou až 
1,5 milionu Kč na opravě podílet, ale 
vše uhradilo a uhradí město a osadní 
výbor může finance použít na jiné 
potřebné a užitečné věci,“ potvrdil 
náměstek primátora pro majetko-

právní vztahy radovan hořínek (anO 
2011). Zbývá ještě provést hydroizolaci, 
zřídit nové sprchy a zavlažování. na to 
město vypsalo zadávací řízení. 
„Nikdy jsme nechtěli areál prodat, ale 
když FK Real Lískovec projevil zájem 
o jeho koupi, museli jsme se s tímto 
požadavkem vypořádat. Důvodem 
zamýšlené koupě ze strany klubu bylo 
nejspíše urychlení oprav vlastními silami. 

Po stanovení ceny na základě posudku 
ale klub od požadavku odstoupil a my se 
domluvili, že opravy zajistíme,“ vysvětlil 
náměstek radovan hořínek. 
„Děkuji vedení města Frýdku-Míst-
ku, zvláště odboru správy obecního 
majetku, že se letos našly prostředky na 
částečnou renovaci areálu,“ poděkoval 
na sociálních sítích předseda FK real 
lískovec radek myška. (rs)

dětské hřiště mezi domy v ulicích F. linharta a j. lady v místku má 
obnovu za sebou. na první pohled zaujme přírodním vzhledem a plochou 
z dřevní štěpky. Získalo nové atrakce. práce provedly technické služby 
a vyšly na 1,7 milionu korun. 
„Máme za sebou další úspěšnou investiční akci. Hřiště už bylo nebezpeč-
né pro děti, například ve spárách na průlezkách jim mohly uvíznout prsty, 
některé prvky už byly nahnilé nebo nebyly staticky v pořádku. Po obnově si 
děti mohu bezpečně hrát a také vyzkoušet nové prvky, které jsme na hřiště 
přidali,“ uvedl náměstek primátora pro investice, rozpočet a finance jiří 
Kajzar (naše město F-m). „I přes pravidelné kontroly dětských hřišť jsem 
v souvislosti s pádem houpačky nařídil posílit tyto kontroly a spolu s tech-
nickými službami všechny prvky znovu důkladně prověřujeme," zdůraznil 
primátor petr Korč (naše město F-m). (jmj)

Město opravuje areál v Lískovci

bezpečné atrakce a hřiště pro děti
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Alzheimer centrum
podpora vzniku alzheimer centra je 
součástí programového prohlášení 
rady města Frýdku-místku. „Ve spo-
lupráci s provozovatelem této služby 
připravujeme realizaci Alzheimer 
centra,“ uvedl náměstek primátora 
pro investice, finance a rozpočet jiří 
Kajzar (naše město F-m). vedení 
města tak reaguje na situaci, kdy ve 
Frýdku-místku začínají chybět ka-
pacity pro lidi trpící alzheimerovou 
chorobou nebo demencí. (rs)

Scuba u soudu
Krajský soud v Ostravě projedná 
11. října od 8.30 kauzu město Frý-
dek-místek versus spolek scuba Fm, 
jehož předsedou představenstva 
je alexandr Čuba. město požaduje 
zpět pozemky, které spolek koupil 
výrazně pod cenou od tehdy levico-
vého vedení města pod podmínkou 
zřízení potápěčského centra. to 
dodnes neslouží svému účelu. (rs)

Měníme Zátiší
technické služby začnou v říjnu 
opravovat Zátiší. proměnu místa si 
zvolili občané. (jmj)

Dětské oddělení: 
ledy se hnuly
Od března, kdy vedení frýdecké 
nemocnice oznámilo uzavření dět-
ského oddělení, se situace změnila. 
„Jako primátor jsem inicioval a ab-
solvoval celou řadu jednání s vede-
ním nemocnice, krajským úřadem, 
zástupci zdravotních pojišťoven, 
ministerstvem zdravotnictví i se 
zástupci pediatrické komory. Aktuál-
ně jsem byl pozván až do Parlamentu 
České republiky, protože nedostatek 
pediatrů se i díky naší aktivitě stává 
celospolečenským tématem. V Senátu 
jsme probírali petici na podporu 
dětského oddělení, kterou jsem spolu 
s řadou lékařů, sester a kolegů, sta-
rostů, poslanců a senátorů inicioval 
a která měla největší odezvu v novo-
dobé historii města. Podepsalo ji více 
než 11 000 občanů, včetně celé řady 
odborníků,“ uvedl primátor petr Korč 
(naše město F-m).
aktivita vedla k tomu, že dětské 
oddělení a pohotovost se obnovují 
a fungují už alespoň v omezeném re-
žimu. snahou města je nadále návrat 
k plně funkčnímu dětskému oddělení 
a dětské pohotovosti.  (jmj)

24 ZpravOdaj F≈m ◆ aKtuÁlnĚ

Frýdek-místek stále usiluje o zřízení 
zubní pohotovosti. radnice vyčlenila 
finance na dokrytí platů zdravotníkům 
a nyní čeká na finální kroky zřizovatele 
moravskoslezského kraje.
Impuls ke znovuobnovení pohotovosti 
vzešel před několika měsíci od primá-
tora. „Zubní pohotovost ve Frýdku-Míst-
ku, velkém 55tisícovém městě, výrazně 
chybí. Využili jsme jako město všechny 
své kompetence a možnosti k dosažení 
cíle,“ uvedl primátor petr Korč (naše 
město F-m).
Kraj jako zákonný zřizovatel souhlasil, 
myšlenku podpořil a vyzval ke spo-
lupráci stomatologickou komoru. Ke 
shodě došly všechny čtyři zúčastněné 
strany, vedle města, kraje a stomato-
logů také frýdecká nemocnice, která 
poskytne ordinaci. radnice následně 

vyčlenila finance pro zdravotníky. 
„Jde o konkrétní podporu zřízení služby 
ze strany města. Na platy pro zubaře 
a zdravotní sestry, kteří budou sloužit 
v ordinaci zubní pohotovosti, jsme vy-
členili milion korun,“ potvrdil náměstek 
primátora pro zdravotnictví a sociální 
oblast Igor juriček (piráti).
během několika uskutečněných jedná-
ní dostalo obnovení služby konkrétní 
obrysy. naposledy se strany sešly 
o prázdninách a potvrdily si spuštění 
pohotovosti v druhé polovině letošního 
roku. „Přestože ne vždy jdou věci přesně 
podle stanovených termínů, věřím, 
že všichni zúčastnění dostojí dohodě 
a do konce roku bude hotovo,“ dodal 
primátor petr Korč (naše město F-m). 
nyní záleží na kraji, jak rychle povede 
potřebné kroky a uzavře smlouvy. (jmj)

Město vyčlenilo milion  
na zubní pohotovost
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investičních 

akcí

Zvýšení dotací 
na sport, 
kulturu a 

soc. oblast přes
 100 mil. Kč

40 jednání
rady města a 

1043 schválených 
materiálů

Snížení 
zadlužení 

města 
171 mil. Kč

Zvýšení 
investic 

města na
443 mil. Kč

6 zasedání 
zastupitelstva a 
167 schválených 

materiálů

Rozvoj města v číslech
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Kam se chodilo na pivo ve Frýdku  
na konci 19. století a za první republiky
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 FrýdeČtí hasIČI s KOrbely pIva. 

InterIér KavÁrny radhOšť ve 20. letech mInuléhO stOletí. 


nahlédněme více než 200 let zpátky 
do historie. v roce 1802 se ve Frýdku 
vařilo pivo ve dvou pivovarech – pan-
ském (pod zámkem u řeky na mlýnské 
příkopě u řeky Ostravice, nyní budova 
u železniční tratě) a měšťanském (na 
začátku pivovarské ulice). v obou 
pivovarech šest dělníků vyprodukova-
lo 3 960 věder piva za rok (2 241 hl). 
měšťanský pivovar vařil pivo do roku 
1906, poslední výstav piva činil 6 000 
hl. posledním sládkem byl Ferdinand 
rössler. poté zůstala v provozu jen 
pivovarská hospoda (naposledy lidová 
jídelna), z pivovaru se stal sklad piva 
těšínského akciového pivovaru. Objek-
ty pivovaru u křižovatky ulic radniční, 
na blatnici a bruzovská byly zbořeny 
v roce 1982.

Kavárna a hostince

„lepší lidé“ a německá honorace cho-
dila do café-restaurantu habsburg na 
Kaiser-strasse (masarykova třída), po 
roce 1918 přejmenovaného na rad-
hošť. Češi chodili naproti přes cestu 
do jandova hostince, kde také cvičili 
frýdečtí sokolové. velmi reprezentativ-
ní byl hotel silesia na albrechts-platzu 
(Zámeckém náměstí). rušno bývalo 
v hospodě schiesstatt – restauration 
(stará střelnice) v bruzovské ulici, kde 
se 2. 2. 1893 konalo ustavující shro-
máždění prvního turistického spolku 
v beskydech pojmenovaného beski-
den-verein. scházely se tam také další 
spolky hospoda měla podle pamětníků 
největší a nejkrásnější sál. 

Lepší podniky

K lepším podnikům, alespoň zpočátku, 
patřila Zur neuer eisenbahn s letní 
zahradní restaurací, později přejme-
novaná na rodelbahn, lidově zvaná 
skluzavka na Černé cestě. ve 20. 
letech minulého století huppert cha-
mrad otevřel na drei pruttek-strasse 
(revoluční ul.) nový hotel chamrad. 
v roce 1929 vyrostl i nový hotel škra-
bal u vlakového nádraží s výtečnou 
restaurací a kavárnou. K vyhlášeným 
podnikům patřil také lesní zámeček na 
horním konci Černé cesty.  
vraťme se zpátky do centra Frýdku. 
hostinec Františky bielské bychom 
našli v řeznické ulici, další vyhlášený 
český hostinec moškoř se nacházel 
nedaleko mariánského kostela na 
špici ulic lískovecká a na aleji. u 
mariánského kostela fungoval také 

menší hostinec Karla adámka. cent-
rem spodiny byla rösslerova putyka 
poblíže tzv. špiceráku. dobrou pověst 
také neměla tzv. bykovňa (na tržišti) 
v husově ulici. Ke známým podnikům 
patřily Zámecká hospoda, kterou již 
před válkou provozoval eduard drbal, 
zájezdní hospoda na veselé a römer-
bad (římské lázně), ve kterých Karel 
Kozubek za první republiky provozoval 
výtečnou domácí kuchyní. až na okraji 
města stála hospoda u Gustlíčka a u 
městského hřbitova hospoda u hučky. 
na přelomu 20. a 30. let minulého sto-
letí kromě 21 restaurací a hostinců se 
ve Frýdku daly koupit nápoje v uzavře-

ných lahvích v přibližně 40 obchodech 
se smíšeným zbožím, dále zde bylo 
sedm koloniálů a 19 samostatných 
trafik. 

Café Habsburg

u příležitosti jubilea padesátiletého 
panování císaře Františka josefa I. byl 
schválen záměr vystavět novou budo-
vu Friedecker spaarkasse (Frýdecké 
spořitelny), její součástí byla luxusní 
secesní kavárna café habsburg. Interi-
ér kavárny se secesním nábytkem byl 
dokončen v roce 1901. 

Pokračování v příštím čísle
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KULtURa FM

KINO VLAST
bIO SENIOR
21. 9. 10.00 střídavka 
28. 9. 10.00 cesta do tvojzemí
5. 10. 10.00 arvéd
12. 10. 10.00 planeta praha
19. 10. 10.00 jan žižka
26. 10. 10.00 Indián

FILMOVÝ KLUb
3. 10. 19.00 moneyboys
4. 10. 19.00 drsný harry
10. 10. 19.00 dobrý šéf
11. 10. 19.00 Zoufalky
17. 10. 19.00 domestic
18. 10. 19.00 banger
24. 10. 19.00 slovo
25. 10. 19.00 taxi teherán
31. 10. 19.00 anomalisa 

bIJÁSEK
24. 9. 15.00 dc liga supermazlíčků
8. 10. 15.00 cesta do tvojzemí
15. 10. 15.00 princezna rebelka 
21. 10. 9.30 pohádková zahrádka

Kompletní filmový program  
na www.kulturafm.cz

DIVADLO PRO DĚTI
2. 10. 15.00  O sněhurce a sedmi trpaslí-

cích, vlast
9. 10. 15.00 mokrá pohádka, vlast
16. 10. 15.00 maková panenka, vlast

DALŠÍ AKCE
22. 9. 18.30  host lukáše horkého – astro-

fyzik Zdeněk stuchlík
26. 9. 19.00  prachy (hrají v. hybnerová, 

O. vetchý, m.novotný aj.), 
vlast

6. 10. 19.00  třetí prst na levé ruce (hrají 
I. pazderková, m.radnová), 
vlast

7.-8. 10.   Festival jazz ve městě, klub 
stolárna (7. 10. 19.00 point of 
Few feat, 21.00 jan smigmator 
& band, 8. 10. 19.00 Zama-
jobe, small Kingdom, 21.00 
Ondřej pivec Organic Quartet) 

11. 10. 18.30  povídání v Zeleném baru – 
prof. jan Klápště o středověké 
domácnosti

25. 10. 18.30  host lukáše horkého – onko-
log doc. jakub cvek

27. 10. 19.00  Kamil střihavka & the leaders 
acoustic band, kino p. bezruče

29. 10. 15.00  halloweenská zábava pro děti, 
nár. dům

29. 10. 19.00 Karel plíhal

ZpravOdaj F≈m ◆ Kultura

Program a info www.oktoberfest-olesna.cz
Areál Family Park Olešná, u přítoku do přehrady od Palkovic

OKTOBERFEST
OLEŠNÁ 20225. ročník 1.10.

od 14 hodin

MORAVIA

TRIBUTE

VÝSTAVY 
do 8. 10.   příběh nevěsty a další cesty 

– za sochami Kurta Gebaue-
ra, záložna I. patro 

do 16. 10.  splavI/0 – procesy a praxe 
současné ilustrace, záložna 
I. patro  

do 30. 10.   paříž, paříž… (fotografie 
agnieszky cyranka-pytlik 
a dalibora bednáře), vlast 

FaMILy PaRK OLeŠNá

1. 10. 14.00   Oktoberfest – 5. ročník 
festivalu rockových tribute 
kapel (judas priest mora-
via, Iron maiden moravia, 
ZZ tOp tribute)

MĚStSKá KNIhOvNa 

do 4. 10.    Ivo novák – obrazy, jirásko-
va ul.

4. 10. 17.00  Zahájení výstavy 25. ročníku 
fotosoutěže pro mladé 
autory, hlavní tř. 

ZUŠ

3. 10. 17.00  podzimní varhanní koncert 
(josef a aneta Kratochvílo-
vi), sál Zuš hlavní tř. 

MUZeUM beSKyd

Výstavy
stálé expozice: beskydy – příroda a lidé, 
Frýdek a místek, Frýdek – mariánské 
poutní místo.
šmodrchání (provaznické řemeslo),  
do 23. 10.
11. beskydské trienále, do 6. 11.  

Akce muzea beskyd
25. 9. 14.00 – 17.00 cyklojízda – den bez 
aut (sraz u brány Faunaparku, trasa 13 
km, soutěž o nejstarší kolo a nejnápadi-
tější kostým)
mykologická poradna (po 9-12 hod.)
bryologická poradna (po 9-12, 14-18 hod.) 

FaUNaPaRK

21. 9. 18.00  jan nám (z)ničili naše měs-
to – Frýdek (přednáška 
s projekcí)

25. 9. 16.00  dravci ve Faunaparku
29. 9. 18.00  Čs. Opevnění 1935-1938, 

přednáška
1. 10. 15.00  naše báječná léta 1960-

1976, vzpomínky na 
zoopark

2. 10. 15.00  víly, skřítci a elfové ve 
Faunaparsku

5. 10. 18.00  byl váš předek šlechtic?, 
záludnosti tvorby rodo-
kmenů

15. 10. 18.00 růže draka – ohňová show
22. 10. 16,00  Fotografové Frýdku-míst-

ku, výstava ve stodole

SvatOjáNSKá vĚŽ

do 30. 10.   jan adamus, Ondřej bělica: 
skrz (Instalace site speci-
fic)

hUdebNÍ KLUb StOUN

7. 10.   slepí křováci a honza Křížek
14. 10.   positive show – festiválek kapel
21. 10.   visací zámek & Znouzectnost
28. 10.   j.a.r.  

Kulturní tipy
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Knihkupec jan becher vydal s finanč-
ním přispěním města obrazovou 
publikaci nazvanou Frýdek-místek 
– tady jsem doma. jan smekal nafotil 
několik tisíc snímků, z nichž společně 
s grafikem michalem popieluchem vy-
bral dvě stě fotek. „Nevybíral jsem jen 
krásné záběry, jaké se objevují v propa-
gačních materiálech. Ale i takové v knize 
najdete. Někdy jsem zůstal v úžasu stát, 
například když jsem viděl věž koste-
la mezi dvěma věžáky nebo doslova 
pohádkovou chaloupku v Chlebovicích,“ 
vyprávěl fotograf jan smekal. 

„Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit 
křtu této mimořádné knihy. Oceňuji, že 
Frýdek-Místek je zobrazen se všemi šrá-
my, ranami a chybami, ale s láskou. Je 
třeba se podívat na naše město takové, 
jaké je a až pak skutečně pochopit, co 
by se dalo zlepšit. Například průtah a 
železnice naše město rozdělily a je na 
nás, abychom hledali možnosti, jak jej 
zase spojit,“ řekl primátor petr Korč 
(naše město F-m).

Knihu si zájemci mohou zakoupit 
v knihkupectví Kapitola v místku. (rs)

Pravdivý obraz našeho města 
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letošní festival jazz ve městě, který 
spolupořádá KulturaFm, se uskuteční 
v klubu stolárna ve dnech 7. a 8. října. 
Festival zahájí point of Few – české 
instrumentální kvarteto s mimořád-
ně originálním a svěžím zvukem, 
organicky propojujícím elektroniku 

a populární hudbu se současným 
jazzem. rozhovor se zakladatelem 
kapely a kytaristou radkem přidalem 
si můžete přečíst na stránkách www.
kulturafm.cz. 
na festivalu dále vystoupí jan smig-
mator se svým bandem, jihoafrická 

zpěvačka Zamajobe s kapelou small 
Kingdom a Ondřej pivec Organic 
Quartet. 
vstupenky si zájemci mohou zakoupit 
prostřednictvím webu www.kulturafm.
cz, v pobočkách tIc F≈m, v hale polár-
ka a na místě. (rs)

dotační program „podpora a rozvoj 
kulturních aktivit ve městě Frýdek-
-místek na rok 2023“ podporuje 
celoroční kulturní činnosti žadatelů 
nebo jednotlivé kulturní akce a pro-
jekty. je určen výhradně na provozní 
podporu a nelze jej využít na investice 
nebo mzdy a platy, lze je však použít 
na odměny z dohod o provedení práce 
a na honoráře. 
O dotaci mohou požádat fyzické 
i právnické osoby bez ohledu na bydli-
ště, sídlo nebo státní příslušnost s tím, 
že podporovaný projekt se uskuteční 
na území města, případně i mimo 
území města s výstupy využitelnými 

Frýdek-Místek opět ožije jazzem

Začíná příjem žádostí dotací na kulturu

Kultura

„Na příští rok se nám povedlo navýšit objem finančních prostřed-
ků tohoto programu o 1,1 milionu na celkových 6,9 milionu korun 
a maximální výše dotace může být 800 tisíc korun, přičemž mini-
mální výše není stanovena. Tímto dotačním programem podpoříme 
koncerty, festivaly, výstavy, divadelní a taneční činnosti, literární 
projekty, akce k výročím, vydavatelskou činnost kulturního cha-
rakteru a další kulturní projekty.“ radní pro vědu, kulturní rozvoj 
a péči o památky jakub tichý (piráti)

na území města anebo prezentují-
cími město v České republice nebo 
zahraničí. 
Zájemci mohou podávat žádosti od 1. 
do 31. října a dále v termínech od 1. 11. 
do 31. 12. 2022 a od 1. ledna do 30. 

dubna 2023. O žádostech podaných 
v prvním termínu rozhodnou zastu-
pitelé na svém zasedání ještě v letoš-
ním roce, nejpozději do 31. prosince. 
O dalších žádostech budou zastupitelé 
rozhodovat v příštím roce. (rs)

„Oceňuji, že Frýdek-Místek je v knize zobrazen se všemi 
šrámy, ranami a chybami, ale s láskou.“ primátor petr 
Korč (naše město F-m)
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HÁZENÁ – extraliga mužů
18. 9. 18.00 sKp F-m – tt plz. Kraje
25. 9. 18.00 sKp F-m – strakonice

5. 10. 18.00 sKp F-m – Zubří
23. 10. 18.00 sKp F-m – Karviná

VOLEJbAL – extraliga mužů
1. 10. 17.00 beskydy – liberec
8. 10. 19.30 beskydy – brno

20. 10. 19.30 beskydy – příbram

VOLEJbAL – extraliga žen
  8. 10. 17.00 tj sokol F-m – prostějov
20. 10. 17.00  tj sokol F-m – štern-

berk
27. 10. 17.00 tj sokol F-m – dnipro

HOKEJ – Chance liga 
18. 9. 16.00 hc F-m – jihlava
24. 9. 17.00 hc F-m – sokolov
28. 9. 18.00 hc F-m – přerov

5. 10. 18.00 hc F-m – slavia praha
8. 10. 17.00 hc F-m – pardubice b 

12. 10. 18.00 hc F-m – poruba
19. 10. 18.00 hc F-m – litoměřice
22. 10. 17.00 hc F-m – prostějov
26. 10. 18.00 hc F-m – třebíč

FOTbAL – MSFL
24. 9. 15.00 FK F-m – blansko

8. 10. 14.30 FK F-m – Frýdlant n. O.
22. 10. 14.30 FK F-m – Znojmo
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Sportovní tipy

turnaj hokejových osmých tříd se 
uskutečnil poslední srpnový víkend 
v Ostravě-porubě. loni kluci z hc 
Frýdek-místek nestačili ve finále na 
berany ze Zlína a skončili druzí. „Letos 
se hrálo systémem každý s každým a od 
prvního utkání jsme kráčeli za vítěz-
stvím,“ uvedl trenér tomáš snášel. 

hned v prvním utkání porazili domácí 
tým, který se chtěl na svém stadionu 
vytáhnout. jenže hosté měli zápas pod 
kontrolou, navíc skvěle zachytal šimon 
holaň. v dalším zápase kluci zdolali 
houževnatý rakovník. druhý hrací den 
skvělou kombinační hrou rozdrtili brno 
a v závěrečném zápase bojovali proti 
vrchlabí. to se ujalo vedení, brankář 
soupeře dlouho držel svůj tým, ale díky 
drtivému tlaku rysi nakonec vsítili pět 
branek. O poslední se efektně posta-
ral matěj doupal po nabrání puku za 
brankou na čepel hole a zakončením 
pod horní tyčku. 

další skvělý úspěch 
mladých hokejistů
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Výsledky: 
poruba – F-m 4:7 (1:3, 1:2, 2:2)
F-m – rakovník 8:1 (2:1, 4:0, 2:0)
F-m – brno 8:0 (4:0, 3:0, 1:0)
F-m – vrchlabí 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)
Frýdek-Místek reprezentovali: šimon 
holaň, Filip havel – lukáš žižka, daniel 
morys, František vodička, david žídek, 
bořek volný, nicolas Krejčí, Filip For-
gač – matěj merta, jiří dostál, michal 
poloch, lukáš Kosík, matěj balvín, 
Ondřej posád, alex navrátil, matěj 
doupal, viktor hanák, martin pachl, 
matyáš biolek, michal Gašek. trenéři 
tomáš snášel, lukáš Kosík, vladimír 
Forgač a vedoucí petr balvín. (ts)

Oddíl rychlostní kanoistiky tj slezan 
Fm se v červenci v račicích zúčastnil 
dvou velkých závodů, a to II. nomi-
načního závodu a mČr na krátkých 
tratích. na medaile závodníci z frý-
deckého oddílu nedosáhli, ale v silné 
konkurenci se neztratili a na mČr 
vybojovali 12 finálových jízd.
nejvíce se dařilo Ondřeji růžičko-
vi, který na trati 500 metrů skončil 
pátý a na téže trati spolu s patrikem 
Kubalou dojeli sedmí. patrik Kubala 
přidal šesté místo na kilometrové trati 
a hned za ním skončil patrik trojčinský. 
na kilometrové trati s hromadným 
startem dojel antonín Kučírek desátý. 

nezklamal ani Ondřej barabáš, který 
v kategorii žáků starších skončil na 
trati 500 m 13. a na kilometru 12. v ka-

tegorii K2 žáci na 500 m dojel s vojtě-
chem tischerem pátý a v K4 na 500 m 
čtvrtý. (jd)

Kanoisté bojovali na mistrovství

„Blahopřeji hokejistům k úspěchu. Cením 
si dobré spolupráce s hokejovým klubem 
a mohu slíbit, že mládežnický sport 
budeme ve městě vždy podporovat,“ řekl 
primátor petr Korč (naše město F-m). 
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HOKEJ ŽIJE S MĚSTEM 
FRÝDEK-MÍSTEK
Vzájemná symbióza statutárního města Frýdku-Místku a hokejového 
klubu dlouhodobě funguje, a přináší hmatatelné výsledky! Zapojení do 
místní komunity vnímáme jako naprosto přirozený proces. Oddíl z haly 
Polárka se velmi často a rád podílí a spoluorganizaci mnohých aktivit, 
které se na území města konají. 

NE 18/9 - 17:00
Jihlava

SO 24/9 - 17:00
Sokolov

SO 28/9 - 17:00
Přerov

Za všechny akce jmenujme například 
Gastrofestival na místeckém náměstí, 
Sportovní den v areálu ve Stovkách, či 
účast na skvělé akci na Olešné s názvem 
„Frýdek-Místek na cestách“. Nadějí a 
příslibem pro nadcházející sezonu v Chance 
lize je úspěch našeho týmu na nedávném 

turnaji ve Zvolenu, kde v silné mezinárodní 
konkurenci HC Frýdek-Místek obsadil první 
místo! Pocit nesmírné hrdosti nás naplňuje 
také při pohledu na výsledky ankety „Zlatá 
hokejka“, kde náš odchovanec Ondřej Palát 
vystoupal na absolutní vrchol, a stal se 
nejlepším českým hokejistou sezony!

BUĎTE NAŠÍM ŠESTÝM HRÁČEM NA LEDĚ!
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Jan Kaplický: … a dnes je kopírují. 
v každém čísle vylosujeme vždy 10 úspěšných luštitelů, které odměníme věcnými cenami. tajenku křížovky můžete do 18. 10. zaslat e-
-mailem na adresu: zpravodaj@frydekmistek.cz (do předmětu uveďte: Křížovka), na korespondenčním lístku nebo pohlednicí na adresu: 
magistrát města Frýdku-místku, redakce zpravodaje, radniční 1148, 738 01 Frýdek-místek, anebo řešení křížovky můžete přinést osobně 
na podatelnu nebo informace magistrátu ve Frýdku v radniční ulici 1148. 
vylosovaní výherci z minulého čísla: lenka pavlásková, marie Galušková, roman běčák, jana polloková, věra Kožušníková, věra chasáko-
vá, jana Fišerová, František jonáš, Zdeňka janáková, jana vajdíková. 
ceny si mohou vyzvednout v budově magistrátu v radniční ul. 1148, kancelář č. 215 (tiskové odd., 1. patro).    

Sudoku

7 2 8 3 9
4 8 1 7 9 5

6 2 1 7
6 9

3 6 4 8
7 4

8 1 3 9
7 5 1 9 6 3

6 3 9 8 5

7 5
6 9

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

4 7 2 8 6
8 7

6 5
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HLEDÁ
Projektanty a další profese

Více informací na:
www.hpfm.cz /KARIERA

InZerce

Čištění sedacích souprav, koberců, 
kompletní a pravidelné úklidy  

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

Dalibor Rada, tel.: 774 907 588

SERVIS
777 913 814

CYKLO

Hypotéku 

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

bez stresu?
•  získáte průvodce procesem hypotéky 

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

Jsem zde pro Vás, ne pro banky.

Pokud se na mě obrátíte...

vzorková prodejna AHINSASHOES - boty pro zdravou chůzi 
 

 

VYVINUTÉ ZKUŠENÝMI 
ČESKÝMI TERAPEUTY 
190 párů skladem 

Boty jsou ve velikostech 34 – 47 šité v ČR.  
Novodvorská 3060, F-M, zdrav. stř., 1.p 

otevřeno:  
úterý + čtvrtek 15 – 17, středa 9 – 11, pátek 14 – 17 

FB - Zdravá chůze, tel. 732 74 77 44 

Informace a podmínky k Programu na podporu 
a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální 

služby pro rok 2023 najdete na stránkách města  
www.frydekmistek.cz. 

Nová jógová hala v Místku. 
U Staré pošty 744.
pohodové prostory v podkroví. 
přijďte si udělat na sebe chvilku 
a rozbalit si svůj svět na podložku.
těším se na vás. Zuzka   
www.ramadasayoga.cz / 739 558 485
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V LíSKOVCI zA ANgLICKýM TRÁVNíKEM
19. 9. – 31. 10. 2022

VELKý VýběR NÁbyTKu, SKLA, DVEří, KOL, 
bARELů, NÁřADí, ObRAzů, STAROžITNOSTí, 
SEDAČEK, TERÁRIí, AKVÁRIí, KONF. STOLKů, 
žIDLí, SKříNěK, REgÁLů, pORCELÁNu, šANONů, 
KNIH A VšEHO, CO SI VzpOMENETE!

zA KAžDý NÁKup NAD 500 KČ DÁREK!

 úpLNÁ 
LIKVIDACE bAzARu 

Až 90% SLEVy!

NEjMéNě 30%
CENy DOHODOu!

Stavební buňky 
za 5 000 Kč

Valcířská 520
Frýdek-Místek
pO – pÁ 8–17, SO 9–12 h
Tel.: 608 974 080


