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2 ZPRAVODAJ F≈M ◆ INZERCE

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.

Cílem programu „Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2023“ je systematická podpora celoroční pravidelné sportovní 
a tělovýchovné činnosti sportovních subjektů k vytvoření zázemí 
a podmínek pro sportování dětí, mládeže a zdravotně postižených 
občanů ve městě Frýdek-Místek za účelem zlepšení fyzické kondice.
Cílem programu „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve 
městě Frýdek-Místek na rok 2023“ je systematická podpora volno-
časových, zájmových a výchovně vzdělávacích aktivit dětí a mládeže 
města Frýdek-Místek na území města za účelem zlepšení všestranné-
ho rozvoje dětí a mládeže a zároveň jako prevence sociálně-patologic-
kých jevů. 

Dotace na označení provozoven 
Dotační program „Reklama F-M — podpora zřízení či obnovy označení pro-
vozoven“ na rok 2023 je určen na podporu zřízení nebo obnovy označení pro-
vozovny v souladu s Manuálem reklamy statutárního města Frýdek-Místek.

Dotace podpoří postupné zvelebování veřejného prostoru města, a to ve for-
mě částečné úhrady zvýšených nákladů spojených s kultivovaným označením 
provozoven. Je určena na celkové grafi cké zpracování exteriéru provozovny 
včetně jejího označení – na náklady na návrh a realizaci označení provozovny, 
na výrobu a instalaci. 

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou vlastníci a provozovatelé provozoven 
nacházejících se na území města Frýdku-Místku. Maximální výše dotace 
na jeden projekt činí 50 % z uznatelných nákladů, nejvýše však 30 000 Kč. 
Náklady na přípravu projektu mohou tvořit max. 20 % z uznatelných nákladů. 
Žádosti lze podávat nyní až do 15. 4. 2023. Potřebné dokumenty naleznete na 
webových stránkách města. (rs)

Podpora pořízení hybridních automobilů 
Dotační program „Podpora pořízení hybridních 
automobilů na rok 2023“ je určen na podporu 
nákupu nových osobních vozidel všech typů hyb-
ridních pohonů. Smyslem je snížit negativní vlivy 
dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, 
zejména snížit emise a hlukovou zátěž. Žadateli 
jsou fyzické, fyzické podnikající a právnické osoby 
s trvalým pobytem nebo sídlem ve Frýdku-Místku 
po dobu nejméně jednoho roku před podáním 
žádosti. Žadatelé musí být prvními majiteli vozi-
dla. Maximální výše dotace je stanovena na 15 % 
z pořizovací ceny vozidla, nejvýše však 75 000 Kč. 
Žádosti o dotaci lze podávat již nyní až do 15. 4. 
2023. Potřebné formuláře najdete na stránkách 
města www.frydekmistek.cz. (rs)

Vyhlášení dotačních programů „Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2023“ 
a „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2023“

Lhůta pro podání žádostí je od 1. 12 do 31. 12. 2022. Veškeré 
informace související s těmito dotačními programy včetně 
formulářů a podmínek jsou k dispozici na internetové adrese:
htt p://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/organy-mesta/magis-
trat-mesta/odbor-skolstvi-kultury-mladeze-atelovychovy/
tiskopisy-materialy/
Kontaktní osoba pro tyto dotační programy: 
Andrea Uková, Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýcho-
vy, tel.: +420 558 609 214, e-mail: ukova.andrea@frydekmis-
tek.cz. (rs)



3EDITORIAL

Dámy a pánové, vážení spoluobčané, 

na úvod bych se rád ohlédl za uplynulými zářijo-
vými volbami, které máme zdárně za sebou. Je to, 
jako když po vynaloženém úsilí vystoupáte na horu, 
rozhlédnete se do údolí a nadechnete se čerstvého 
vzduchu. Před Vámi se však tyčí další vrchol. Se 
stejným pocitem se dívám kupředu, na čtyřletou bu-
doucnost našeho města, kterou jste díky své volbě 
vložili do našich rukou. 

Děkuji každému jednotlivci, který považoval za dů-
ležité přijít k volební urně, a o to více těm, kteří jste 
k nám pojali důvěru a vhodili lístek Našemu Městu 
F-M. A tak se s chutí pouštíme do další práce. 
Cílíme na udržení standardu obyvatel Frýdku-Míst-
ku a plánujeme další pozitivní změny pro město. 
S ohledem na kritický „šetřivý“ čas však citlivě 
a zdrženlivě (např. ve smyslu velkých investic, na 
které dojde řada později), ale vždy ve prospěch 
občanů. 

Ani se nenadějeme a přehoupneme se do období 
ztišení, do adventu. Pojmeme jej skromněji, což 
vylučuje například nákladný silvestrovský ohňostroj 
nebo maximálně osvětlenou fasádu magistrátu. 
Na místě je zodpovědné a hospodárné pojetí oslav 
svátků a celého vánočního období. Navzdory tomu 
ale neopomeneme pro Vás připravit to, co dělá 
Vánoce těmi pravými svátky zklidnění, setkávání se 
s blízkými a radosti nejen v dětských očích. 

Můžete se těšit na slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu, na adventní městečko se stánky s voňavý-
mi dobrotami, na mikulášskou, zvířátka v ohradě, 
koledy a písně v pojetí dětí i místních umělců, 
na dětskou dílničku, kovářskou školu či třeba na 
adventní koncerty v kostele. A pokud se budete pro-
cházet ulicemi města i mezi svátky, letos se i tehdy 
budete moci u stromečku zahřát teplým nápojem 
nebo se zaposlouchat do tónů koled.

Do začátku adventu 27. 11., kdy rozsvítíme vánoční 
strom i celé město, bych Vás rád pozval třeba do 
frýdecké knihovny, která slaví 100leté výročí, nebo 
na zabíjačku na náměstí Svobody. 

Budu také rád za Vaše připomínky k novému parko-
vacímu systému, díky nimž jej budeme moct vyladit 
ke spokojenosti řidičů. 

Těším se na setkávání s Vámi a přeji Vám naplně-
nou poslední část roku. 

S úctou
Váš primátor
Petr Korč (Naše Město F-M)

4 Z rady města

5 Kameny zmizelých

6 Přijďte rozsvítit vánoční strom

7 Program Adventního městečka

8  Rozhovor primátora P. Korče a 1. náměstka R. Hořínka

9 Velká podpora zastupitelů novému vedení města 

10  Představujeme také nové tváře ve vedení města

12  Veřejnosprávní kontrola důkladně proklepla fotbalový 
klub

13  Správa obecního majetku řeší porušování nájemních 
smluv

14 Tajemník magistrátu patří mezi top manažery

15 Sbírka Daruj F≈M pomohla farníkům

16  Městská knihovna Frýdek-Místek má ocenění

18 Kostel ve Skalici slavil jubileum

20 Harmonogram svozu objemného odpadu

21 Kam se chodilo na pivo ve Frýdku

22  Sběratelství pohlednic se může proměnit v detektivní 
pátrání v terénu

23  Zázračné dítě Teo Gertler a Slovak Sinfoniett a ve Frýdku-
Místku 

24 Město podpořilo knihu o Chlebovicích
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Měsíčník Zpravodaj města Frýdku-Místku vydává Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 
738 01 Frýdek-Místek, IČO: 00296643. Zaevidováno u MK ČR pod reg. číslem E 12362.  

Redaktor: René Stejskal, tel.: 558 609 111, e-mail: zpravodaj@frydekmistek.cz, www.frydekmistek.cz. 
Layout: Lemon design, grafi cké zpracování: Lucie Petrová. Tisk: Czech Print Center a.s. 
Distribuce: Česká pošta.

Redakce si vyhrazuje právo úpravy externích příspěvků. Datum vydání: 4. 11.  2022. 
Uzávěrka dalšího čísla 23. 11. 2022.

Do všech schránek ve městě zdarma.   

Zpravodaj města Frýdku-Místku roznáší do všech domácností ve městě Česká 
pošta. Při problémech s doručením se, prosím, obraťte, přímo na Českou poštu: 
e-mail: retkova.marie@cpost.cz  |  tel.: 954 396 514 (paní Retková).
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 VIZUALIZACE BULVÁRU TĚŠÍNSKÁ – NÁDRAŽNÍ.  
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Vážení občané,
začátek funkčního období nově zvoleného vedení města pro 
léta 2022-2026 není právě jednoduchou dobou. Tak jako na 
Vás – občany, tak i na město se valí jedna špatná zpráva za 
druhou. Neobhajitelné zdražení elektřiny a plynu, rostoucí 
infl ace, požadavky dodavatelů poskytujících pro město 
dodávky, služby nebo stavební práce na zvyšování cen. To 
jsou pouze některé ze špatných zpráv. Přestože je jasné, 
že město tyto negativní jevy nevyvolává ani nezpůsobuje, 
musí jejich následkům čelit a bojovat s nimi. Proto bylo 
již dříve rozhodnuto, že se nezvýší nájemné v městských 
bytech. Proto hodláme přinejmenším udržet současnou výši 
příspěvků pro organizace města – školy a sociální zaříze-
ní, jakož i výši dotačních prostředků spolkům v sociální, 
kulturní i sportovní oblasti. Nejen aby vůbec mohly přežít, 
ale aby mohly dostatečně vyvíjet svou veřejně prospěšnou 
a potřebnou činnost. Proto například s vedením společnosti 
DISTEP a.s. průběžně konzultujeme obchodní politiku této 
společnosti s důrazem na vývoj cen tepla.      
Jako každoročně, tak i letos v této době probíhají práce na 
sestavení městského rozpočtu na rok 2023. Jednou z priorit 
ANO 2011 je zachovat rozsah veřejných služeb i jejich kva-
litu. Od městské hromadné dopravy přes veřejné osvětlení 
až po bruslení pro veřejnost. K tomu jsou nepochybně 
fi nanční prostředky potřeba. Vedení města se obrátilo i na 
předsedu vlády České republiky s žádostí o přijetí potřeb-
ných opatření na úseku cen el. energie a plynu. Pravdou 
je, že zejména zastropování cen el. energie i pro městské 
společnosti je zásadní věcí. Tak zásadní, že umožní ročně 
městu a jeho společnostem vydat o desítky milionů korun 
méně, než se předpokládalo doslova ještě před několika 
dny. Nicméně ani tak nás odpověď odeslaná ministrem 
fi nancí p. Stanjurou nepotěšila a u srdce nezahřála. Peněz 
prý máme dost, a tudíž si nemáme stěžovat… Nešlo o to 
stěžovat si u vlády. Šlo o to vládu přimět k aktivitě, odpo-
vědnému zvažování ekonomických opatření a také k tomu, 
aby prostě při svém rozhodování myslela i na lidi. 
Věříme, že na městě bude nová koalice fungovat pruž-
něji a aktivněji než vláda a bude konat s ohledem na lidi. 
Jednak proto, že je dvoučlenná, a také proto, že ji netvoří 
vládní strany, které nám a tedy i Vám v těžkých časech 
odpovědí, že je nemáte obtěžovat…
Ubezpečuji Vás, že pro hnutí ANO je zachování rozsahu 
a kvality veřejných služeb prioritou i v těžkých časech. A na 
závěr i jedna dobrá zpráva. Rada města na návrh náměst-
ka Jakuba Míčka (ANO 2011) doporučila zastupitelstvu 
města přijmout závazek, jehož obsahem je vyčlenění 30 
lůžek pro občany Frýdku-Místku v nově vzniklém zařízení 
ve Frýdlantu nad Ostravicí poskytujícím sociální služby 
pro osoby s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou 
a s různými formami demence. Samozřejmě pracujeme na 
vybudování takového zařízení i v samotném Frýdku-Míst-
ku. Zvyšovat kvalitu veřejných služeb je jak vidno možné 
i v těžkých časech. Těžké časy, samy o sobě, nemohou být 
výmluvou pro nečinnost nebo alibismus vlády, krajů, měst 
a ani obcí.

Radovan Hořínek (ANO 2011)
1. náměstek primátora pro majetkoprávní vztahy 
města a majetkové účasti města

Radní města na své 116. schůzi konané v říjnu odsouhlasili vánoční  sbírku: 
Sbírka Vánoční strom se uskuteční od 25. 11. do 31. 12. 2022 na náměstí Svo-
body v Místku. Účelem sbírky je získání fi nančních prostředků pro Hospic 
Frýdek-Místek na zakoupení kyslíkových koncentrátorů pro klienty hospice. 

Dále podpořili školy a školky v záměru revitalizace zahrad. V případě, že zís-
kají dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR, město Frýdek-Místek 
poskytne fi nanční prostředky na spoluúčast.

Co školy a školky plánují:  

-  5. ZŠ, ul. E. Krásnohorské: úprava a modernizace stávající travnaté plochy 
před budovou základní školy na zahradu s přírodními prvky a zkvalitnění 
vzdělávání žáků ve venkovním prostředí

-  MŠ Barevný svět, Bavlnářská ul.: arboretum, motýlí louka, vyvýšené 
záhony a fóliovníky, kompostér, bylinková spirála, školní lesík, hmyzí hotel, 
naučné aktivity, posezení, revitalizace plochy školní zahrady

-  MŠ Barevný svět, Slezská: arboretum, broukoviště, hmyzí hotel, naučné 
aktivity, nášlapné chodníčky, ovocné keře, revitalizace plochy zahrady.

-  MŠ Radost, ul. J. Trnky: úprava na zahradu s přírodními prvky a zkvalitnění 
vzdělávání dětí ve venkovním prostředí. Arboretum, jezírko, stopy zvěře, 
potravní labyrint a další. Jednotlivé expozice budou doplněny o výukové 
tabule a další nezbytné prvky 

-  ZŠ Lískovec: vybudování přírodní zahrady přinášející rozvoj smyslů, pro-
střednictvím kterých mohou děti vnímat mnoho nových vjemů a současně 
se vzdělávat o tom, co nám příroda přináší a proč je důležité ji chránit. Zá-
měr projektu je v souladu s ŠVP – Dělejme spolu lepší školu a s dlouhodo-
bým ekologickým zaměřením školy. V rámci projektu bude řešeno osazení 
vznikajícího arboreta a rovněž uložení kompostu.

Některé z dalších bodů projednané radními:

-  Předložení projektového záměru města Bulvár – propojení ulic Těšínská 
a Nádražní za účelem získání příspěvku z dotačního titulu EU 

Z rady města 

-  Oprava komunikace a chodníku v ulicích Topolová, Javorová, Habrová, a to 
na základě požadavků občanů a špatného stavebního stavu. 

-  Pořízení Studie proveditelnosti rezidentního parkování na sídlišti Slezská a 
uzavření smlouvy o dílo k této zakázce malého rozsahu

-  Pojmenování dosud bezejmenných ulic v Zelinkovicích-Lysůvkách – nové 
názvy ulic, podél který vznikají nové rodinné domy, jsou Chlebovická 
a K Václavíkům

-  Schválení neinvestiční dotace pro Armádu spásy, projekt „Prevence bezdo-
movectví Frýdek-Místek“ (jmj)
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První Kameny zmizelých má také 
Frýdek-Místek. Radnice nechala na 
místa, na kterých žily nebo působily 
osobnosti zavražděné za nacistického 
režimu, nainstalovat prvních pět mo-
sazných destiček se základními údaji 
o těchto občanech města. Na Zámec-
kém náměstí připomínají tragický osud 
manželů Huppertových, na náměstí 
Svobody Heinricha Wolfa, v Palackého 
ulici profesora původního místeckého 
gymnázia Antonína Vaculíka a u pa-
mátníku Czajankových kasáren velitele 
a odbojáře Karla Pavlíka. Postupně 
budou ve městě umístěny desítky 
dalších kamenů.

Kameny zmizelých: abychom 
nezapomněli

Manželé Huppertovi se podíleli na 
rozkvětu života židovské obce ve 
Frýdku. Figurovali v jednáních tý-
kajících se výstavby židovské školy 
a synagogy na konci 19. století. 
V jejich domě na frýdeckém ná-
městí sídlila ve 20. letech minulého 
století prodejna fi rmy Baťa. 
Henrich Wolf byl magistrem far-
macie, který na náměstí Svobody 
v Místku provozoval lékárnu 
U Spasitele.
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„Uctili jsme památku občanů, které 
stihl za nacistického režimu krutý osud. 
Stolpersteiny jsou v překladu kameny, 
o které je třeba klopýtnout, zavadit. 
Destičky v místech, kde tito obyvatelé 
dříve působili, jsou alespoň malým za-
dostiučiněním, faktem, že se na ně ne-
zapomnělo,“ uvedl náměstek primátora 
pro územní plánování a rozvoj a také 
pro útvar hlavního architekta města 

Jakub Míček (ANO 2011). „Jsem rád, 
že se Frýdek-Místek připojil k mnoha 
městům po celé Evropě, v jejichž ulicích 
již Kameny zmizelých připomínají lidem 
historii. Neměli bychom zapomenout na 
kruté osudy našich předků. Právě tyto 
kameny nás při chůzi přimějí sklonit 
hlavu a vzpomenout,“ řekl primátor 
Petr Korč (Naše Město F-M). (jmj)

Frýdecko-místecká radnice se zabý-
vá připomínkami obyvatel k nově 
zavedenému systému parkování. 
Řidiči mohou své podněty zasílat do 
konce roku. Nový parkovací systém 
funguje zatím v testovacím režimu 
a město jej vyladí na základě připo-
mínek občanů.

Kde zaparkovat? Každodenní otázka 
nejednoho řidiče ve Frýdku-Místku. 
Nový systém, jehož návrh vzešel od 
koaličního partnera ještě v minulém 
volebním období, má vnést do par-
kování řád. Od 1. října funguje v tes-
tovacím režimu a město nyní vyzývá 

občany, aby jej vyzkoušeli a zaslali své 
připomínky.
„Je ale důležité říct, že nový systém není 
defi nitivní. Budeme rádi, pokud občané 
nová pravidla vyzkouší a napíšou nám, 
které situace je omezují. Již nyní víme, 
že spousta záležitostí v rámci parko-
vání potřebuje nutně vyladit. Budeme 
řešit například vyzvedávání dětí u škol 
a školek nebo parkování u polikliniky. 
Nezbytné je také zvážit, zda je oprav-
du nutné, aby lidé platili za parkování 
v sobotu dopoledne,“ uvedl primátor 
Petr Korč (Naše město F-M). Parkoviš-
tě ve městě jsou nově rozdělena do tří 
zpoplatněných zón. Změny jsou také 

v rámci parkovacích karet, avšak karty 
již vydané TS a.s. přitom zůstávají 
nadále v platnosti. Radnice nechala 
naistalovat několik kusů chytrých 
parkovacích automatů, kterých bude 
postupně přibývat. Placení umožňuje 
také mobilní aplikace. 

Veškeré podněty a připomínky 
k parkování mohou občané zasílat 
do konce letošního roku, a to na 
adresu: parkovani@frydekmistek.
cz. Na jaře by systém měl začít 
fungovat naostro podle upravených 
pravidel. (jmj)

Občané mohou zasílat připomínky 
k novém systému parkování
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Přijďte 27. listopadu 
rozsvítit vánoční strom

Den veteránů
Město Frýdek-Místek si připomene 
104. výročí Dne válečných veterá-
nů. Představitelé města, zástupci 
armády, Českého svazu bojovníků 
za svobodu a dalších organizací po-
loží v pátek 11. listopadu v 11 hodin 
kytice u památníku na městském 
hřbitově ve Frýdku. (rs)

Farmářské trhy 
Beskydské farmářské trhy se 
uskuteční na místeckém náměstí 
Svobody ve čtvrtek 3. listopadu od 8 
do 16 hodin. V sobotu 19. listopadu 
od 8 do 14 hodin se koná závěrečný 
letošní trh, který bude zaměřený na 
zabijačku a prodej všech pochutin 
s tím souvisejících. (rs) 

Oslava svobody
Den boje za svobodu a demokracii 
bude připomenut ve středu 16. lis-
topadu v 10 hodin položením kytic 
u pamětní desky v 1. patře magist-
rátu ve Frýdku. Přímo v den výročí, 
tj. 17. listopadu, v 17 hodin se na 
náměstí Svobody v Místku uskuteč-
ní za účasti veřejnosti vzpomínková 
akce. (rs) 

Svoz bioodpadu 
od rodinných 
domů
Svoz nádob na bioodpad od ro-
dinných domů probíhá do pátku 
25. listopadu, kdy se uskuteční 
poslední svoz. Svoz bioodpadu 
opět začne na jaře příštího roku. 
Město žádá občany, aby si přidělené 
nádoby přes zimu uschovali. Občané 
Frýdku-Místku mohou celoročně 
zdarma odkládat bioodpad v areálu 
Frýdecké skládky na Panských No-
vých Dvorech nebo v kompostárně 
v Bruzovicích. (rs)

Besedy s pěstouny
Další z besed o náhradní rodin-
né péči se konala v září v Centru 
aktivních seniorů v Místku. Pěs-
tounky podrobně hovořily o všech 
záležitostech, o přijetí dítěte, jeho 
potřebách, rozdílu mezi pěstouny 
na přechodnou dobu a pěstouny 
dlouhodobými. (rs)

Náměstí Svobody v Místku ožije od 
první adventní neděle 27. 11. vánoční 
atmosférou. „V loňském roce jsme 
rozsvítili vánoční strom kvůli omeze-
ním souvisejícím s covidem bez účasti 
veřejnosti. Jsem moc rád, že letos si 
tento slavnostní okamžik můžeme užít 
opět všichni společně. Srdečně vás zvu 
na náměstí Svobody, nejen na slavnostní 
rozsvícení stromu  a zahájení adventu, 
ale budu rád, když si budete vychutná-
vat příjemný vánoční program až do 
závěru prosince,“ zve primátor Petr 
Korč (Naše Město F-M).
Program 27. 11. začne v 16 hodin, strom 
bude rozsvícen v 16.45 hodin. 
Ve všední dny začne program na 
náměstí Svobody v odpoledních 
hodinách, během víkendových dnů 
již v 10 hodin dopoledne. O vánoční 
atmosféru se postarají místní pěvecké 
sbory a folklorní soubory, hrát budou 
cimbálové muziky a místní kapely, 

zazpívají vítězové Beskydského slavíka, 
děti určitě zaujme divadlo, adventní 
dílny, ohrádka se zvířátky nebo kovář-
ská škola. 
Mimo náměstí Svobody se uskuteční 
adventní koncerty v kostele sv. Jakuba 
(1., 8., 15. 12 v 18.00), Mezinárodní 
festival adventních zvyků, koled a ře-
mesle rovněž v kostele sv. Jakuba 8. 12. 
od 18 hod., 22. 12. se v kostele sv. Jana 
a Pavla uskuteční Česká mše vánoční 
a v Sadech Bedřicha Smetany bude 
k vidění stromový betlém. 
Vánoční stromy pro frýdecké a mís-
tecké náměstí jsou dary obyvatel 
z okolních obcí. Oba stromy nainsta-
lují a nazdobí pracovníci technických 
služeb. Nazdobeny budou stromy 
i v okrajových částech a také vybraná 
místa ve městě. Letos město zvolilo 
úspornější variantu, kdy např. nebude 
nasvícena budova magistrátu. (rs)
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Na hodnocení výsledku komunálních voleb a budoucí spolupráci jsme 
se zeptali lídrů dvou nejsilnějších uskupení, Petra Korče za hnutí Naše 
Město F-M a Radovana Hořínka za ANO 2011. 

1.  Jak hodnotíte výsledek voleb?

2.  Můžete přiblížit povolební vyjednávání? 

3.  Co očekáváte od spolupráce s vaším koaličním partnerem? 

Voliči ocenili pozitivní změny, 
kterými město prochází

1. Oproti komunálním volbám v roce 2018 jsme si polepšili 
jak v pořadí stran, v počtu získaných mandátů, tak i v pro-
centní výši získaných hlasů. Dobrých volebních výsledků 
jsme dosáhli i přesto, že proti hnutí ANO i proti mé osobě 
byly ve volební kampani vedeny ostré a hrubě nepravdivé 
útoky, zejména na sociálních sítích. Chci občany ubezpe-
čit, že tyto útoky byly vedeny osobami, které skrývají své 
skutečné zájmy za snůšku lží, a že hnutí ANO bude vždy 
preferovat zájem veřejný před různými soukromými zájmy, 
což právě k těmto útokům vedlo a jistě ještě povede. Jsme 
rádi, že voliči těmto věcem nepodlehli. Hnutí ANO vidí svou 
roli v prosazování své politiky, nikoli v útocích na ostatní 
strany, hnutí a politiky, a to bude našemu hnutí díky přízni 
voličů a dojednané koalici umožněno.

2.  Povolební vyjednávání začala již během volební soboty 
a proběhla poměrně rychle. Zejména vzhledem ke schop-
nosti konstruktivně jednat jak ze strany hnutí ANO, tak 
ze strany Našeho Města. Postoje našich hnutí jsou nám 
známy ze spolupráce v koalici trvající od března 2021, takže 
jsme se během vyjednávání vzájemně nepřekvapili. Přes-
to, že oboustranně respektujeme rozdílné názory našich 
hnutí na některé dílčí záležitosti, jsme přesvědčeni a praxe 
za poslední cca rok a půl to také ukázala, že jsme schopni 
město spravovat efektivně a dobře. Vzhledem k tomu, že 
volební priority hnutí ANO budou pojaty do programového 
prohlášení nové rady města, nebyl důvod koaliční spolupráci 
ve formátu ANO 2011 a Naše Město odmítnout, rozšiřovat ji 
o další politické subjekty, či jednání bezdůvodně protahovat. 

3.  Od této spolupráce očekáváme, že přinese širokému 
spektru voličů a občanů podporu v nelehké ekonomické si-
tuaci, udržení úrovně a rozsahu veřejných služeb, které jsou 
městem zabezpečovány, a městu samotnému že přinese 
jeho další rozvoj. Proto naše hnutí prosazuje např. příspě-
vek na obědy pro děti ve školních jídelnách na základních 
školách, vybudování Alzheimer centra či podporu aktivního 
sportování.

První náměstek primátora 
Radovan Hořínek

1. Komunální volby jsou pro hnutí Naše Město F-M vel-
kým závazkem tím spíše, že jsme měli v minulém volebním 
období k realizaci našeho volebního programu jen rok 
a půl. Přesto občané ocenili pozitivní změny, které ve městě 
nastaly. Výsledkem je, že jsme nyní poměrně jasně zvítězili 
a oproti minulým volbám získali o tři mandáty navíc. Těší 
mě, že jsem jako lídr získal i při menší volební účasti do-
konce větší počet hlasů než lídr vítězné strany v minulých 
volbách.
 
2. Dosavadní koalice fungovala v rámci tří subjektů – 
Naše Město F-M, ANO 2011 a Piráti. Byli jsme připraveni 
zahájit po volbách vyjednávání v tomto formátu. Vzhle-
dem k tomu, že Piráti nepřekročili pětiprocentní hranici, 
vyjednávání přirozeně začala v rámci obou hnutí, která 
dohromady získala nadpoloviční většinu mandátů. Jednání 
bylo velmi konstruktivní a z velké části přebírá a rozvíjí 
programové prohlášení z minulého volebního období. Jsme 
si vědomi našich odlišností a rozdílných přístupů, které ale 
osobně vnímám při řízení města spíše jako výhodu. Zvolená 
řešení totiž oslovují opravdu široké spektrum veřejnosti. 
Výsledným formátem je tedy spolupráce dvou vítězných 
hnutí a věřím, že tak jako doposud bude pro město Frýdek-
-Místek jednoznačným přínosem.
 
3. Přestože Frýdek-Místek je 16. největším městem 
v naší republice, snažíme se o spolupráci napříč politickým 
spektrem a i přes rozdílné politické postoje hledáme řešení 
přínosná pro občany a naše město. Musím říct, že se to daří 
vždy, když s našimi partnery najdeme lidsky společnou řeč.

Primátor 
Petr Korč 

Velmi děkuji všem voličům, 
že přišli k volbám, a děkuji 
za projevenou důvěru. 
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Komunální volby ve Frýdku-Místku 2022

Název zisk v %
počet 

mandátů

Naše Město F-M 26,17 13

ANO 2011 22,77 11

Přátelé FM 18,84  9

SPD 11,75  5

SPOLU 11,64  5

Česká pirátská strana  4,96  0

KSČM  3,66  0

Frýdečané a Místečané  0,15  0

DSZ Za práva zvířat  0,05  0

Největší počet hlasů získala v říjno-
vých komunálních volbách hnutí naše 
Město F-M a ANO 2011. Obě hnutí se 
dohodla na pokračování spolupráce 
z minulého volebního období. Nové ve-
dení města získalo výraznou podporu 
30 hlasů od 41 přítomných zastupitelů 
na ustavujícím zasedání, které se kona-
lo 31. října. 
Město nadále povede Petr Korč z ví-
tězného hnutí Naše Město F-M. Prv-
ním náměstkem primátora je Radovan 
Hořínek z hnutí ANO 2011. Dvoučlenná 
koalice má ve 43členném zastupitel-
stvu 24 mandátů.
Hnutí Naše Město F-M má v 43člen-
ném zastupitelstvu 13 členů, hnutí 
ANO 2011 pak 11 zastupitelů. V 11člen-
né radě města má hnutí Naše Město 
F-M 6 členů, hnutí ANO 2011 pět členů.
„Je vidět, že i v tak velkém městě, jako je 
Frýdek-Místek, dokáží lidé ocenit práci 
jednotlivců i vize, s kterými chceme 
přetvářet město k lepšímu. Podařilo se 
nám vytvořit silnou koalici, v níž zazní-
valy různé názory, ale vždy ve prospěch 
města,“ sdělil primátor Petr Korč.
„Volby hodnotím pozitivně, naše hnutí si 
polepšilo. Děkuji voličům, kteří pozitivně 
hodnotí naši práci a oceňují, že záleži-
tosti ve prospěch města řešíme reálně 
a věcně,“ uvedl první náměstek primá-
tora Radovan Hořínek.
„Díky tomu, že nám voliči dali takovou 

Velká podpora zastupitelů 
novému vedení města

 NOVĚ ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ FRÝDKU-MÍSTKU PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022 – 
2026. FOTO: LIBOR SOLAŘ

důvěru, máme možnost dokončit při-
pravené projekty a uskutečnit naše vize. 
Prioritou pro nás je dobré hospodaření 
s tím, že zachováme dosavadní podporu 
sociální oblasti, kultury a sportu,“ potvr-
dil Petr Korč.
„Hnutí ANO 2011 si spolupráci s hnutím 
Naše Město F-M vyzkoušelo v právě 

skončeném volebním období. Spolupráce 
podle nás byla věcná a konstruktivní, 
a proto nebránilo nic ve spolupráci po-
kračovat. To se nám jeví logické a s ohle-
dem na to, že obě hnutí jsou schopna 
v zastupitelstvu složit většinu, rozhodli 
jsme se pro tento koncept dvojkoalice,“ 
vysvětlil Radovan Hořínek. (jmj, rs)

Počty hlasů pro lídry zvolených uskupení 

Petr Korč (Naše Město F-M) 4589

Radovan Hořínek (ANO 2011) 3735

Michal Pobucký (Přátelé FM) 3461

Marcel Sikora (SPOLU) 2328

Tomáš Krpel (SPD) 1979
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Představujeme i nové tváře 
ve vedení Frýdku-Místku

Petr Korč (Naše Město F-M)
primátor se svěřenými gescemi: vněj-
ší a vnitřní kontrolní činnost, požární 
ochrana, publicita činnosti města, škol-
ství, mládež, tělovýchova a sport, výcho-
va a vzdělávání, organizačně technické 
zabezpečování jednání orgánů města 
46 let

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.  Po 
studiích se vrátil do Frýdku-Místku a postupně vybudo-
val Dům Pod Svícnem, kde založil antikvariát a galerii. 
Znovu vytvořil fi lmový klub v kině Vlast, obnovil letní 
kino a je duchovním otcem benefi čního festivalu Sweet-
sen fest. V letech 2007 až 2010 byl předsedou AČFK, 
která pořádá Letní fi lmovou školu v Uherském Hradi-
šti – největší nesoutěžní fi lmový festival. Je předsedou 
hnutí Naše Město F-M a od března 2021 působí jako 
primátor Frýdku-Místku.
Je ženatý a má tři děti.   

Jakub Míček (ANO 2011)
náměstek primátora pro územního 
plánování a rozvoj, stavebně správní 
činnosti, ekonomický rozvoj a podni-
kání, dotace a integrované teritoriální 
investice
35 let

Vystudoval obor ekonomika podniku na Vysoké škole 
báňské – Technické univerzitě Ostrava a management 
rozvoje měst a regionů na vysoké škole Ambis, kde ab-
solvoval státnice a čeká jej obhajoba diplomové práce. 
Profesně se zabýval procesním inženýrství, poté pod-
nikal. Zastupitelem je od roku 2014, byl radním a jako 
náměstek primátora působí od roku 2018. 
Má dvě děti. 

Miroslav Bártek (Naše Město F-M)
náměstek primátora pro dopravu a sil-
niční hospodářství
61 let
Absolvoval Střední průmyslovou školu 
automobilní v Bruntále a Ekonomickou 
fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě. 

Pracoval jako technik v autoservisu Renault v Ostravě 
a v letech 1993 až 2016 byl jednatelem autoservisu Bár-
tek a syn. Od roku 2014 je zastupitelem Frýdku-Místku. 
Je ženatý a má dvě dcery. Zajímá se o motoristický sport. 

Leona Sárkőziová (ANO 2011)
náměstkyně primátora pro sociální 
péči, sociální služby, zdravotnictví, 
protidrogové aktivity a prevenci
50 let
Vystudovala Vysokou školu zdravotnic-
tví a sociální práce sv. Alžběty v Žilině. 

V letech 2005 až 2010 působila jako pracovnice v přímé 
péči v Našem Světě v Pržně. Poté byla asistentkou 
advokátní kanceláře v Ostravě, následně devět let 
pracovala ve Slezské diakonii na pozici sociální pracov-
nice v Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi 
ve Frýdku-Místku. Tři roky po sobě vařila na dětském tá-
boře pořádaném aktivizační službou pro děti ze sociálně 
znevýhodněných rodin.
Od roku 2018 byla předsedkyní sociálně zdravotní komi-
se, od roku 2020 je místopředsedkyní místní organizace 
ANO ve Frýdku-Místku. 
Má tři dcery. K jejím koníčkům patří turistika, cestování, 
čtení zajímavé literatury a vaření.  

Radovan Hořínek (ANO 2011)
1. náměstek primátora pro 
majetkoprávní vztahy města 
a majetkové účasti města
48 let
Absolvoval právnickou fakultu Masa-
rykovy univerzity v Brně. Působil jako 

vedoucí oddělení civilně správního odboru Magistrátu 
města Ostravy, OSVČ, právník Krajského úřadu Morav-
skoslezského kraje a vedl právní odbor ve Frýdlantu nad 
Ostravicí. Od roku 2018 působí jako zastupitel a náměs-
tek primátora. 
Jeho koníčky jsou historie a motocykly. 

Jiří Kajzar (Naše Město F-M)
náměstek primátora pro investice, 
fi nance, rozpočet, útvar hlavního archi-
tekta, životní prostředí a zemědělství
58 let
Vystudoval VŠE v Praze, poté 2,5 roku 
pracoval v zahraničí na stavbě technolo-

gického kombinátu. V roce 1990 nastoupil na magistrát 
Frýdku-Místku jako vedoucí odboru dopravy, tři roky 
vedl polikliniku ve Frýdku-Místku, šest let řídil Okresní 
úřad ve Frýdku-Místku, poté byl tři roky ředitelem ne-
mocnice v Třinci a v letech 2015 až 2018 a od roku 2021 
je náměstkem primátora. 
Je ženatý a má dvě děti. Jeho koníčky jsou potápění, 
architektura, design a výtvarné umění.    
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Milan Halabalík (ANO 2011)
radní
52 let 
Má středoškolské vzdělání, pracuje jako 
výpravčí Správy železnic. Do zastupi-
telstva města Frýdku-Místku byl zvolen 
v roce 2018, radním je od roku 2020. Je 

ženatý a k jeho zájmům patří rybaření, sport a kultura. 

Gabriela Rumíšková (Naše Město F-M)
radní
49 let
Absolvovala střední zdravotnickou školu 
obor všeobecná sestra, dále vystudovala 
Zdravotnickou fakultu v Ostravě a Eko-
nomickou fakultu ve Zlíně na Univerzitě 

Tomáše Bati. Pracovala v Městské nemocnici Ostrava 
na oddělení ARO, dále v domácí péči a farmacii. Od 
roku 2008 působí jako náměstek pro ošetřovatelskou 
péči v Odborném léčebném ústavu Metylovice. Dětské 
následné léčebné péči se věnuje aktivně a v současné 
době působí v pracovní skupině ministerstva zdravot-
nictví. Zastupitelkou je od roku 2018. 
Je vdaná, má dvě děti. Aktivně sportuje, věnuje se turis-
tice. Velmi ráda vaří, baví ji manuální, domácí a výtvarné 
práce. 

Zbyněk Šostý (Naše Město F-M)
radní
59 let 
Vystudoval matematicko-fyzikální obor 
na Přírodovědecké fakultě Univerzity Pa-
lackého Olomouc. Je ředitelem Základní 
školy Petra Bezruče ve Frýdku-Místku 

a vyučuje multimediální výchovu a fyziku. Působí jako 
lektor v oblasti školské legislativy, implementace ICT do 
výuky, efektivního řízení škol a školských zařízení apod. 
Je autorem metodik zaměřených na tvorbu učebních 
materiálů v souladu s autorským zákonem. 
Od roku 2018 je zastupitelem a členem bezpečnostní 
komise, od března 2021 radním a členem fi nančním 
výboru. 
K jeho zálibám patří zejména získávání nových informací 
v oblasti umění, a to, pokud možno, ve spojení s osob-
ním poznáním.

Radim Mamula (ANO 2011)
radní
věk 52 
Vystudoval Ostravskou univerzitu 
a působil jako manažer, vedoucí provo-
zu a ředitel. Je předsedou fotbalového 
oddílu FK Frýdek-Místek. 

Jeho koníčky jsou především rodina, sport a psi. 

Tomáš Pyško (Naše Město F-M)
radní
55 let
Absolvoval Pedagogickou fakultu Ost-
rava a poté působil jako učitel. Zastupi-
telem byl zvolen v roce 2018, byl členem 
kulturní komise, od března 2020 je 

radním, členem Kontrolního výboru a sociální komise. 
Jeho největšími koníčky jsou hudba, práce se dřevem, 
turistika a jeho profese – kantořina.

Koaliční partneři Naše Město F-M a ANO 2011 se dohodli 
na základních programových bodech, které budou 
následně zapracovány a rozšířeny do programového pro-
hlášení. Přinášíme přehled nejdůležitějších bodů: 

-  Revitalizace průtahu městem po vybudování obchvatu 
(přechody, zastávky)

-  Pokračování ve strategických investicích – kanalizace, 
hasičská zbrojnice, zázemí městské policie atd.

-  Podpora sociálních programů na snížení dopadů zvýše-
ných životních nákladů rodin

-  Vybudování Alzheimer centra a denního stacionáře 
Domovinka

-  Pěší propojení sídliště Slezská a vlakového nádraží
-  Rekonstrukce Národní záložny místecké, Národního 

domu, zadání projektové dokumentace a zahájení 
výstavby přístavby Národního domu 

-  Příprava výstavby nového městského plaveckého 
bazénu

-  Podpora revitalizace bývalých průmyslových areálu na 
nové městské čtvrti v rámci memoranda se společností 
Slezan 

-  Dokončení rozšíření městského hřbitova 
-  Zavedení kyvadlové autobusové dopravy na Olešnou
-  Zřízení přepážky 60+ na magistrátu 
-  Vrácení poboček pošty do místních částí města tam, 

kde byly zrušeny
-  Odpady zdarma pro děti do 15 let
-  Zavedení příspěvku žákům ZŠ na obědy
-  Kultivace veřejného prostoru
-  Příprava nových cyklostezek
- Podpora prioritním sportům s pravidly fi nancování na 

delší období
- Zřízení fondu na úhradu členských příspěvků ve spor-

tovních klubech dětem do 18 let
- Nový dotační program pro zavádění požárních hlásičů 

do bytů a rodinných domů na území města. (red)

Co také přináší nová koalice
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Důsledná veřejnosprávní kontrola za 
účasti opozičních zastupitelů prově-
řila hospodaření fotbalového klubu 
ve Frýdku-Místku. „Ještě před volbami 
jsem nařídil důslednou veřejnosprávní 
kontrolu v klubu FK Frýdek-Místek, kde 
jsem nad rámec standardních postu-
pů umožnil účast zástupců opozice. 
Kontrola zodpověděla všechny otázky, 
které vznesl bývalý předseda fi nančního 
výboru,“ řekl primátor Petr Korč (Naše 
Město F-M).
„Protože už nehrozilo zneužití kontroly, 
poskytli  jsme kontrolnímu orgánu plnou 
součinnost,“ sdělil předseda klubu 
Radim Mamula. 
 „Výsledek kontroly je zpracován na 
40 stranách a nepotvrdil vznesená 
obvinění. Klub využíval dotace v souladu 
se smlouvami uzavřenými s městem. 
Nalezená pochybení byla spíše formální-
ho rázu a týkala se například nesplnění 
všech podmínek povinné publicity vůči 
městu. Podobné nedostatky se objevují 
i u kontrol dalších organizací,“ potvrdil 
primátor Korč. 
Kontrolní skupina se kromě kont-
roly zaměřené na vyúčtování dotací 
poskytnutých městem věnovala i všem 
obviněním, která vznesl odvolaný 
předseda fi nančního výboru, a každé 
z jeho tvrzení prověřila. Ta se nepotvr-
dila, klub nezneužíval dotace. 

„Před komunálními volbami jsme byli 
svědky politicky laděného útoku na 
činnost vedení FK Frýdek-Místek. Tyto 
útoky nebyly jen v politické, ale také 
v osobní rovině. Se zadostiučiněním 
konstatuji, že z výsledku této kontroly 
z protokolu 20/2022, stejně jako z vý-
sledků několika kontrol v předchozích 
letech plyne, že vedení fotbalového klu-
bu hospodaří řádně a dotační prostřed-

ky města nezneužívá,“ okomentoval 
výsledek kontroly náměstek primátora 
pro majetkoprávní vztahy města Ra-
dovan Hořínek (ANO 2011).
 „Nyní již není sebemenší důvod pro 
útoky na osoby, které zdarma působí ve 
vedení fotbalového klubu. Očekávám, 
že tyto útoky ustanou,“ dodal Radovan 
Hořínek. (rs)

Veřejnosprávní kontrola důkladně 
proklepla fotbalový klub 
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Sestavování rozpočtu na příští rok je 
v plném proudu. Dopady ruské agrese 
na Ukrajině, extrémní zdražení energií 
a stavebních materiálů a vysokou 
infl aci pocítí i město. 
„Nechceme zdražovat poplatky a ná-
jemné a musíme investovat. Zachová-
me tak práci pro naše dodavatele, pro 
jejich zaměstnance, kteří jsou z velké 
části občany našeho města,“ potvrdil 
náměstek primátora pro investice, 
fi nance a rozpočet Jiří Kajzar (Naše 
Město F-M). Prognózy naznačují, že 
celý příští rok se budeme potýkat 
s vysokými cenami a rostoucí infl ací. 
„Celou Evropu postihne defi cit energií. 
Ve Frýdku-Místku již řešíme problémy 
spojené s nárůstem energií. Obrátila se 
na nás například městská společnost 
Sportplex s požadavkem na úhradu 

Nový rozpočet vzniká v náročném období
dražších energií ve výši přesahující 
30 milionů korun,“ zmínil Jiří Kajzar. 
Město chce zachovat sportování dětí, 
proto jedná se sportovními kluby 
o výši podpory, aby se neuzavírala 
sportoviště a děti nezůstaly doma bez 
pohybu. „Vnímám, že většina evrop-
ských zemí apeluje na šetření energie-
mi, šetřit budou muset města i domác-

nosti. Město musí zachovat základní 
funkce, jakými jsou školství, MHD, 
distribuce tepla, městská policie nebo 
veřejné osvětlení, zároveň ale musíme 
na druhé straně zvážit, zda omezíme 
některé zbytné činnosti, které nejsou 
pro město a jeho obyvatele životně 
důležité,“ konstatoval Jiří Kajzar.  

„V rozpočtu na příští rok myslíme na naše občany a v současné 
složité době je nechceme zatěžovat dalšími platbami. Proto ne-
zvyšujeme nájemné v městských bytech, nadále budeme dotovat 
MHD a odvoz komunálního odpadu a zavedeme příspěvky na 
obědy pro školáky. Zajistíme řádný chod města. Na druhé straně 
musíme zvážit, zda přijmeme úsporná opatření v oblastech, které 
pro nás nejsou životně důležité.“ Náměstek primátora pro inves-
tice, fi nance a rozpočet Jiří Kajzar (Naše Město F-M).
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 NEPOŘÁDEK, KTERÝ ZŮSTAL PO NEPŘIZPŮSOBIVÉM NÁJEMNÍKOVI.

Nepřizpůsobivý nájemce městského 
bytu D. F. porušoval domovní řád 
a nájemní smlouvu v domě v ulici Malý 
Koloredov. Proto už v bytě nebydlí. 
„Odbor správy obecního majetku byt 
převzal a po úklidu jej přidělí nájemní-
kovi, který možnost bydlet v městském 
bytě na rozdíl od vystěhovaného jistě 
ocení řádným užíváním. Zaplacení úklidu 
i dlužného nájemného se vystěhovaný 
nepřizpůsobivý člověk nevyhne,“ zdůraz-
nil náměstek primátora pro majetko-
právní vztahy města Radovan Hořínek 
(ANO 2011). (red) 

Správa obecního majetku 
porušování nájemních smluv řeší

NÁMĚSTEK PRIMÁTORA 
RADOVAN HOŘÍNEK. 

*

 
 

www.ockovacicentrum.cz

 65+
 65+
 50+
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Tajemník magistrátu Frýdku-Místku 
Petr Menšík je nejlepším manažerem 
České republiky ve veřejné správě za 
rok 2021. Navíc patří mezi desítku nej-
úspěšnějších manažerů v Česku napříč 
soukromým a veřejným sektorem. 
„Ocenění si velmi vážím a jsem rád, 
že díky této zkušenosti se opět dostal 
Frýdek-Místek a dobré jméno naší 
organizace do širšího povědomí. Věřím, 
že umístění v kategorii veřejná správa je 
dílem všech zaměstnanců magistrátu, 
kteří se v roce 2021 podíleli na zdárném 
ukončení projektů,“ uvedl Petr Men-
šík. Svou pozici vykonává již 20 let 
a předchozí zkušenosti sbíral výhradně 
v privátním sektoru.

Soutěž uspořádala již po 29. Česká 
manažerská asociace. Finálový večer 
se uskutečnil v pražském Paláci Žofín. 

Manažerská cena pro Petra Menšíka je 
dalším z letošních úspěchů frýdecko-
-místeckého magistrátu. Úřad absol-
voval také projekt, který mu přisoudil 
statut „společensko-odpovědný“. Jde 
o potvrzení, že magistrát je otevřeným 
a komunikativním úřadem, který usilu-
je jak o zvýšení spokojenosti občanů, 
stejně tak o zlepšování kvality života 
prostřednictvím veřejné služby i nad 
rámec zákonné povinnosti. Projekt 
uzavřel externí audit a získání certifi -
kátu. (jmj)

Tajemník magistrátu patří 
mezi top manažery
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L Mateřská škola Pohádka ve Frýdku 
využívá novou elektroinstalaci v pa-
vilonech a ve spojovacím krčku. Ve 
všech třech pavilonech jsou nyní nové 
elektrické rozvody, nová svítidla, nou-
zové osvětlení a školka získala rovněž 
vnitřní systém ochrany před bleskem 
včetně ochrany před přepětím. 
Rekonstrukce zajistila bezpečný stav 
elektroinstalace. Zároveň se zvýšil 
standard dětí – všechny prostory 
byly vymalovány, přibyla nová svítidla 
a ventilátory a drobné stavební úpravy 
přispěly k lepšímu využití prostor v ob-
jektu. Objem zakázky včetně DPH činil 
téměř 3,3 milionu korun. 
„Organizace rekonstrukce elektroinsta-
lace byla velmi náročná. Trvala necelé 
čtyři měsíce a provoz mateřské školy byl 
v té době omezen. Velké díky patří pře-
devším všem mým kolegům – zaměst-
nancům mateřské školy Pohádka, kteří 
se podíleli na stěhování, úklidu a zajiš-
ťování vzdělávání dětí ve druhé budově. 
Zaměstnanců s takto aktivním přístu-
pem a ochotou chopit se práce, která 
není v jejich pracovní náplni, je již málo, 
proto si jich nesmírně vážím. Děkujeme 
rodičům za vstřícnost, kterou projevili 
při odhlašování dětí. Také bych touto 
cestou ráda poděkovala vedení města, 
že se tato rekonstrukce elektroinstalace 
mohla uskutečnit. Velké poděkování 
patří i kolektivu pracovníků společnosti 

MŠ Pohádka má novou elektroinstalaci

GB Elektroservis. Přístup těchto pracov-
níků přesáhl naše očekávání. Děkujeme 
za profesionalitu a především lidskost, 
kterou ocenili též naši zaměstnanci,“ 
uvedla ředitelka mateřské školy Soňa 
Bystroňová.
„Každá taková rekonstrukce je spojena 
s velkým nasazením zaměstnancům. 

Děkuji všem pracovníkům mateřské 
školy, že přiložili ruku k dílu, a přesto 
se ve složitých podmínkách dokázali 
postarat o děti. Za to jim patří opravdu 
velký dík,“ řekl uznale primátor Petr 
Korč (Naše Město F-M), který se přišel 
osobně podívat, jak byla rekonstrukce 
provedena.  (rs)

„Zajistili jsme kompletní rekonstrukci elektroinstalace. Všechny 
rozvody jsou nové, navíc jsme podle norem nainstalovali nová 
svítidla i nouzové osvětlení. Aby děti ve vrchních třídách měly 
v létě vyšší komfort, nechali jsme zřídit podstropní ventilátory, 
které zajistí lepší provětrání prostor tříd v tomto patře.“ Ná-
městek primátora pro investice, fi nance a rozpočet Jiří Kajzar 
(Naše Město F-M) 
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„Program Daruj F≈M pokračuje dál. Vyzýváme další zájemce 
o založení sbírky s konkrétním účelem, aby se přihlásili. Pokud 
splní podmínky, rádi je podpoříme a vypíšeme na jejich projekt 
sbírku, jejíž výtěžek město zdvojnásobí až do částky 200 tisíc 
korun. Bližší informace získáte na stránkách www.darujfm.cz.“ 
Náměstek primátora pro dotace, ekonomický rozvoj a podnikání 
Jakub Míček (ANO 2011)
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Otvírací doba CAS 
prodloužena
Seniorské kluby se obrátily na 
město s žádostí o prodloužení otví-
rací doby Centra aktivních seniorů 
v Anenské ulici až do 22. hodiny 
namísto 20. hodiny. Město proto 
zažádalo o rekolaudaci, jejíž součástí 
je prodloužená otvírací doba. Ta byla 
schválena, takže senioři mohou pro-
story využívat až do 22 hodin. (rs)

Aktualizace 
žádostí o byty 
v Penzionu 
pro seniory
Žadatelé, kteří již mají podanou žá-
dost o přidělení bytu v Penzionu pro 
seniory Frýdek-Místek v Lískovecké 
ulici, musí aktualizovat tyto žádosti. 
Žádáme je proto, aby se do 30. lis-
topadu 2022 dostavili v úřední dny 
na odbor sociálních služeb, Radniční 
1149, 1. patro, kancelář 210. (rs)

Nižší rychlost 
koloběžek
Radnice nechala přidat zóny se sní-
ženou rychlostí pro sdílené koloběž-
ky. Jedná se již o šest míst. „V Měst-
ské památkové zóně Frýdek a Místek 
se koloběžkáři neprojedou rychleji než 
15 km/h, a to už od srpna 2021. Nyní 
jsme nově nechali zařadit na seznam 
další místa se sníženou rychlostí. Jed-
ná se zejména o okolí zařízení pro se-
niory, kde chceme zajistit bezpečnější 
prostředí,“ uvedl náměstek primátora 
Jakub Míček (ANO 2011). Jedná se 
o okolí Centra aktivních seniorů, 
Domova pro seniory v ul. 28. října, 
Penzionu pro seniory v Lískovecké 
ulici a v rekreační oblasti Olešná. 
Úplný zákaz jízdy na elektrokoloběž-
ce platí ve skateparku. (jmj)

15

Farníci mají v kostele sv. Jana Křtitele 
větší pohodlí i více místa k sezení. 
Kostel získal nové lavice i díky sbírce 
Daruj F≈M.  
„Jsem potěšen, že jsme farnosti mohli 
předat symbolický šek ve výši 412 408 
Kč. Děkuji všem štědrým dárcům, kteří 
posílali libovolné částky, celkem zhruba 
212 tisíc korun. Město pak přispělo další-
mi 200 tisíci,“ řekl náměstek primátora 
pro dotace, ekonomický rozvoj a pod-
nikání Jakub Míček (ANO 2011).
Kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku 
původně využíval různé typy lavic 

získané z jiných kostelů a kaplí. Byly 
odlišné materiálově, slohově a nevyho-
vovaly požadavkům a kapacitě kostela. 
Díky novým lavicím se kapacita míst 
v pevných lavicích zvýšila ze 115 míst 
na 160. Dvanáct zapůjčených lavic se 
vrátily zpět do kaple sv. Barbory na 
frýdeckém zámku. 
„Jsem vděčný každému dárci, a když se 
někdo umí podělit, tak to potěší nejenom 
toho, kdo je obdarovaný. Lavice byly 
vyrobeny v chráněné dílně svatého 
Alexandra v Ostravě-Kunčičkách, takže 
opět další deviza,“ uved administrátor 
farnosti Frýdek František Boldy. (jmj)

Sbírka Daruj F≈M 
pomohla farníkům 

 NÁMĚSTEK PRIMÁTORA JAKUB MÍČEK A PRIMÁTOR PETR KORČ PŘEDÁVAJÍ 
SYMBOLICKÝ ŠEK ADMINISTRÁTOROVI FARNOSTI FRANTIŠKU BOLDYMU. 
FOTO: RENÉ STEJSKAL 

Cenná barokní památka – boží muka 
v Nových Dvorech-Vršavci prošla 
obnovou. Měla narušenou statiku, za-
tékala do ní voda, kříž se nachýlil, ob-
vodová odnož se propadala do země 
a pískovcový podstavec měl trhlinu. 
Restaurátor vše dal do pořádku, včet-

ně obnovy zašlého nápisu a chybějí-
cích částí.  Počítalo se s tím, že obnovu 
částečně uhradí dotace ministerstva 
kultury, ta však nebyla vypsána. Město 
proto ze svého rozpočtu uhradilo 
celou částku 168 tisíc korun. (jmj)

Opravený kříž na Vršavci
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 GENERÁLNÍ ŘEDITEL NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR VÍT RICHTER BLAHOPŘEJE 
PRIMÁTOROVI PETRU KORČOVI A ZÁSTUPCŮM MĚSTSKÉ KNIHOVNY FRÝDEK-
MÍSTEK K ZÍSKANÉ CENĚ. FOTO: NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR – EVA HODÍKOVÁ

ZPRAVODAJ F≈M ◆ AKTUÁLNĚ

Městská knihovna Frýdek-Místek je 
nejlepší knihovnou České republiky. 
Titul Městská knihovna roku 2022 pře-
vzali zástupci knihovny společně s pri-
mátorem Petrem Korčem (Naše Město 
F-M) v Zrcadlovém sále pražského Kle-
mentina. Cena refl ektuje dlouhodobé 
zásluhy o rozvoj knihovnictví v obcích 
nebo mimořádný přínos k rozvoji ve-
řejných knihovnických a informačních 
služeb. Ocenění uděluje Svaz knihov-
níků a informačních pracovníků ČR 
a Svaz měst a obcí ČR.
„Naše organizace si ocenění Městská 
knihovna roku právem zaslouží. Je to 
uznání všem pracovníkům, kteří zajišťují 
nejen skvělé knihovnické služby, ale 
i pestrý program kulturních akcí. Frý-
decko-místecká městská knihovna a její 
pobočky vytvářejí perfektní čtenářské 
zázemí, za což jim patří velké díky. Jsem 
na ni pyšný a velmi gratuluji k získané-
mu ocenění,” poblahopřál primátor Petr 
Korč. 
„Je to pro nás velké překvapení a záro-
veň velká radost. Ocenění patří všem 
kolegyním a kolegům za jejich kreativní 
práci. Je pro nás velkou motivací, pro 
budoucí projekty naší knihovny,“ popsal 
bezprostřední dojmy po vyhlášení ředi-
tel knihovny Tomáš Benedikt Zbranek.
Město v loňském roce dokončilo ge-

Naše knihovna je městskou 
knihovnou roku 2022

nerální rekonstrukci místecké pobočky 
knihovny, která nyní disponuje většími 
prostory, moderním knihovnickým 
systémem a nabízí čtenářům posezení 
na nové terase nebo dětem atraktivní 
prostředí jejich oddělení. Letos na 

podzim frýdecká pobočka slaví 100leté 
výročí od založení. Městská knihovna 
Frýdek-Místek celoročně zajišťuje pes-
tré kulturní vyžití a poutavý program 
pro děti i dospělé. (jmj)

 SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ KNIHOVNY ROKU.




KNIHOVNÍCI PŘIPRAVUJÍ PROGRAMY PRO DĚTI.  

SOUTĚŽE ZÁBAVNOU FORMOU MOTIVUJÍ ŽÁKY KE ČTENÍ. 

Máme nejlepší 
knihovnu v Česku 

FOTO: NÁRODNÍ KNIHOVNA – EVA HODÍKOVÁ, LIBOR SOLAŘ
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Ředitel Městské knihovny Frýdek-Mís-
tek Tomáš Benedikt Zbranek hovořil 
o svých pocitech po získání ocenění pro 
nejlepší knihovnu v ČR a také přiblížil 
oslavy sta let od založení knihovny.  

Pod vaším vedením se Městská 
knihovna stala nejlepší v republice. 
Co děláte jinak než ostatní knihovny?

Velice si ocenění vážíme. Je to pro nás 
pochvala a motivace, ale také výzva. 
Určitě nám pomohla nově zrekon-
struovaná pobočka. Na prostředí totiž 
hodně záleží. A stydět se nemusíme 
ani za množství a kvalitu vzděláva-
cích a kulturních akcí, a to nejen na 
podporu čtení a čtenářství. Vyzdvihl 
bych také práci dětských oddělení, 
která mají širokou nabídku programů 
pro ty úplně nejmenší a jejich rodiče, 
pořádají besedy a lekce pro školní děti, 
připravují celou řadu kreativních dílen, 
soutěží a projektů. Oceňuji také spo-
lupráci s ostatním institucemi a spolky 
ve městě. 

Veškerou naši práci zastřešuje tým 
vstřícných knihovníků i ostatních 
zaměstnanců. Jim všem děkuji, protože 
bez nich by to nešlo. Jsem rád, že se 
nám takový tým daří budovat.

Laťka je hodně vysoko. Co plánujete 
do budoucna, abyste nadále oslovo-
vali čtenáře?

Určitě chceme pokračovat v naší hlav-
ní činnosti, a to být knihovnou, která 
získává a zpřístupňuje dokumenty 
a informace rozličného charakteru – 
od tištěných knih, periodik, zvukových 
dokumentů až po např. deskové hry, 
tematické kufříky, přístup k databázím 
nebo e-knihám.

To samozřejmě v dnešní době nestačí. 
Knihovna je veřejný prostor, místo 
k setkávání, ke vzdělávání, ke koná-
ní kulturních akcí. Naším přáním je, 
aby byla místem, kde je možno trávit 
volný i pracovní čas, vytvářet komu-
nitní činnost, kreativně se rozvíjet, 
místem, kde lidé mohou pořádat své 
vlastní projekty. To vše předpokládá, 
že je potřeba se přizpůsobovat novým 
trendům, mít vhodné technologiemi 
vybavené prostory, vzdělávat své za-
městnance a budovat dobrý tým.

V letošním roce knihovna slaví 100 
let od svého založení. Na co se čte-
náři mohou těšit?

Knihovna FM slaví 100 let hned ve 
dvou datech. Frýdecká letos a místec-
ká v roce příštím. Je to dáno histo-
ricky – dvě samostatná města, dvě 
knihovny. Oslavy zahájené 3. listopadu 
budou probíhat až do konce října roku 
příštího, kdy byla otevřena knihovna 
místecká. Připravili jsme v budově ve 
Frýdku výstavu věnovanou historii 
knihoven na území města. Během roku 
se uskuteční řada akcí a programů 
a oslavy ukončíme příští rok v místec-
ké knihovně. (rs)

Knihovníci rozdávají radost 
neuvěřitelných 100 let
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 CENA PRO VÍTĚZE. ZLEVA: ŘEDITEL KNIHOVNY TOMÁŠ BENEDIKT ZBRANEK, 
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE IRENA LIBERDOVÁ, PRIMÁTOR FRÝDKU-MÍSTKU PETR KORČ 
A PR PRACOVNICE KNIHOVNY VĚRA HALAMÍČKOVÁ KAMENÍKOVÁ.

SOUSEDSKÁ SLAVNOST V KNIHOVNĚ 
V JIRÁSKOVĚ ULICI. 
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Nad Skalicí se již 400 let tyčí svědek 
dávné i přítomné doby – skalický 
kostel zasvěcený sv. Martinovi. Byl vy-
stavěn v roce 1617 na místě lesní kaple, 
v níž se po honech konaly bohoslužby. 
Slavnostního vysvěcení se dočkal 
v roce 1622. Z vizitační zprávy z roku 
1688 jsme se dozvěděli o kazatelnici 
vyzdobené dřevořezbami, ozděném 
kůru nad hlavním vchodem a dřevěné 
zvonici se dvěma zvony. Při kopání 
základů vyvstaly obavy, zda kostel není 
poddolován štolami pro těžbu rudy, 
avšak stavba byla zdárně dokončena. 
Jen zůstala pověst o velkém drakovi, 
který sídlí pod kostelem. Ten se pohne 
a kostel se propadne, až bude nehod-
nými lidmi naplněn. Navzdory pověs-
tem stojí kostel dodnes. 
V roce 1868 kostel prošel přestavbou 
a rozšířil se o přístavbu s pavlačemi, 
kůrem a zděnou věží. Kostelní zvony 
v letech 1916 a 1917 zrekvírovala armá-
da pro vojenské účely. Na dva nové 
zvony se po válce složili dobrovolníci 
a farnost je zakoupila ve Vítkovicích. 
Slavnostně byly zavěšeny 23. listopadu 
1921. 
Od roku 1785 do dnešních dnů půso-
bilo ve Skalici přes 200 duchovních.  
V současné době je správcem farnosti 
P. Pawel Grodek.  
Kostel se průběžně opravoval. Loni 
se podařilo zajistit nemalé fi nanční 
prostředky na generální opravu věže. 
Náklady ve výši téměř jednoho a čtvrt 
milionu korun byly hrazeny z několika 

zdrojů. Přispělo Ministerstvo kultury 
ČR, Moravskoslezský kraj, obec Raš-
kovice a město Frýdek-Místek uspo-
řádalo na podporu této akce veřejnou 
sbírku v rámci programu „Daruj F-M“ 
a k vybraným 350 tisícům přispělo 
částkou 200 tisíc korun. 
Během opravy byla otevřena tzv. 
makovice, ve které se našly staré 
dokumenty, dobové mince a sborník 
o Skalici. Po opravě a pozlacení mako-
vice byly dovnitř vloženy dvě schrány. 
V jedné jsou uloženy původní doku-
menty, ve druhé nově popis života ve 

Skalici v současné době, dále popis 
hrozby koronaviru včetně respirátorů, 
mince a dopis s poselstvím kronikářky 
Skalice a obyvatel Raškovic. Kopie 
původních i nových dokumentů jsou 
uloženy ve Skalickém muzeu. 
Letos vzpomíná Skalice 400 let svého 
kostela a malou oslavou si připomenu-
la jeho historii. 16. října se uskutečnila 
mše s doprovodem pěveckého sboru 
Baška, 30. října svaté biřmování za 
přítomnosti biskupa Martina Davida 
a primátora Petra Korče (Naše Město 
F-M). (Věra Pánková)

Kostel ve Skalici slavil jubileum
B
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Radnice hledá další vhodné místo k proměně 
v rámci participačního projektu Zapoj F-M. Jde 
o aktivitu, v rámci které se do rozhodování o bu-
doucí podobě místa zapojují sami občané.
Obyvatelé Frýdku-Místku začátkem roku vybra-
li v rámci veřejné ankety lokalitu ke zvelebení 
za zhruba milion korun. Nejvíce hlasů získalo 
odpočinkové místo Zátiší, jehož konkrétní úpravu 
občané navrhovali mimo jiné na plánovacím dni. 
Práce na Zátiší začnou v průběhu listopadu. 
Město vyzývá občany k další spolupráci. Tentokrát 
obyvatelé nemusejí vybírat z předem daného okru-
hu lokalit zvoleného odbornou komisí, ale mohou 
navrhnout zvelebení a proměnu lokality dle svého 
uvážení.
Podněty, případně i s fotografi emi, přivítáme 
do 15. prosince na e-mailu: zapojfm@frydek-
mistek.cz. (jmj)

Kočičí depozitum spolku Neposedné tlapky funguje v So-
kolské ulici 1347 pod vedením Adély Chromčákové čtvrtým 
rokem. Bylo vybudováno jako pomoc pro toulavé, nemoc-
né nebo zraněné kočky. Za dobu existence jím prošlo více 
než 800 koček. Kapacita je 63 koček a při jejím naplnění je 
možná dočasná péče. Město Frýdek-Místek poskytlo spolku 
prostory a fi nanční podporu. 
Neposedným tlapkám pomáhají také občané, kteří přinášejí 
materiální pomoc, ale mohou pomoci i fi nančně částkou 
zaslanou na transparentní účet, který je uveden na webu 
www.neposednetlapky.cz.  
Depozitum pořádá každé pondělí návštěvní hodiny, během 
kterých si návštěvníci mohou s kočkami volně hrát v do-
mácky vyhlížejícím prostředí. Pro zvířata to znamená jedno-
dušší přechod do bytu k nové rodině. Největší oblibě se těší 
návštěvní hodiny na Štědrý den. 
Neposedné tlapky pořádají rovněž osvětové akce na základ-
ních školách, a to nejen o chovu koček, ale i o ekologii. (ls)

Zátiší prokoukne. Hledáme 
další místo k proměně

Opuštěným kočkám 
můžete dát nový domov
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7. 11. Frýdek, Panské Nové Dvory 2416 
  Frýdek, Panské Nové Dvory 3444 

(u býv. hř. TJ Slezan)
  Frýdek, ul. Lubojackého 2702 

(napojení ul. J. E. Purkyně)
 Frýdek, ul. Bruzovská 1826 (u vodárny)
 Místek, ul. Kollárova 146 (u pečovatelských domů)
  Místek, ul. Fibichova 1499 

(poblíž Gymnázia Petra Bezruče)
 Místek, ul. Pionýrů 803  
 Místek, ul. Pionýrů 1747 (mezi hotelovými domy)  

8. 11. Frýdek, ul. K Lesu 1822 (naproti kříže)
 Frýdek, ul. Nové Dvory-Vršavec 1825 (u lesa)
 Frýdek, ul. Mánesova 438 (u pivnice)
 Frýdek, ul. Jeronýmova 428
 Frýdek, ul. Míru poblíž č. p. 1327 (u prádelny)
 Frýdek, ul. Míru za č. p. 1345 (u hřiště)
 Místek, ul. Beethovenova 1857 (na parkovišti)
 Místek, ul. Myslbekova 2034 (u rozvodny)
  Místek, ul. Ke Splavu 1568 

(u nádob na separovaný odpad)

9. 11. Lískovec 410 (za výrobnou krůtích výrobků)
 Frýdek, ul. Lískovecká (u domu č.p. 2086)
 Frýdek, ul. Lískovecká (u objektu Distep č.p. 3328) 
 Frýdek, ul. Jiřího Hakena 1658 (u večerky „Maják“)
 Frýdek, ul. Slezská 2898 (na parkovišti)
 Frýdek, ul. Černá cesta 2874 (u obchodu)
 Frýdek, ul. Křižíkova 1352 (autobusové stanoviště VP)
 Frýdek, ul. Tolstého 110 (u telefonní budky)
  Frýdek, ul. Maxe Švabinského 2237 

(směrem k ul. Lískovecká)

10. 11. Frýdek, ul. Slunečná (vedle I. P. Pavlova 284)
 Frýdek, ul. Nad Mostárnou 2631 (u lávky)
 Frýdek, ul. Josefa Skupy 2928 (za kulturním domem)
  Frýdek, ul. Cihelní 3416 

(u gymnázia a SOŠ, dříve 10. ZŠ)
 Frýdek, ul. Klicperova 385 (u popelnic)
 Frýdek, ul. Slunečná 290
 Frýdek, ul. Slunečná 302

21. 11. Místek, ul. Březinova 789 (u výměníku)
  Místek, ul. Československé armády 1935 

(na parkovišti)
 Místek, ul. Anenská 632 (na parkovišti)
 Místek, ul. Zdeňka Štěpánka 154 (za restaurantem)
 Místek, ul. Bezručova 232 (u betonových zábran)
 Místek, ul. K Olešné 1332

22. 11. Místek, ul. Jiřího Trnky (prostor u MŠ)
  Místek, ul. Dr. Antonína Vaculíka 1899 

(parkoviště za 8. ZŠ)
 Místek, ul. Frýdlantská 2199 (u věžáků)
  Zelinkovice, ul. Příborská 63 

(poblíž MŠ, u nádob na separ. odpad)
 Chlebovice, ul. Ke Studánce 128 (u transformátoru)
 Chlebovice, ul. Františka Prokopa 110 (u pošty)
 Chlebovice, ul. Stařičská 78 (u pana Martínka)
 Chlebovice, ul. Vodičná 1 (Dům včelařů)
 Lysůvky,  ul. Zahradnická 51 (naproti zahradnictví)
  Zelinkovice, ul. Rovenská 5 

(u lípy u odb. k jachting Palkovice)

23. 11. Frýdek, ul. Jana Čapka 3087
 Frýdek, ul. M. Chasáka 3149
 Frýdek, ul. Pekařská 3421 (za domem č. p. 3057)
 Frýdek, ul. Novodvorská 3051
  Místek, ul. Pavlíkova 270 

(u nádob na separovaný odpad)
 Místek, ul. Lesní 505
 Místek, ul. Palkovická 305 (u podchodu)

24. 11. Lískovec, ul. K Sedlištím 305 (u kulturního domu)
 Lískovec, ul. K Sedlištím 281 (u hřbitova)
 Skalice 61 (u kulturního domu)
 Skalice 137 (u kostela)
 Skalice 128 (u vrby)
 Skalice 32 (u žampionárny)
 Místek, ul. Vojtěcha Martínka 2373 (u hřiště)
 Místek, ul. Kolaříkova 574
 Místek, ul. Spořilov 1614 (za domem)
 Místek, ul. Čelakovského 1474 (bývalá prodejna)
 Skalice – Kamenec rozcestí

Harmonogram svozu 
objemného odpadu v listopadu

Velkoobjemové kontejnery nechá město ve spolupráci s Frýdeckou skládkou přistavit v listopadu na 67 místech 
(viz harmonogram níže). Kontejnery budou v daný den přistaveny nejpozději do 14. hodiny, odvoz je následující 
den mezi 6. a 12. hodinou. Odpad smí být odkládán pouze do kontejnerů. Vyhození odpadu mimo kontejner může 
být pokutováno. V době svozu bude Městská policie Frýdek-Místek provádět pravidelné kontroly těchto stanovišť. 

Do velkoobjemových kontejnerů ODKLÁDEJTE OBJEMNÝ ODPAD (např. skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace), 
 NEODKLÁDEJTE NEBEZPEČNÝ ODPAD (např. mazací a motorové oleje, olejové fi ltry, televizory, monitory, počítače, 
obrazovky, lednice, mrazáky, zbytky barev, laků a ředidel, použité obaly od postřiků, autobaterie a monočlánky, prošlé 
a nepotřebné léky). Tyto odpady můžete zdarma odložit ve sběrném dvoře (ul. Panské Nové Dvory– v objektu společnosti 
Frýdecká skládka, ul. Jana Čapka – sídliště Slezská vedle stavebnin DEK, ul. Na Příkopě pod estakádou, ul. Collo-louky – vedle 
supermarketu Tesco). Do těchto kontejnerů nepatří ani stavební a biologický odpad (např. větve, tráva).
Změna umístění velkoobjemových kontejnerů v rámci ulice vyhrazena. Pro informace se můžete obrátit na odbor životního 
prostředí a zemědělství, tel. 558 609 516, nebo přímo na společnost Frýdecká skládka, tel. 558 440 066.
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Kam se chodilo na pivo ve Frýdku 
na konci 19. století a za první republiky


 

SECESNÍ INTERIÉR CAFÉ HABSBURG NA POHLEDNICI VYDANÉ V ROCE 1908. 

ZAJÍMAVÝ POHLED Z ROKU 1918 DO ULICE S CAFÉ HABSBURG (VLEVO) 
A BUDOVOU PŘED FARNÍM KOSTELEM NAZÝVANOU PIVOVAR, V NÍŽ PŘED 
ZBOURÁNÍM FUNGOVALA LIDOVÁ JÍDELNA. 

ZÁJEZDNÍ HOSTINEC NA VESELÉ 
V DOBĚ PRVNÍ REPUBLIKY. 

LESNÍ ZÁMEČEK.



Pokračování z minulého čísla

V posledním vydání zpravodaje jsme 
se věnovali hostincům v centru Frýdku 
a kavárně Café Habsburg, jejíž interiér 
byl dokončen v roce 1901. Do dnešní 
doby se v původní podobě dochoval 
např. barový stůl s vestavěnou skříní 
se zrcadlem. Po vzniku ČSR se změnil 
název na Kavárna Radhošť. Chodili do 
ní převážně stoupenci sociální demo-
kracie a ceny odpovídaly luxusním 
restauracím. kolem roku 1930 tam stála 
kuřecí polévka s masem a nudlemi 
3,50 Kč, květák s máslem 13 Kč, ruské 
vejce 10,50 Kč, šunka s křenem 9,40 
Kč, kaviár 20 Kč, kuře pečené 15,70 Kč, 
svíčková na smetaně s knedlíkem 12,70 
Kč, dort se smetanou 7,50 Kč.

Zájezdní hostinec
Bývalý zájezdní hostinec ve Slezské 
ulici pochází z roku 1709 a dnes nese 
jméno U křivého psa. Měl i jiné názvy – 
U černého orla, U mýta a v letech 1865 
až 200 se jmenoval Na Veselé. Poslední 
název, který hospodě přináležel nejdelší 
dobu, dal vzniknout i pojmenování této 
části města: Veselá, Na Veselé. 
Prvním doloženým nájemcem hospody 
se stal v roce 1723 židovský podnikatel 
Moyses Liebmann Munck. Císař Josef 
II. v roce 1780 nařídil výstavbu hlavní 
poštovní a obchodní silnice z Frýdku do 
Těšína. Hospoda získala na ceně v roce 
1788, když byla silnice vedoucí kolem 
dostavěna. Celý areál zájezdní hospody 
zabíral značnou plochu – prostornou 
formanku doplňoval čeledník, který byl 
zbořen v 50. letech minulého století při 
rozšíření Staroměstské ulice. Rozložitá 
stáj se později přeměněna na byty. Na 
prostranném dvoře stály stodoly, při 
chodníku zase kůlny, po kterých dnes 
není ani památky. Do ohrady ve dvoře 
zaháněli obchodníci voly, krávy, ovce 
a vepře, které hnali až do Vídně na trhy 
s dobytkem.
Původní sortiment služeb v zájezd-
ní hospodě byl velmi skromný. Pro 
bohatší ubytování v několika světnicích, 
ostatní spali v čeledníku. K občerstvení 
pivo, víno a kořalka, k jídlu chléb, sýr, 
uzené maso či buřty – teplá kuchyně 
byla jen pro domácí.

Lesní zámeček
Dávno zapomenutý Waldschlösschen 
(Lesní zámeček) na okraji Frýdeckého 
lesa na horním konci Černé cesty byl 
postaven byl v roce 1908 německým 
Okrašlovacím spolkem z Frýdku. Býval 

shromaždištěm frýdeckých Němců, 
protože ve Frýdku oproti Místku 
si nikdy nepostavili Německý dům. 
Zámeček měl dvě rovnoběžné patro-
vé budovy s přízemním spojovacím 
křídlem a věžičkou v průčelním štítu 
každé z budov. Již v roce 1923 cestu od 
zámečku do města lemovalo elektrické 

osvětlení. Výletní místo s vyhlášenou 
restaurací se bohužel v době 2. světové 
války stalo oblíbeným místem vojáků 
wehrmachtu a SS, a tak byl jako symbol 
pomsty ze strany Čechů 3. 5. 1945 vy-
pálen a již neobnoven. Upomínkou na 
zašlou slávu zámečku je jen pojmeno-
vání nově vzniklé ulice Pod zámečkem. 
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Václav Peter z Frýdku-Místku patří 
k nejznámějším sběratelům pohlednic 
v regionu. Vydal několik knih s histo-
rickými pohlednicemi a fotografi emi. 
Jeho koníček zahrnuje i detektivní 
pátrání v terénu. 

Před několika lety sehnal starou 
fotopohlednici se záběrem na stavení, 
snad lesní správu, uprostřed luk kdesi 
v Beskydech. Pohled byl podle razítka 
odeslán v roce 1910 ze Starých Hamer. 
„Netušil jsem, o jaké místo se jedná 
a nepochodil jsem ani u přátel turistů. 
Po dvou letech jsem narazil na inter-
netu na fotku stejného stavení, která 
však byla ještě starší. Pohlednici jsem si 
založil s tím, že více nezjistím,“ vyprávěl 
Václav Peter. 

Loni vyšla publikace Hajní a Hájenky 
z Beskyd. Na straně 80 je zveřejněn 
snímek onoho stavení. Podle popisu 
se jednalo o Kavalčanky na Bílé. Václav 

Peter na internetu zjistil, že stavba 
existuje dodnes.  

„Přestože nejsem žádný velký turista 
a nikdy jsem tam v těch končinách ne-
byl, rozhodl jsem se je s ženou navštívit. 
Nachystal jsem si doma záběry stavení, 
přibral pohlednice Loveckého zámečku 
a ještě jednu neurčenou fotku. Dojeli 
jsme na parkoviště k Loveckému zámeč-
ku a dál jsem si to musel odšlapat. Po 
cestě jsem se napil z pramene Smrad-
lavé, následoval rozcestník, kaplička 
a stavení, které jsem znal z pohlednic. 
Začal jsem fotit,“ líčil Václav Peter.  

Po chvíli přijelo po cestě osobní auto 
a řidič vystoupil. „Úsměv, pozdrav, 
ukázka fotografi í, předání e-mailových 
adres a čísel telefonů. Zkrátka super 
setkání dvou lidí, kteří se viděli poprvé 
v životě. Nakonec jsem se dozvěděl, 
že se pan Marek Sobola tady narodil 
a nyní bydlí hned vedle. Budova patřila 

v době pořízení fotografi í olomoucké-
mu arcibiskupství,“ vyprávěl sběratel. 
Mezi fotkami, které si vzal s sebou, byl 
i snímek s přípisem na zadní straně: 
Dr. Kramář na honu v Bílé. Jednalo se 
o prvního československého předsedu 
vlády z let 1918–1919 Karla Kramáře, 
fotka byla dle jeho vizáže z pozděj-
ších let. „Jenže dveře na snímku se mi 
nedařilo přiřadit k žádné budově v Bílé. 
No a já je díky panu Sokalovi za pár 
okamžiků vidět a vyfotit. Jsou součástí 
stavení na Kavalčankách, mají dodnes 
stejný vzhled a jsou plně funkční,“ byl 
potěšen Václav Peter. Předseda vlády 
pobýval během úspěšného lovu v tom-
to stavení. 

Trvalo několik let, ale nakonec se sbě-
rateli podařilo určit zdánlivě anonymní 
záběry a doložit, že v době první 
republiky zastřelil na lovu Karel Kramář 
statného jelena. (vp) 

Sběratelství pohlednic se může 
proměnit v detektivní pátrání v terénu 






PŮVODNÍ SNÍMEK NEURČENÉHO STAVENÍ V BESKYDECH. 

KAREL KRAMÁŘ U ZASTŘELENÉHO JELENA. 
DVEŘE MAJÍ DODNES PŮVODNÍ VZHLED, 
JEN SE NEDOCHOVAL NÁPIS KANCELÁŘ. 

SOUČASNÝ VZHLED BUDOVY. 
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Státní komorní orchestr Žilina (Slovak 
Sinfoniett a) patří k nejvýznamnějším 
orchestrům mozartovského obsazení 
v Evropě. Nápad na koncert ve Frýdku-
-Místku, který se uskuteční 9. listopadu 
v Národním domě, vzešel z dlouholeté 
spolupráce mezi těmito partnerskými 
městy. Výjimečnost celého vystoupení 
pod taktovkou vynikajícího dirigenta 
Leoše Svárovského podtrhuje mladý 
talentovaný houslista Teo Gertler. „Svou 
ohromující muzikálností a houslovou 
technikou patří k největším dětským 
talentům orchestru,“ říká za oddělení 
dramaturgie SKO Žilina Elena Filippi, 
která nám poskytla rozhovor. 

Jaká hudba tvoří repertoár 
SKO Žilina? 
Státní komorní orchestr Žilina je 
vlastně malý symfonický orchestr, jaký 
existoval v období klasicizmu, a proto 
také základ jeho repertoáru tvoří hlav-
ně hudba klasicizmu a raného roman-
tizmu. Důležitou součástí dramaturgie 
je rovněž hudba 20. a 21. století se za-
měřením na slovenskou tvorbu. Hodně 
skladatelů nám věnovalo své skladby 
a napsalo je přímo pro obsazení našeho 
orchestru. Samozřejmě publikum 
stále více žádá i netradiční programy 
a jiné žánry, proto se nevyhýbáme ani 
opeře, operetě, vídeňským valčíkům, 
spojení s populární hudbou, jazzem, 
muzikálem... Kvůli rozšíření sólového 
repertoáru uvádíme i větší romantické 
koncerty, například jeden z nejslav-
nějších houslových koncertů historie 
– Čajkovského houslový koncert s Teo 
Gertlerem. Obsazení SKO Žilina na 
pódiu osciluje od smyčcových až po 
symfonické skladby, na které zveme 
hudebníky z větších orchestrů, jak jsou 
Slovenská fi lharmonie, Symfonický 
orchestr Slovenského rozhlasu, Státní 
fi lharmonie Košice nebo Filharmonie 
Bohuslava Martinů Zlín. 

Co nového přinesl tento mladý 
talent, kterým je právě čtrnáctiletý 
Teo Gertler, do celkového konceptu 
vaší hudby?

SKO Žilina podporuje mladé umělce 
a rozvíjí jejich talent. Dává příležitost 
jak tak zvaným zázračným dětem, tak 
i mladým nadaným studentům hudeb-
ních škol a vítězům mezinárodním in-
terpretačních soutěží. Teo Gertler patří 
k největším dětským talentům v historii 
našeho orchestru. Jeho úspěchy podtr-
huje fakt, že několikrát spolupracoval 

Zázračné dítě, houslista Teo Gertler 
a Slovak Sinfoniett a ve Frýdku-Místku
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s maestrem Placido Domingem a v bu-
dapešťské László Papp aréně vystoupil 
jako host Andrea Bocelliho.

V čem tkví jeho výjimečnost? 
Skvělý mladý umělec, dnes 14letý vítěz 
mnoha renomovaných mezinárodních 
soutěží přináší na pódia nejen ohromu-
jící houslovou techniku, ale také nadše-
ní, živelnost a velkou muzikálnost, která 
nadchne obecenstvo v koncertních 
sálech i na internetu. Například repor-
táž z koncertu v Berlíně v květnu 2019 
viděly na Youtube jen ve španělské 
jazykové verzi více než dva miliony lidí.   

Jaká vystoupení jste již společně 
absolvovali?
První sólový koncert se SKO Žilina 
zahrál Teo už jako desetiletý v roce 
2018. Od té doby vystoupil s naším 
orchestrem už 21x v abonentním cyklu 
v Žilině, na festivalech v slovenských 
městech, v Praze, Berlíně a za pár 
dní, v pondělí 14. listopadu vystoupí 
v Konserthuse v hlavním městě Norska 
Oslu. Na koncertech SKO spolupracuje 
nejčastěji s dirigentem Leošem Svárov-
ským. 

Jak úzká je vaše spolupráce s šéf-
dirigentem, který prošel řadou 
vynikajících českých a slovenských 
orchestrů?
Leoš Svárovský patří k nejobsazova-
nějším dirigentům v historii našeho 
orchestru. S SKO Žilina spolupracuje od 
roku 1993 a absolvoval s námi už více 
než 280 koncertů. Kromě Slovenska 

účinkoval na třech turné v Německu, 20 
koncertech v USA, na letních kata-
lánských festivalech ve Španělsku, na 
Festivalu l´Epau v Le Mans ve Francii, 
festivalu Ars Sacrum v Bilbau ve Špa-
nělsku, dvakrát na festivalu Aspekte 
Salzburg a na několika festivalech v ČR. 
Dirigoval rovněž slavnostní koncerty 
k Roku M. R. Štefánika v Berlínském 
dómě a v pražském Rudolfi nu. Každo-
ročně diriguje koncert SKO na meziná-
rodním festivalu Bratislavské hudební 
slavnosti. Členové orchestru oceňují 
jeho dirigentské umění na koncertech 
a schopnost přesné a rychlé práce na 
zkouškách. Pro žilinské publikum je 
zárukou skvělých koncertů se srdeč-
nou atmosférou, výborných koncertů 
a standing ovation. (lv)
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Kluby seniorů z Frýdku-Místku osla-
vily 4. října Mezinárodní den seniorů 
v kině Vlast. Odbor sociálních služeb 
magistrátu ve Frýdku-Místku pro ně 
uspořádal již 16. ročník Dne pro senio-
ry, tentokrát s programem nazvaným 
Pocta velkým hlasům. 
V úvodu se představily děti z lidového 
souboru písní a tanců Malá Ostravica 
pod vedením Silvie Slavíkové. Soubor 
předvedl zpracování dětských her, 
říkadel, písní a tanců z oblasti horal-
ského Lašska a moravskoslovenského 
pomezí.
Hlavní hvězdou programu byl zpěvák 

Seniory potěšila oslava ve Vlasti

Martin Chodúr, vítěz Českosloven-
ská SuperStar 2009. Za doprovodu 
klavíristy Vlastimila Šmídy a fl étnistky 
Adély Švanové zazněly světoznámé 
melodie. Diváci si vyslechli klasické 
písně výrazných vokalistů 20. století, 
jakými byli např. Karel Gott , Waldemar 
Matuška, Karol Duchoň, Jiří Schellin-

ger, Tom Jones, Leonard Cohen nebo 
Frank Sinatra. 
Akce byla fi nancována z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje v rámci 
„Programu na podporu zdravého stár-
nutí v Moravskoslezském kraji na rok 
2022“ a z rozpočtu statutárního města 
Frýdku-Místku. (js)

MARTIN CHODÚR ZAZPÍVAL 
ZAPLNĚNÉMU SÁLU ZNÁMÉ 
SVĚTOVÉ MELODIE.  
FOTO: LIBOR SOLAŘ 

PROGRAM SLEDOVALO ZAPLNĚNÉ HLEDIŠTĚ. FOTO: LIBOR SOLAŘ 





Spolek Za Chlebovice krásnější připra-
vil v pátek 28. října slavnost k připo-
mínce sta let od narození Bohumíra 
Haleše, spoluautora publikace Co 
odnes čas, který podklady hledal v ar-
chivech, muzeích a kronikách. „Knížka 
pojednávající o historii Chlebovic vyšla 
již v roce 2000 v brožované podobě. 
Nyní jsme připravili nové vydání,“ uvedl 
Josef Nastálek, který se podílel na 
přípravě tohoto vydání. Spoluautory 
původní publikace jsou Bohumír Haleš 
a Josef Žižka, který zajišťoval fotografi e 
a novodobou historii obce.
Slavnostní představení nově vydané 
publikace, na kterou fi nančně přispělo 
město Frýdek-Místek, bylo spojeno 
s promítáním snímku přibližující histo-
rii Chlebovic.  
Kniha „Co odnes čas – Osudy dědiny 
Chlebovice během 7 staletí“ je k dostá-
ní v muzeu v Chlebovicích. (rs)

Město podpořilo knihu o Chlebovicích
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Věž farního kostela se rozzářila. Jedná 
se o část světelné instalace Jana Ada-
muse a Ondřeje Bělici v Galerii Věž ve 
svatojánské věži, která bude viditelná 
do 30. listopadu. Nazvali ji SKRZ. Vnitř-
ní část věže je přístupná po telefonické 
domluvě do stejného data. 
Umělci tvoří autorskou dvojici od roku 
2011. Oba jsou rodáky z Frýdku-Míst-
ku a absolventy Fakulty architektury, 
FAVU v Brně a UMPRUM v Praze. 
Navzájem se ovlivňují v propojování 
a překračování hranic mezi fyzickým 
a digitálním prostředím. Instalaci ve 
věži přiblížili v krátkém rozhoru. 

Jaký byl záměr vaší umělecké 
intervence, která se poprvé zabývá 
vnitřním i vnějším prostorem věže 
a jak dlouho trvaly přípravy? 
Chtěli jsme především docílit pro-
měny vnímání svatojánské věže ve 
všech měřítkách: objekt – architektu-
ra – město – planeta. Vertikální osu 
svatojánské věže jsme protáhli do 
jejího maxima, až k průniku skrz celou 
planetu. Směr vrtu jsme defi novali po-
mocí trojice světelných kruhů. Výstavu 
jsme připravovali téměř rok. 

Co čeká návštěvníky uvnitř věže? 
Přítmí, pohyblivý obraz, iluze průni-

ku skrz zemský povrch až do vrstev 
našich vnitřních světů a snů, tlumené 
zvuky hlubinné projekce. A na trámech 
pod zvony zářící světelný kruh, jenž 
vymezuje pomyslný kraj vrtu, studny. 

Nepřehlédnutelné světlo nad večer-
ním městem způsobuje reakce nad-
šené i reakce odmítavé až agresivní, 
jak se na to díváte? 
Nepředpokládali jsme jen pozitivní 
ohlas. Jakmile umělec vstupuje do 

veřejného prostoru, musí počítat 
s nepochopením a negativními reak-
cemi. Věříme, že naše instalace přiláká 
obyvatele města, aby se do věže přišli 
podívat. Ve srovnání s původním 
nasvícením věže refl ektory spotřebuje 
pás LED světel kolem ochozu naprosté 
minimum elektřiny. Na vnitřní instalaci 
pozitivně reagují všechny věkové sku-
piny lidí a z toho máme velkou radost. 
Přijďte blíž a vstupte! 

Více na www.svatojanskavez.cz. (ca)

Umělci rozzářili věž kostela
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V kostele sv. Jakuba v Místku se usku-
teční v sobotu 19. listopadu od 19 hodin 
koncert Duše baroka, který patří do 
cyklu Hudebních výletů Svatováclavské-
ho hudebního festivalu.
Trojlístek opravdových mistrů barokní 
hudby Bacha, Händela a Zelenky se zde 
snoubí s trojicí výjimečných morav-
skoslezských interpretů. Představí 
se prvotřídní ostravská sopranistka 

a dvojnásobná držitelka Ceny Thálie Eva 
Dřízgová-Jirušová, uznávaný klarinetista 
Igor Františák (hrající také na tzv. staré 
nástroje jako je chalumeau) a mladičký 
klavírní virtuos a varhaník Marek Kozák, 
rodák z Brušperku, který čeří vody 
současné české scény. Má za sebou 
řadu oslnivých výsledků v celé plejádě 
soutěží, včetně těch nejprestižnějších 
jako je Mezinárodní klavírní soutěž Fry-

deryka Chopina ve Varšavě, Pražské jaro 
či Evropská klavírní soutěž v Brémách 
a Busoniho soutěž v Bolzanu. Toto výji-
mečné trio se zhostí nádherného úkolu: 
projasnit hudbou nejen chrám, ale také 
srdce posluchačů. Vstupenky 200 Kč / 
150 Kč (student, senior 65+, ZTP) / 50 
Kč (ZTP/P) / děti do 15 let mají vstup 
zdarma. Více informací a možnost za-
koupit vstupenky na www.shf.cz. (ef)

 Duše baroka s pěvkyní Evou Dřízgovou

Herečka Lenka Rzepková si zahrála 
ve fi lmech Pravý rytíř, Všechno nebo 
nic, V utajení a v seriálech Pustina, 
Specialisté, Bohéma a Božena a měla 
hlavní roli zdravotní válečné sest-
řičky ve francouzském dokumentu 
Angel of Dien Bien Phu. Byla členkou 
hereckého souboru Švandova divadla 
a na Letních shakespearovských 
slavnostech se představila v hlavní roli 

Zimní pohádky. Napsala knihu Nikdy 
nezapomeň, kterou sama ilustrovala. 
Kromě ilustrací se věnuje malbě, její 
obrazy jsou expresivní, plné barev 
a dynamiky, zabývá se ale i dětskými 
motivy.  

Veřejnost většinou netuší, že Len-
ka Rzepková žila do svých 19 let na 
Čeladné a střední školu vystudovala 

ve Frýdku-Místku. Do regionu se ráda 
vrací, tentokrát jako malířka. Zájemci 
se s ní mohou setkat na Čeladné v Pa-
mátníku Josefa Kaluse, kde v neděli 6. 
listopadu zahájí svou výstavu nazva-
nou Svobodou do nitra své duše. Sou-
částí vernisáže bude autorské čtení 
z knihy Nikdy nezapomeň. Výstava 
potrvá do 3. prosince. (rs)

Lenka Rzepková vystaví své malby
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KINO VLAST
BIO SENIOR
9. 11. 10.00 Trojúhelník smutku 
16. 11. 10.00 Spolu
23. 11. 10.00 Zaměstnanec měsíce
30. 11. 10.00 Il Boemo

FILMOVÝ KLUB
7. 11. 19.00 Já, Hrobař
14. 11. 19.00 Čtverec
15. 11. 19.00 Trojúhelník smutku
21. 11.  19.00 R.M.N.
22. 11.  19.00 Svatý pavouk
28. 11. 19.00 Robin Hood
29. 11. 19.00 Fabian – Příběh morralisty

BIJÁSEK
12. 11. 15.00 Websterovi ve fi lmu
19. 11. 15.00 Náměsíčníci
25. 11. 15.00 Tlapková patrola ve fi lmu 

SNOW FILM FEST
20. 11. 17.00 Zimní cestovatelské a spor-
tovní fi lmy

Kompletní fi lmový program 
na www.kulturafm.cz

DIVADLO PRO DĚTI
13. 11. 15.00  Letem světem ptačím kabare-

tem, Vlast
20. 11. 15.00 Smolíček a jezinky

DALŠÍ AKCE
8. 11. 19.00 Caveman (hraje J. Holík), Vlast
9. 11. 19.00  Slovak Sinfoniett a a T. Gertler, 

Nár. dům
17. 11. 19.00  Podzimní koncert Symfonic-

kého orchestru, Nár. dům
18. 11. 20.00 Rapová past, Nár. dům
21. 11. 18.30  Host Lukáše Horkého – foto-

graf Jindřich Štreit, Nár. dům

VÝSTAVY 
8. 11. 17.00   Zahájení výstavy: Veroni-

ka Čechmánková – Datura 
Match, trvá do 4. 12. 

MĚSTSKÁ KNKIHOVNA

do 31. 1.   Historie knihovny FM (ke 100 
letům knihovny), Jiráskova ul.

do 29. 11.   Lenka Peřichová: Nejen tečky 
s esencí duše (výstava), pob. 
Hlavní

9. 11. 17.00  Jak správně mluvit – přednáš-
ka a logopedický workshop 

s M. Rupcovou, Modrý salonek, 
pob. Hlavní

10. 11. 17.30  Den poezie – Lit. klub P. Bezruče 
představí svou tvorbu a vzpo-
menou 100 let od narození 
básníka J. Skácela, pob. Hlavní 

15. 11. 17.30  Dům poezie B. Pavloka, Modrý 
salonek, pob. Hlavní

24. 11. 18.00  Čaj o šesté s Alešem Nitrou, 
Jiráskova ul.

21.-25. 11.   Festival čtení (více na webu 
www.knihovnafm.cz)

28. 11. 18.00  Slavnostní uvedení sbírky 
Radany Šatánkové Dedikace 
a Podarunky. Hud. doprovod: 
René Souček. Modrý salonek, 
pob. Hlavní  

1.-29. 12.  Klára Smolíková, Ester Ku-
chynková: Začarovaný hvozd 
(výstava ilustrací), pob. Hlavní

1. – 29. 12.   Mikulášská výstava fotoklubu 
Art Collegium, pob. Hlavní

MUZEUM BESKYD

Výstavy
Stálé expozice: Beskydy – příroda a lidé, 
Frýdek a Místek, Frýdek – Mariánské poutní 
místo.
16. 11. 17.00  Zahájení výstavy Dámy a páno-

vé, zadejte se
do 20. 11.   Haló? Historie a vývoj telefonů  

Akce muzea Beskyd
10. 11. 16.30  Železárny v Bašce (Zelený dům) 
18. 11. 16.30  Proměny Frýdku (Zelený 

dům)  

FAUNAPARK

13. 11. 15.00  Uspáváme broučky a lampio-
nový průvod Faunaparkem pro 
nejmenší

4. 12. 10.00  Mikulášská stezka Faunapar-
kem 

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

12. 11. 10.00  Myška Klárka, veverka Terka 
a děd Vševěd (Div. Ententýky)

12. 11. 15.00  Pohádka o Koblížkovi (Div. M. 
Šťastného)

13. 11. 15.00  O perníkové chaloupce (DUO)
19. 11. 15.00  O poctivém loupežníkovi Lot-

randovi (div. PROZATiM)

19. 11. 19.00  Dům tety Agáty (DS KuKo 
F-M)

KLUB STOUN

17. 11. 19.30  Na stojáka (T. Hovakimyan, 
K. Hynek, P. Tomeš)

18. 11. 21.00 Metalfest

2. 12. 20.00 Citron

3. 12. 21.00 Cocott e Minute

U ARNOŠTA

15. 11. 18.00  František Gellner …a my (R. Ša-
tánková, L. Kokesch, H. Ličman, 
jam session)

SVČ Klíč

5. 11. 9.00  Seznamte se – Arduino, bud. 
B, 10–15 let, 200 Kč

5. 11. 9.00  Šikovné ručičky – podmořský 
svět, bud. A, 5–7 let, 160 Kč

5. 11. 14.00  Za deníkem Jana Tleskače, 
bud. B, 7–60 let, 30 Kč

12. 11. 9.00  Dětské hrátky – maminky 
s dětmi, RC Klíček, 2–4 let, 
160 Kč

12.–13. 11. 9.00  Svatomartinské tradice, RC 
Klíček, 7–13 let, 750 Kč

19. 11. 9.00  Dopoledne s tancem – Hotel 
Transylvánie, bud. A, 4–7 let, 
120 Kč

19. 11. 9.00  Cesta umění – Pravěk, RC 
Klíček, 8–11 let, 500 Kč

19. 11. 9.00  Výroba pečeného čaje a mar-
melády, bud. B, 6–12 let, 230 
Kč

26. 11. 9.00  Poznávací dopoledne – Máme 
doma kočku, bud. B, 7-12 let, 
180 Kč

26. 11. 13.00  Nerf odpoledne, bud. A, 7–15 
let, 100 Kč

26. 11. 13.30  Pevnost Boyard, bud. B, 5–60 
let, bud. B, 13.30, 60 Kč

ZPRAVODAJ F≈M ◆ KULTURA

Kulturní tipy

Podrobnosti najdete 
na www.klicfm.cz. 

Na akce je třeba přihlásit se – 
tel.: 558 111 777, 778 421 468
 e-mail: recepce@klicfm.cz.
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Řeč je o osmačtyřicetiletém kouči 
Martinu Janečkovi, který prvoligové 
hokejisty HC Frýdek-Místek převzal 
před letošní sezonou. Ambiciózní 
trenér v minulosti působil v pražské 
Spartě, Opavě, Porubě a naposledy 
trénoval v Šumperku, odkud zamířil 
k frýdecko-místeckým rysům. Své 
cenné zkušenosti začal však sbírat 
u havířovské mládeže, kde trénoval 
také útočníka Davida Pastrňáka, dnes 
hráče Boston Bruins. 
„Do Havířova jsem přišel v době, kdy 
David chodil do páté třídy a hrával už za 
šesťáky s Lukášem Bednářem,“ vzpomí-
nal na trenérské chvíle s pětinásobným 
českým nejlepším hokejistou (letos 
Pastrňákovi Zlatou hokejku vyfouknul 
frýdecko-místecký rodák Ondřej Palát) 
trenér Janeček. „Tehdy to byl velmi dob-
rý ročník 1996 a já měl to štěstí, že jsem 
je jako nový a mladý trenér dostal, takže 
jsem ty kluky viděl odmalička, jak rostli. 
David byl výjimečný od mala, na tu dobu 
s ním velmi rád vzpomínám, protože 
s ním byla neustálá sranda. Byl zdravě 
drzý a kolikrát trenéry dokázal svými 
průpovídkami odzbrojit. Miloval výzvy, 
což je na něm vidět, že hru jako takovou 
miluje dodnes,“ vrátil se vzpomínkami 
o pár let nazpátek Martin Janeček, 
který v nadějném mladíkovi viděl už 
tehdy obrovský potenciál. „Víte, oni 
byli výjimeční celá pětka. Jeden kluk, 

Trénoval Pastrňáka, teď vede 
hokejisty Frýdku-Místku 

jmenoval se Kryštofejko, jim hrál centra, 
strašně chytrý kluk, a právě na křídlech 
měl Davida s Jakubem Kotalou. Tu lajnu 
z Havířova nám záviděla celá republika. 
Byli neskuteční, hraví, hodně si dokázali 
vyhovět. Pořád vymýšleli nějaké signály. 
Kromě hokeje výborně hráli tenis i fot-
bal,“ chválil českého reprezentanta 
kouč rysů.
Ten má teď před sebou velkou výzvu. 
Rád by totiž s frýdecko-místeckým 
týmem proplul mezi nejlepší osmič-
ku a užil si v hale Polárka opět boje 

v play-off . „Chtěl bych dokázat, že do 
této organizace patřím jak kvalitou, 
tak i charakterem. Beru to jako obrov-
skou výzvu,“ řekl Janeček před svým 
nástupem na trenérský post. Podaří 
se rysům podruhé v klubové historii 
postoupit do vyřazovacích bojů? Nic ji-
ného si hokejoví fanoušci Frýdku-Míst-
ku nepřejí a stejně jako skalní fans, i vy 
můžete být u toho. Hala Polárka má 
své kouzlo a zápasy hrané v ní mají 
vždy báječnou kulisu. (sch)
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Vezměte děti a přijďte s nimi ve čtvr-
tek 24. listopadu v 15.30 hodin do haly 
Polárka na akci Týden hokeje, který po-
řádá HC Frýdek-Místek ve spolupráci 
s Českým hokejem.  Všechny děti bez 
rozdílu dovednosti bruslení budou mít 
jedinečnou možnost vyzkoušet si zdar-
ma, jaké to je být hokejistou. Kromě 
zážitku v podobě prvních krůčků na 
ledě si každé dítě navíc s sebou domů 
odnese zajímavý hokejový dárek. 
„Přijďte si vyzkoušet lední hokej a za-
žijte spoustu zábavy. Stačí si přinést 
brusle, helmu, a rukavice. Pokud máte 
doma chrániče loktů a kolen pro in-line 
bruslení, vezměte je rovněž s sebou,“ zve 
zájemce trenér Pavel Palát. Teplé zimní 
rukavice jsou podmínkou, helma může 
být i lyžařská. Ale kdo nemá brusle 

nebo helmu, nevadí. Trenéři dětem 
vybavení zapůjčí přímo v hale.  
Týden hokeje je série sportovních 
akcí pro děti ve věku 4 až 8 let a jejich 
rodiče, kterým se naskytne unikátní 
příležitost seznámit se s hokejovým 
prostředím. Pro děti je připraven 
zábavný program na ledě i mimo něj, 
rodiče zde získají podrobné informace 
o tom, co obnáší mít doma malého ho-
kejistu a jaký je přínos ledního hokeje 
pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí. 
Pro účastníky Týdne hokeje je připra-
vena ještě další výhoda. Každé dítě, 
které se na akci přihlásí do projektu 
Pojď hrát hokej a klub ho následně 
zaregistruje do Českého svazu ledního 
hokeje, získá poukaz v hodnotě 1500 
Kč na nákup hokejové výstroje. (rs)

Přijďte s dětmi do Polárky 
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Moderní pětibojaři z Lašského spor-
tovního klubu sbírají jeden úspěch za 
druhým. Po vydařeném mistrovství Ev-
ropy v Polsku, kde Štěpán Surma získal 
zlato v mix štafetě v kategorii U19, si 
dali v Itálii v přímořském středisku 
Lignano Sabbiadoro dostaveníčko 
nejlepší pětibojaři na mistrovství světa 
v kategoriích U17 a U19. 
Českou republiku reprezentoval člen 
LSK F-M Matěj Kornel, který pro 
šampionát splnil limit. Závody probí-
haly v novém modelu, kdy nejdříve 
muselo více jak 70 závodníků projít do 
semifi nále mezi 36 nejlepších. Matěj 
s přehledem postoupil do semifi ná-
le. Z něj do fi nále postoupilo jen 18 
hochů a všichni museli předvést své 
nejlepší výkony. Na Matějovi byla znát 
nervozita, chtěl se probít do fi nále. Pla-
veckou část proměnil v osobní rekord 
a při Laser runu předvedl nejlepší čas 
a po nervydrásajícím doběhu do cíle 
postoupil. 
Finále mistrovství světa bylo pro Ma-
těje obrovskou výzvou a s tím k němu 
i přistoupil. „Po plavání a osobním re-
kordu vybíhal do kombinované části ze 
17. místa. Tři okruhy se držel na dohled 

Matěj Kornel skvěle zabojoval 
na mistrovství světa

skupince, která bojovala o 11. příčku. 
Střelbu po třetím kole zvládl bravurně 
a posledních 600 metrů pak vyloženě 
proletěl, skupinu předběhl a po zásluze 
skončil na skvělém 11. místě. Z Evro-
panů pak byl sedmý,“ líčil trenér Pavel 
Gazda.  

Byly to nádherné závody a Matěj Kor-
nel se svým trenérem Pavlem Gazdou 
ukázali, že ve Frýdku-Místku to v Laš-
ském sportovním klubu umí. (pav)
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Í Zápasníci brazilského jiu jitsu mohli 

ve Frýdku-Místku zápolit po tříleté 
pauze na 6. ročníku NoEXCUSE!, což 
znamená BezVýmluv. Turnaj se konal 
s podporou města Frýdku-Místku 
a těšil se velké účasti. 
„170 startujících z České republiky, 
Slovenska a Rakouska se utkalo v zá-
pasech jiu-jitsu podle pravidel way, kde 
nejsou žádné body. Zápasníci se snaží 
ukončit zápas škrcením nebo páčením 
a mají na to 10 minut. Pokud se to niko-
mu nepodaří, přichází speciální prodlou-
žení,“ popsal styl zápasu hlavní trenér 
domácího týmu Gracie Barra Draculino 
Robin Javorek.
A právě frýdecko-místecký tým měl 
v ohni 29 želízek. Nakonec zlato za 
první místo vybojovali Michal Klimá-
nek, Ondřej Bortel (2x), Stela Škara-
belová, Adam Kalous a Petra Dudová. 
Na druhém místě se umístili: Simona 
Novosadová, Jakub Kratochvíl, Sára 
Skopalová, Mikuláš Velička, Jana Marie 
Muchová, Monika Novosadová, Anna 

Borci z Draculina jsou nejlepší

Krausová, Ema Sehnalová. A bronz 
získali Johana Žofi e Muchová, Ondřej 
Filák, Hana Klečková a Kateřina Tom-
čalová. V součtu tak skončil domácí 
tým jako nejlepší na turnaji.
„Děkuji našim trenérům a závodníkům 

za skvělou reprezentaci našeho týmu 
Draculino. Také děkuji městu za pod-
poru, stejně jako sponzorům. Pokud se 
chcete připojit k naší velké Draculino ro-
dině, přihlaste se k nám na adrese www.
draculino.cz,“ uvedl Robin Javorek. (rs)
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MEDAILE MAŽORETEK Z EVROPSKÉHO A SVĚTOVÉHO POHÁRU. 

PRIMÁTOR PETR KORČ S GYMNASTKAMI. FOTO: RENÉ STEJSKAL





Gymnastky připravující se na 11. zá-
kladní škole mají za sebou úspěšný 
rok. Na republikovém šampionátu 
získala Vanda Gřesová na hrazdě 
mistrovský titul, bronzovou medaili 
si odvezla za prostná Anna Maceč-
ková a tým žen vybojoval stříbrnou 
medaili. Gymnastky zabojovaly 
i na dalších závodech a v soutěži 
družstev ve sportovní gymnastice 
a v TeamGymu se umístily pětkrát 
první, na šesti závodech braly stří-
bro a čtyři bronzy. Součástí týmu 
jsou i chlapci. 
Velké úspěchy letos slavily mažo-
retky Clariss. Na mistrovství Evropy 
v Chorvatsku získaly dvakrát titul 
vicemistryň a jednou se staly dru-
hými vicemistryněmi. V následném 

Evropském poháru si odvezly dvě 
zlaté, jednu stříbrnou a dvě bron-
zové medaile. Ve Světovém poháru 
ovládly kategorii solo pom junior 
a k tomu si připsaly dvě bronzové 
příčky. Na mistrovství světa jim 
těsně unikly medaile, když skončily 
dvakrát čtvrté.  
Primátor Petr Korč (Naše Město 
F-M) přijal úspěšné závodníky 
na radnici. „Těší mě, že Frýdek-
-Místek má tolik šikovných dívek, 
chlapců a trenérek. Vaše úspěchy 
jsou skvělé. Děkuji za reprezenta-
ci našeho města. Blahopřeji vám 
a držím palce do dalších závodů,“ 
řekl primátor Petr Korč. Prohlédl si 
medaile a poháry a dívkám předal 
upomínkové předměty. (rs) 

Primátor Petr Korč 
přijal úspěšné 
gymnastky a mažoretky

Sportovní tipy

Házená – extraliga mužů
17. 11. 17.00 SKP F-M – Jičín
27. 11. 17.00 SKP F-M – Dukla Praha

Hokej – Chance liga 
14. 11. 18.00 HC F-M – Kolín
23. 11. 18.00 HC F-M – Šumperk
30. 11. 18.00 HC F-M – Zlín

Fotbal – MSFL
19. 11. 13.30 FK F-M – Vel. Meziříčí



30 ZPRAVODAJ F≈M ◆ RELAX

Marie Terezie: Nikdy nezapomínejte, že …
V každém čísle vylosujeme vždy 10 úspěšných luštitelů, které odměníme věcnými cenami. Tajenku křížovky můžete do 20. 11. 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: Stanislav Běčák, Věra Barcalová, Dagmar Krasulová, Věra Kolarczyková, Pavla Štalzerová, Jaroslav 
Kačor, Eva Pašová, Milada Otipková, Hana Maroszczyková, Tomáš Lisník. Ceny si mohou vyzvednout v budově magistrátu v Radniční ul. 
1148, kancelář č. 215 (tiskové odd., 1. patro). 

Sudoku

9 4 5
4 1 7

7 9 3 6 1 8
8 1

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

7 2 8
9 7 5

3 1 8
9 6 4 1

2 4 8 9 7
5 6 4

2 9 7
9 3 6 7 2

6 8 2 4
4 3 8
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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
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Sběratel koupí 
staré náramkové 

hodinky Prim, 
ale i jiné značky.
Tel: 739 418 437

SERVIS
777 913 814

CYKLO
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Hypotéku 

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

•  získáte průvodce procesem hypotéky 
a nebudete v tom sami 

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

Jsem zde pro Vás, ne pro banky.

Pokud se na mě obrátíte...




