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SAGENA – ambulance ORL – ušní, nosní, krční

•	 poradnu	pro	spánkovou	apnoi
o  vyšetření poruch dýchání ve spánku 

v domácím prostředí pacienta, bez 
nutnosti hospitalizace 

k	vyšetření	do	orL	ambulance	je	vhodné	
telefonicky	se	objednat,	minimalizujete	
tak	dobu	čekání.	ošetřujeme	i klienty	
neobjednané,	s akutními	problémy.
	
sestra:	+420	553	030	875			
recepce:	+420	553	030	870

kompletní	péče	nadstandardně	vybavené	orL	ambulance.	diagnostika	a léčba	nemocí	uší,	nosu		
a	krku,	nádorů	hlavy	a krku,	chrápání.

nabízíme

•	 diagnostiku	a Léčbu	ušních	nemocí
o mikroskopické a endoskopické ušní vyšetření
o toileta zvukovodů, odstranění cerumina
o záněty zevního zvukovodu a středního ucha
o stanovení prahu sluchu, vzdušné i kostní vedení
o preventivní prohlídky zaměstnanců v riziku hluku

•	 	diagnostiku	a Léčbu	onemocnění	nosu		
a	přínosových	dutin
o endoskopie nosní dutiny rigidním a flexibilním endoskopem
o běžné záněty nosní sliznice, akutní a chronická rýma
o krvácení z nosu 
o endoskopické vyšetření nosohltanu

•	 vyšetření	a Léčbu	nemocí	hLtanu	a hrtanu
o  endoskopie hltanu a hrtanu pomocí flexibilního endoskopu 

a zvětšovací optiky
o  odstranění slizničních lézí v ústní dutině, hltanu a vchodu 

hrtanu v místním znecitlivění
o akutní a chronické krční záněty
o poruchy tvorby hlasu
o poruchy polykání
o sledování pacientů po léčbě nádorů hlavy a krku

prodej farmářských 
zabijačkových produktů 
a mnoho dalších

masopustní průvody
vyprávění řezníka 
Krkovičky 
kejklíři, kapela
pohádky 
soutěže a hry...

PROGRAM
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Vážení spoluobčané, dámy a pánové,

první měsíc nového roku přinesl výrazný 
zápis do učebnic dějin: Máme nového pre-
zidenta. Věřím, že silná osobnost a nadhled 
Petra Pavla si získá sympatie nejen svých 
voličů a že bude spojovat lidi v naší zemi, 
stejně jako v našem regionu, v jednom 
z těch, které to potřebují nejvíce. Těším se, až 
jej uvítáme právě ve Frýdku-Místku.  

Co je tou změnou, která vyburcovala histo-
ricky největší počet voličů do volebních míst-
ností a nejvyšší počet odevzdaných hlasů? 
Lidskost a přímá komunikace. A to neplatí 
jen při výběru prezidenta, ale také uvnitř 
koalice na naší radnici. Protože pokud si ro-
zumíme lidsky a vzájemně se respektujeme 
a komunikujeme, dokážeme spolupracovat 
a nacházet řešení přínosná pro občany. 

Přesvědčili jsme se o tom sami v našem 
městě, které také první měsíc nového roku 
potkala významná událost. Historický 
skvost, Lembergerova továrna připadla 
do rukou patriota, podnikatele Gevorga 
Avetisjana z Marlenky, který chce zhmotnit 
svůj sen o muzeu, kavárně a dalších pro 
občany atraktivních cílů v původním indus-
triálním prostoru. Tyto nadějné vyhlídky pro 
tkalcovnu máme právě díky dříve započaté 
komunikaci s vlastníkem slezanských areálů 
a následné spolupráci, také komunikaci s bu-
doucími investory, která přinesla své ovoce. 

Na komunikaci sázíme i ve vztahu s Vámi, 
občany Frýdku-Místku. Chceme Vám 
i nadále naslouchat a řešit i vyřešit palčivé 
problémy s nedostatkem zubařů i parkova-
cích míst (viz strany 6 a 11). Ptáme se Vás, 
kteří město dokonale znáte, kde by se dala 
najít další stání například na Riviéře. Máte 
nápad? Děkujeme Vám za zpětnou vazbu, 
kterou nám dáváte. 

Přeji Vám příjemné únorové dny. 

Váš primátor 
Petr Korč (Naše Město F-M)

5 Rozhovor s radním Radimem Mamulou

6 Frýdek-Místek nabízí zubařům podporu

7 Opravili jsme skautům klubovny

8 Školáci se proletí nad Niagarskými vodopády

10 Nová zastávka na starém autobusáku

11 Město hledá vhodné plochy pro parkování

12  U kanalizačních přípojek město vyřídí za občany  
vše potřebné

13 Historická Lembergerova továrna vstává z popela

14 Náměstkyně se zajímá o chod sociálních služeb

15 Navrhněte v anketě pojmenování našeho města 

16 Město zvelebí další lokalitu

19 Stát převedl městu bezúplatně důležitou budovu

20 Představujeme drobné podnikatele a živnostníky

21  Školáci vyslechnou pamětníky a příběhy představí 
veřejnosti

22 Při stavbě průtahu přišel Frýdek-Místek o cenné stavby

24 Knoflíkáři: světová premiéra ve Vlasti

25 Festival Cyklocestování jede již svou 16. jízdu

27 Štefan Margita zazpívá namísto árií šansony

obsah
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Vážení spoluobčané, milé dámy a pánové, 

rok 2023 je v mnoha směrech odlišný oproti před-
cházejícím létům, ve kterých nás nikoho nenapadlo 
uvažovat, jak moc se změní cenová zátěž na naše 
každodenní životní potřeby. 

Nejde jen o vysoké ceny energií. Bohužel nám zdra-
žují také potraviny a náklady na cestu do práce. By-
dlení, ať už nájmy nebo hypotéky, nám také dávají 
zabrat. S vědomím těchto nepříjemných okolností 
však hnutí ANO neustupuje od své hlavní priority, 
a to pomáhat a podporovat své spoluobčany.  

V čem a zda nám pomáhá vláda, je silně disku-
tabilní polemikou. My ale nesmíme ve stínu jejich 
„opatření“ zůstat nečinní. Proto Vás chceme ujistit, 
že usilujeme zcela jasně o plnění našich předvoleb-
ních slibů. 

Jedním z nich je zavedení pilotního programu z naší 
dílny, kterými jsou příspěvky pro děti na členské 
poplatky ve sportovních kroužcích či klubech. 

Prostor pro zdravý pohyb našich dětí považujeme 
za neocenitelnou součást jejich vývoje. 

Každý z Vás rodičů či prarodičů velmi dobře ví, že 
pravidelné pohybové aktivity jsou pro naše děti 
nejen prospěšné po zdravotní stránce a z hlediska 
zdravého osobnostního rozvoje, ale také po stránce 
vývojové pro další etapu života. Sportování dětí 
podporuje soutěživost, fyzickou zdatnost a vytrva-
lost, v neposlední řadě přirozený osobitý respekt 
k autoritám a významu kolektivu. 

Ale dosti teorie, o které jistě víte sami. Co je však 
v současném moderním světě více a více odlišné, 
jsou náklady, které se stávají při organizovaném 
sportování „samozřejmostí“. My v hnutí ANO tento 
fakt vnímáme v dnešních poměrech velmi silně 
a nezapomněli jsme na Vás ani v této oblasti. Proto 
jsme přišli s projektem, který pomůže využívat 
možnosti sportování dětí také těm rodinám, které si 
bohužel nemohou reálně tyto příležitosti dovolit. 

V nejbližší době předložíme sportovním klubům 
projekt, díky němuž budou čerpat příspěvky na své 
dětské členy, a tím o tento náklad rodinám uleví. 

Protože, jak jsem deklaroval výše, je tento pro-
jekt pilotní, byla na letošní rok z rozpočtu města 
vyčleněna částka jeden milion korun. Pokud se náš 
projekt ukáže jako efektivní a přínosný, zejména ve 
smyslu nárůstu počtu sportujících dětí, zasadíme 
se o to, aby se rozvíjel a jeho objem byl ještě vyšší 
než nyní.    

Mějte se všichni co nejlépe, ve zdraví a chraňte si 
dobrou náladu.

Radim Mamula 
radní a předseda finančního výboru  
(ANO 2011)  

Členové Rady města F-M na svých zasedáních 17. a 31. ledna rozhodli o:

-  uzavření smlouvy o zajištění odborné stáže člena integrovaného záchranné-
ho systému mezi městem a Zdravotnickou záchrannou službou msk. Jedná 
se o pokračování bezplatné stáže, kterou projdou vybraní strážníci městské 
policie Frýdek-místek. nabyté zkušenosti jim mohou pomoci při zvládání 
poskytování 1. pomoci

-  předložení žádosti o dotaci z iroP na projekt města „Frýdek-místek v 3D 
realitě“. obsahem projektu je pořízení vybavení pro zavedení virtuální reality 
do výuky devíti základních škol s 2. stupněm ve Frýdku-místku

-  uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské 
hromadné dopravy na území města Frýdku-místku s dopravcem ČsaD Frý-
dek-místek a.s., který zohledňuje předběžný odborný odhad tzv. prokazatelné 
ztráty ze závazku veřejné služby pro rok 2023 (vývoj cen cng, přímé mzdy 
řidičů)

-  výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zpracování projektové do-
kumentace – rekonstrukce místních komunikací – i. etapa, k. ú. Lískovec“ 
a o uzavření smlouvy s vybraným účastníkem za 235 950 kč vč. DPH

-  výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky a o uzavření smlouvy o dílo na 
obnovu sochy sv. Floriána u kostela sv. Jana a Pavla v místku. sochu obnoví 
restaurátor František Pavúček, který se již osvědčil při obnově božích muk 
v nových Dvorech-vršavci

-  uzavření smlouvy týkající se přípravy výstavby okružní křižovatky silnice 
ii/648 se slezskou ulicí u židovského hřbitova 

-  návrhu na poskytnutí neinvestičních dotací subjektům poskytujících služby 
v sociální oblasti

-  uzavření smlouvy na zajištění provozu sdílených kol s obcemi baška, Dobrá, 
staré město, Paskov, Žabeň a sviadnov.

Dále členové rady souhlasili s:

-  přijetím neinvestiční dotace z rozpočtu msk na rok 2023 ve výši 1,74 mil. kč 
pro městskou knihovnu Frýdek-místek na projekt „Zabezpečení výkonu regio-
nálních funkcí knihoven“

- s převzetím záštity primátora nad akcemi beskydský pediatrický den 2023, 
Podbeskydský ještěr, na kole dětem 2023, mezinárodní folklorní festival cio-
FF®/iov Frýdek-místek a společenský ples Českého červeného kříže Frýdek-
-místek.

Radní rovněž schválili:

-  pravidla participativního rozpočtu na rok 2023. v rozpočtu města byl vy-
členěn milion korun na městský zásah dle architektonického návrhu, s účastí 
veřejnosti na výběru místa a jeho podobě. (red) 

Z rady města 

během adventu a vánočních svátků 
mohli lidé přispět do kasičky umístě-
né u vánočního stromu na náměstí 
svobody. Proto se také sbírka oficiálně 
jmenuje vánoční strom. 

výtěžek sbírky činí 76 492,74 kč. Halé-
řové částky vznikly proto, že lidé vho-
dili do pokladničky bankovku a mince 

v hodnotě 13,50 eUr. tyto peníze byly 
směněny podle kurzu a uloženy na 
účet města.  

celkovou částku město převedlo na 
účet Hospicu Frýdek-místek. ten za ni 
pořídí pro své klienty kyslíkové kon-
centrátory. (rs)

vánoční sbírka pomůže 
klientům hospice
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Jste novým předsedou finanční-
ho výboru. V čem spatřujete svůj 
přínos?
v každém případě vnímám tuto funkci 
jako mimořádný a zásadní závazek ke 
všem našim občanům. Finanční výbor 
projednává a vyjadřuje se k otázkám 
hospodaření a rozpočtu města. návaz-
ně svá usnesení předkládá do zastupi-
telstva. 
Je ideální, aby v těchto otázkách bylo 
dosaženo co možná nejširšího konsen-
zu napříč celým politickým spektrem 
a zásadní záležitosti spojené s rozpoč-
tem města projednávala i opozice.
tím se zrychluje prosazení dobrých 
věcí do běžného chodu města. vítám 
proto, že členy finančního výboru 
jsou i zástupci naší opozice z každé 
opoziční strany, to znamená zástupci 
uskupení Přátelé Fm, sPD a sPoLU. 
Jako předseda finančního výboru 
garantuji, že v rámci jednání finanční-
ho výboru se výbor bude odpovědně 
zabývat i jejich připomínkami a řádně 
je projedná a vypořádá. budou-li tyto 
připomínky přínosné a podnětné, tak 
je samozřejmě finanční výbor bude 
akceptovat stejně jako by se jednalo 
o připomínky členů delegovaných koa-
ličními stranami.  

Čeho chcete jako předseda finanční-
ho výboru dosáhnout? 
chci dosáhnout toho, aby hospodaření 
města bylo vyrovnané a zodpovědné. 
v tomto ohledu je situace stabilizovaná 
a výhledově nadějná.  město sice čerpá 
úvěry, ale nepřekračuje výši úvěrů 
stanovenou zákonem, tudíž hospo-
daření města není rizikové. musíme si 
uvědomit, že úvěrování zejména úvěry, 
které byly pořízeny za výhodných 
úrokových podmínek, přispívají k mož-
nosti rychleji realizovat priority města, 
a tak nejen udržovat, ale i zlepšovat 
kvalitu života ve městě. Úvěry mo-
hou také sloužit k předfinancování či 
kofinancování projektů financovaných 
z eU, a tudíž efektivní úvěrování je pro 
město přínosné. současná míra inflace 
není příjemná, nicméně současná výše 
úroku pro město naopak navýšení 
nákladů o míru inflace eliminuje a tyto 
efektivně zlevňuje. výhledově je však 
pro všechny členy finančního výboru 
důležité věnovat díky současnému vý-
voji úrokových sazeb velkou pozornost 
a připravit se na otázku přijetí úvěrů 
nových.  

Hospodaření města musí  
být vyrovnané a zodpovědné

Je nějaká oblast, které se v rámci 
činnosti finančního výboru zvláště 
věnovat?
neoznačil bych prioritu a už vůbec 
bych tím nesnižoval význam jakékoli 
činnosti finančního výboru ve všech 
gescích, které má. nadto bych se ale 
rád zaobíral otázkami ohledně nákladů 
v odpadovém hospodářství a souvise-
jící cenotvorbě. to je třeba si uvědomit 
a věřím, že to stejně vnímají a vnímat 
budou všichni členové finančního 
výboru. stojí totiž před námi změna 
zákonu o ukládání odpadu. v této 
souvislosti dojde nebo už dochází ke 
změnám, počínaje právní úpravou 
poplatku za komunální odpad, změnou 
skládkování u využitelného odpadu, 
jeho recyklování atd. v tomto kontextu 
dojde k modifikaci vstupních a vý-
stupních cen, což bude mít dopad na 
konečnou cenu pro naše občany. této 
otázce se bude nepochybně hnutí ano 
věnovat a klást důraz, aby nastalé změ-
ny byly pro občany města co nejlepší. 

Jak hodnotíte svou dosavadní práci?
Zatím se finanční výbor sešel dvakrát. 
spolupráce se členy považuji za bez-
problémovou napříč všemi politickými 
stranami. Považuji ji za konstruktivní, 

kdy nepřihlížíme na politickou pří-
slušnost. tým je pracovitý, otevřený 
a vstřícný. 
na nadcházejícím zasedání finančního 
výboru budeme schvalovat složení 
kontrolních komisí. Jejich složení 
bude opět v kontextu deklarovaného 
pluralitního zastoupení členy ze všech 
politických stran, tj. i Přátelé Fm, sPD 
a sPoLU. současně bude na tomto za-
sedání projednáván a schvalován plán 
kontrol na první pololetí roku 2023. 
společným cílem je nepochybně zvýšit 
jistotu města, že prostředky vynaklá-
dané městem na dotace jsou účelné 
a efektivní. 

Jste však také zastupitel. Jak vidíte 
svou roli zde? 
mým hlavním úkolem jako zastupitele 
je podporovat prosazení všech progra-
mových bodů ano, které jsou součástí 
koaliční smlouvy. v tomto ohledu jsem 
nadále z pozice zastupitele za hnutí 
ano, byť nejsem člen, připraven a od-
hodlán pomáhat našim spoluobčanům 
a zmírňovat dopady cenových navýšení 
základních životních potřeb pomocí 
našich programových bodů. těší mě, 
že takových programových bodů hnutí 
ano má hned několik. (red)

Radní a předseda finančního výboru Radim 
Mamula (ANO 2011) se zabývá úvěrovou 
politikou a soustředí se na ceny za odpad, aby 
poplatek příliš nezatěžoval občany. 
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Druhé kolo prezidentských voleb 
konaných 27. a 28. ledna rozhodlo 
o novém prezidentovi České republiky.  
„Výsledkem prezidentských voleb jsem 
potěšen a vítězi srdečně blahopřeji. 
Zvolení prezidenta Petra Pavla vnímám 
jako symbol. Symbol návratu pravých 
hodnot, které jsou pro život zásadní. 
Respekt, slušnost, skromnost – aspekty, 
které provázely Petra Pavla jako kandi-
dáta celou předvolební kampaní, a které, 
věřím, se s ním navrátí i na Hrad a do 
životů nám všem,“ řekl primátor Petr 
korč (naše město F-m). 
„První projev prezidenta Petra Pavla 
působil velmi empaticky a bylo cítit, že 
chce být opravdu prezidentem všech bez 
rozdílu. Historicky největší volební účast 
i nejvyšší podpora kandidáta Petra 
Pavla dává nově zvolenému prezidentovi 
mandát, který v historii samostatného 
českého státu nemá obdoby,“ potvrdil 
Petr korč. (jmj)

Česká republika si vybrala prezidenta

ZPravoDaJ F≈m ◆ aktUáLnĚ
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Frýdecko-místecká radnice řeší ne-
dostatek stomatologů. vedení města 
nabízí zubařům, kteří si chtějí ve městě 
zřídit ordinaci, otevřené jednání, na 
kterém je připraveno vyslechnout 
konkrétní záměry.
„Uděláme vše, co bude v možnostech 
města. Konkrétně můžeme nabídnout 

prostory k vybudování zubní ordinace, 
pomoci se zajištěním dopravní obsluž-
nosti ordinace apod. Víme přesně, jaké 
jsou slabiny našeho města, nedostatek 
zubařů, nedostatek parkovacích míst, 
a právě na odstranění těchto slabin cílí-
me,“ vysvětlil primátor Petr korč (naše 
město F-m). 

Zároveň radnice trvá na znovuobno-
vení zubní pohotovosti, která byla 
v minulosti zrušena. Po jednáních se 
stomatology a vyčlenění milionu korun 
na dokrytí platů zubařům čeká na 
zásadní krok zřizovatele služby morav-
skoslezského kraje. (jmj)

Frýdek-Místek nabízí zubařům podporu

naše samospráva přináší občanům 
snadný přístup k aktuálním informa-
cím o počasí, stavu klimatu, hydrologii 
nebo kvalitě ovzduší. Díky spolupráci 
mUniPoLis a Českého hydrometeoro-
logického ústavu nyní získáte výstrahy 
ČHmÚ přímo do svých mobilních 
telefonů.

můžete tak sledovat aktuální stav 
počasí, informace o hladinách potoků 
a řek nebo o kvalitě vzduchu. ihned, 
jakmile ČHmÚ vydá varování pro naši 
oblast, bude zpráva publikována na 
nástěnce zpráv. Jestliže jste přihlášeni 
k odběru informací z naší samosprávy, 
budete automaticky dostávat zdarma 
notifikace přímo do svého mobilního 
telefonu.

„Zapojením do sítě MUNIPOLIS pokra-
čujeme v naplňování cíle doručit naše 
výstrahy co nejrychleji lidem různými 
způsoby, aby se mohli na hrozící ne-
bezpečí připravit. Spojení s MUNIPOLIS 
nám umožňuje výstrahy cílit v kontextu 
dalších regionálních informací způso-
bem, který využívá mnoho občanů,“ 
uvedl Libor Černikovský z ČHmÚ. 

Co naši občané získávají?

-  výstrahy ČHmÚ platné pro konkrétní 
oblast našeho města. 

-  varovné zprávy na nástěnce profilu 
samosprávy.

-  Záruku okamžitého varování před 
hrozícím nebezpečím.

-  Důkladnější zajištění bezpečnosti 
zdraví i majetku.

-  možnost automaticky odebírat 
výstražné zprávy ČHmÚ přímo do 
svých mobilů.

„Stále více státních institucí chápe, 
že důležité informace je třeba v době 
informačního smogu dostat přímo 
k občanům. Očekávat, že je budou lidé 
dohledávat sami, je bohužel naivní. 
A v momentech, kdy jde o minuty nebo 
dokonce vteřiny, je pak dobrá infor-
movanost veřejnosti naprosto klíčová. 
Zvláště když ji máte plně pod kontro-
lou,“ říká o přínosu nové spolupráce 
s ČHmÚ autor chytré komunikační sítě 
mUniPoLis, mgr. ondřej Švrček.

Jsme rádi, že můžeme tuto důležitou 
službu přinést našim občanů jako 
jedna z prvních samospráv v České 
republice. (jmj)

výstrahy ČHMÚ přímo do vašeho mobilu
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oddíl Junák – český skaut má zázemí 
v nebytovém domě v ulici 28. října, 
který je v majetku města. skauti ve 
věku 6 až 15 let v prostorách tráví svůj 
volný čas v zájmových kroužcích. Pro 
svou činnost oddíl využívá klubovny 
v budově již 30 let. během této doby 
nebyly v domě prováděny větší opravy 
nebo rekonstrukce a vnitřní prostory 
již byly značně opotřebované. Přede-
vším se jednalo o prošlapané podlahy, 
opadané a provlhlé omítky a nefunkční 
topení. 

„Na základě žádosti vedoucí oddílu 
paní Soni Telecké a vzhledem k celko-

opravili jsme skautům klubovny  

První námĚstek Primátora 
raDovan Hořínek (ano 2011) 
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vému špatnému stavu tohoto vnitřního 
zařízení odbor správy obecního ma-
jetku opravil podlahy, elektroinstalaci, 
vyměnil topná tělesa, opravil omítky, vše 
vymaloval a bude pokračovat i v dalších 
potřebných opravách. Provedené opravy 

významně zlepšily podmínky pro fun-
gování tohoto střediska volného času 
pro děti,“ uvedl náměstek primátora 
pro majetkoprávní vztahy a majetkové 
účasti města radovan Hořínek (ano 
2011). (rs)

Žáci základních škol zřízených městem 
Frýdek-místek v rámci výuky tělesné 
výchovy bruslí v hale Polárka. 

„Podporujeme pohyb a zdravý životní 
styl u našich školáků. Bruslení k tomu 
patří. Dohodli jsme proto s naší měst-
skou společností Sportplex, že v hale 
Polárka vyčlení na školní bruslení 7,5 
hodiny týdně,“ konstatoval primátor 
Petr korč (naše město F-m).

smlouva mezi městem a sportplexem 
je uzavřena až do konce letošního 
roku. Školáci budou kromě ledové 
plochy využívat také šatny, sociální 
zařízení, tribuny a chodby. (rs)

Město podpoří 
bruslení školáků

Daruj F≈M pokračuje. Zájemci se 
mohou hlásit 
Frýdek-místek pokračuje i v letošním 
roce ve sbírkovém programu Daruj 
F≈m. kdo má zájem, aby na jejich 
projekt či záměr byla vypsána veřejná 
sbírka, se mohou přihlásit.
„Město rádo podpoří další veřejnou 
sbírku. Proto nabádáme organizace, 
které splní podmínky programu, aby se 
přihlásily se svým záměrem,“ vyzývá zá-
jemce náměstek primátora pro územní 
plánování a rozvoj, ekonomický rozvoj 
a podnikání a dotace Jakub míček 
(ano 2011). 
Program je určen na podporu vybra-
ných veřejných sbírek konaných ve 
stanoveném období na území Frýdku-

-místku za veřejně prospěšným úče-
lem s dopadem na jeho občany, jeho 
území či jeho blízké okolí.

„V čtyřleté historii sbírky jsme podpořili 
například opravu věže kostela sv. Marti-
na ve Skalici, pomohli jsme také pořídit 
automobil pro Charitu Frýdek-Místek 
nebo přispěli na záchranu stodoly ve 
Faunaparku. Důležité je zmínit, že město 
vždy v závěru vybraný výtěžek veřejné 
sbírky zdvojnásobí,“ upřesnil náměstek 
primátora Jakub míček. 

organizace, které by se chtěly do 
programu zapojit, naleznou pravidla na 
webu města. (jmj)

radní Frýdku-místku odsouhlasili navýšení počtu dětí v ma-
teřské škole ve skalici ze 45 na 59. 
„Zájem o umístění dětí do mateřské školy ve Skalici byl větší 
než schválená kapacita. Proto jsme na základě žádostí rodičů 
dětí a také ředitelky školy a školky rozhodli o navýšení počtu 

dětí tak, aby ke dvěma stávajícím třídám mohla být otevřena 
třetí,“ uvedl primátor Petr korč (naše město F-m).
Zároveň byla navýšena kapacita školní jídelny ze 105 na 
120 dětí. (rs)

kapacita mateřské školy ve Skalici se zvýší
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 virtUáLní reaLita Zatraktivní výUkU na ZákLaDnícH ŠkoLácH  
ve FrýDkU-místkU. Foto: LinDa HoLUbová bLaŽková

ZPravoDaJ F≈m ◆ aktUáLnĚ
ZPravoDaJ F≈m ◆ aktUáLnĚ

výuka na školách ve Frýdku-místku 
bude pro žáky poutavější. Díky 3D 
technologiím se podívají do nitra py-
ramid, zjistí, jak vypadá atom nebo se 
proletí nad niagarskými vodopády. 

Logické myšlení, diskuze  
a argumentace
„Společně s radními a zkušenými 
pedagogy Zbyňkem Šostým a Tomášem 
Pyškem (oba Naše Město F-M) připra-
vujeme koncepci školství ve Frýdku-
-Místku na roky 2023 až 2026. Všechny 
školy musí mít stejné výchozí podmínky 
a moderní učebny. Na to naváží peda-
gogové atraktivní výukou s alterna-
tivními metodami tak, aby se žáci jen 
neučili nazpaměť vzorečky a historická 
data, ale aby se naučili logicky myslet, 
diskutovat, argumentovat a dívat se na 
problémy ze všech úhlů,“ řekl primátor 
Petr korč (naše město F-m).

Moderní učebny
„Pracujeme na modernizaci školních 
učeben i zázemí na základních školách 
ve Frýdku-Místku. Metodicky pomáhá-
me školám při zavádění internetových 
rozvodů a wi-fi sítě, zajišťujeme bez-
bariérová sociální zařízení. Účelovými 
dotacemi podpoříme v letošním i příštím 
roce informační a komunikační techno-
logie na základních školách, ale také ve 
školách mateřských. Rovněž zpracujeme 
zásobník investic pro jednotlivé školy,“ 
potvrdil radní a ředitel 1. základní školy 
ve Frýdku-místku Zbyněk Šostý. 

3D nabízí nečekané zážitky 
Jednotlivé školy v rámci celoměst-
ského projektu získají vybavení 3D 
učeben v hodnotě tři až čtyři miliony 
korun. kromě toho si mohou podávat 
své vlastní návrhy projektů, což už 
v několika případech učinily. výuka 
zeměpisu nebo dějepisu se prostřed-
nictvím 3D reality zatraktivní. Školáci 
se tak podívají na jakékoliv místo na 
světě, nahlédnout doprostřed histo-
rických bitev nebo jiných událostí. 
také si vyzkoušejí modelování a 3D 
tisk. „Je to velmi dobrá průprava pro 
budoucí studium technických směrů,“ je 
přesvědčen Zbyněk Šostý. 

Školáci se proletí nad Niagarskými vodopády, podívají  
se do nitra pyramid či dovnitř atomu

„Jsem rád, že se nám podařilo vytvořit silný tým, 
který se věnuje školství ve Frýdku-Místku. Jeho 
součástí jsou významní pedagogové.“ Primátor 
Petr korč (naše město F-m)

Tomáš Pyško (Naše Město F-M)  
radní, pedagog nominovaný v roce 2018  
na cenu Zlatý Ámos

Tomáš Chrobák 
pedagog, vítěz Global Teacher Prize ČR 2019

Zbyněk Šostý (Naše Město F-M) 
radní, nejdéle sloužící ředitel základní školy 
 ve Frýdku-Místku
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Lepší spolupráce
Školy se zapojí do projektové činnosti 
v rámci integrovaného regionálního 
operačního programu a progra-
mu ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. budou podpořeny při 
zavádění alternativních metod výuky. 
Školní poradenská pracoviště začnou 
více spolupracovat a psychologové, 
speciální pedagogové a výchovní 
poradci mohou problémy, které se 
objevují víceméně na všech školách, 
řešit společně. s tím souvisí i vzdělá-
vání pedagogů a vedoucích pracovní-
ků včetně návštěv škol, kterým se již 
podařilo výše popsané aktivity zavést 
do praxe. 
„Zabýváme se také efektivním využi-
tím finančních prostředků, které školy 
dostávají od svého zřizovatele, tedy 
od města. Chceme vytvořit optimální 
způsob pro financování škol. Příspěvek 
od zřizovatele by obsahoval finance na 
energie a odpisy a částečně by závisel 
i na počtu dětí, zaměstnanců a velikosti 
ploch, které má daná škola ve své sprá-
vě,“ naznačil Zbyněk Šostý. (rs) 

Školáci se proletí nad Niagarskými vodopády, podívají  
se do nitra pyramid či dovnitř atomu





Primátor Petr korČ si vyZkoUŠeL JeDen Z FyZikáLnícH PokUsů, který 
skonČiL oČekávaným výbUcHem. 

sLavnostní Přivítání PrvňáČků.  Foto: rené steJskaL  

rodiče školáků mohou pro své potom-
ky zvolit klasickou nebo alternativní 
výuku. „Tento druh výuky lze vybrat pro 
děti prvního stupně pro první až třetí tří-
dy,“ potvrdil primátor Petr korč (naše 
město F-m).

alternativní výuka navazuje na vzdě-
lávací program Začít spolu některých 
místních mateřských škol. na zá-
kladních školách ve třídách vznikají 
skupiny žáků, které si ráno po debatě 
s vyučujícími zvolí na daný den priority 
a rozdělí si úkoly. Pracují ve skupinách 

i individuálně. Děti nedostávají znám-
ky, ale jsou hodnoceny slovně.
tento typ výuky by měl být na školách 
rozšířen tak, aby byl v určitém dosahu 
a např. rodiče nemuseli kvůli tomu 
vozit děti z místku do Frýdku. (rs) 

Na výběr klasická nebo alternativní výuka
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robustní ocelová konstrukce zastře-
šující nástupiště na bývalém autobu-
sovém stanovišti v místku musí projít 
opravou. objevily se statické vady 
a poškození do země zapuštěných 
sloupů. rozsáhlá rekonstrukce by 
vyšla na více než pět milionů korun, 
proto město rozhodlo, že vzhledem ke 
sníženém provozu na místeckém sta-
novišti bude stačit zastřešení jen části 
nástupiště. naskytla se tím příležitost, 
jak nástupiště upravit, aby se vizuálně 
propojilo s přilehlým parkem. 
„Zadali jsme architektonickou studii, 
podle které se část stávajícího zastře-
šení odstraní a zůstane pouze potřebná 
délka,“ popsala hlavní architektka 
města Lucie Šidlová. 
Za zkráceným nástupištěm v původní 
zadní části budou odstraněny sestavy 
lavic a zavěšených zástěn s dřevěný-
mi výplněmi. Pod zastřešenou částí 
najdou své místo liniové zářivky, které 
rovněž nasvítí zastřešení tak, aby se 
světlo odráželo od lesklé střešní kry-
tiny. Lavičky pro čekající cestující jsou 
navrženy jako oboustranné a umožní 
výhled do parku přes prosklenou část 
konstrukce.  
ve zrušené části nástupiště je naplá-
nováno vysadit stromořadí.  (rs)

místní dopravce, společnost ČsaD, 
přijal a uzavřel první část podnětů 
k jízdním řádům. občané zasílali 
připomínky po změně jízdních řádů 
v prosinci loňského roku. nyní provede 
na jednotlivých linkách úpravy.

Zároveň se otevírá nová možnost zpět-
ně požádat o změnu. v případě, že mají 
občané další připomínky, mohou je s co 
nejpřesnějším odůvodněním požadova-
né změny zasílat na e-mail: boranova.
magda@frydekmistek.cz. Další úpravy 

dopravce provede v březnu 2023. 
tištěné jízdní řády jsou k dispozici 
na novém autobusovém stanovišti, 
elektronické jízdní řády lidé najdou na 
webu města: www.frydekmistek.cz/…/
odbor…/mhd/jizdni-rady/. (jmj)

Zašlete své podněty k jízdním řádům
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„Oprava konstrukce nad autobusovým nástupištěm v Místku je 
nutná. Zvolili jsme moderní, ale přesto finančně úspornou varian-
tu s kratším nástupištěm, kdy využijeme část stávající konstruk-
ce v místě, kde je v dobrém stavu. Zastávka bude osvětlena 
a doplněna elektronickou tabulí s jízdními řády. Práce provedou 
v průběhu letošního roku technické služby.“  náměstek primáto-
ra pro investice, finance, rozpočet a životní prostředí Jiří kajzar 
(naše město F-m)

Nová zastávka na starém 
autobusáku

v loňském roce vydané průkazky, kte-
rými se senioři prokazují při využívání 
služeb tzv. seniortaxi, se automaticky 
prodlužují i na rok letošní. 
„Chceme tak seniorům ušetřit cestu na 
úřad a vyřizování nové průkazky. Kdo 

průkazku má, nemusí si žádat o novou, 
protože platí i v letošním roce,“ uvedla 
náměstkyně primátora pro sociální 
péči, sociální služby a zdravotnictví 
Leona sárkőziová (ano 2011).
služba je určena pro obyvatele starší 

70 let, kteří mají trvalý pobyt na území 
města. seniortaxi lze využívat ve 
všední dny mezi 6. a 14. hodinou, a to 
po telefonickém objednání nejpozději 
den předem (v čase od 6 do 18 hodin). 
cena je 20 kč. (rs)

Průkazky na seniortaxi prodlouženy  
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„Na Slezské zvýšíme kapacitu na parkovišti u Sekerovy vily, 
rozšíříme parkoviště pod magistrátem, pod estakádou budou 
namísto kamionů parkovat osobní automobily a dodávky, zlepší 
se parkování v Collo-loukách, chystáme se řešit Riviéru. Uvítáme 
také návrhy občanů na zlepšení situace s parkováním.“ náměs-
tek primátora pro dopravu miroslav bártek (naše F-m)

město hledá možnosti, jak zvýšit po-
čet parkovacích míst. v době výstavby 
sídlišť se počítalo s 0,8 automobilu 
na jeden byt a tomu byla uzpůsobena 
kapacita parkovišť. Dnes na jednu 
domácnost připadají až dva automo-
bily a ve městě chybí odhadem 3500 
parkovacích míst. 
„Snažíme se obyvatelům vyjít vstříc 
a tam, kde je to možné, zajistit nová 
parkovací místa. Zabýváme se i peti-
cemi, které se týkají právě parkování. 
Připravujeme změny v ulici 8. pěšího 
pluku, aby tam mohli parkovat rezidenti 
nedalekého sídliště. Malou úpravou se 
nám podařilo navýšit počet stání na 
plánovaném parkovišti u Sekerovy vily. 
Pokud zjednosměrníme některé komuni-
kace, umožníme tím příčné nebo kolmé 
parkování v jednom pruhu a tak vznikne 
dalších 40 míst,“ naznačil náměstek pri-
mátora pro dopravu miroslav bártek 
(naše město F-m). 
Další místa vzniknou pod magistrátem, 
pod estakádou a v collo-loukách. 
„V návaznosti na výstavbu nového 
bulváru přibude v lokalitě mezi Nádraž-
ní, Těšínskou a Staroměstskou ulicí 150 
až 200 parkovacích míst, což výrazně 
pomůže obyvatelům sídliště Slezská. Při-
pravujeme parkoviště u Rybářské bašty 
na Olešné, ale to bude sloužit především 
turistům. Otázkou je, jak pomoci lidem 
bydlícím na Riviéře. Využíváme tam pro 
parkování všechny možné plochy, ale 
stále to nestačí,“ uvedl náměstek pri-
mátora pro finance, investice, rozpočet 
a životní prostředí Jiří kajzar (naše 
město F-m).  

Situace s parkováním je kritická,  
město hledá další vhodné plochy
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město na riviéře připravuje cyklostez-
ku a při úpravě okolí vzniknou menší 
plochy pro auta. v dané situaci je kaž-
dé nové parkovací místo velkou pomo-
cí pro obyvatele sídliště, nicméně ani 
tady tyto drobné úpravy dlouhodobý 
problém s parkováním nevyřeší. město 
proto uvítá náměty obyvatel. (rs)

Frýdek-místek pokračuje v úpravách 
parkovacích zvyklostí ve městě. Změna 
čeká velkou odstavnou plochu pod 
estakádou u slezanského stadionu, 
kterou město získalo do vlastnictví.
„Plochy pod estakádou využijeme pro 
parkování osobních aut a dodávek. Řidi-
či dodávek je tak nebudou muset odsta-
vovat na sídlištích. Výhodou je blízkost 
sídliště Slezská, kam se dá dojít pěšky. 
Poblíž jsou rovněž umístěny zastávky 
městské hromadné dopravy, takže řidiči 
dodávkových vozů se pohodlně dosta-
nou do svých domovů,“ řekl náměstek 
primátora pro dopravu miroslav bárek 
(naše město F-m). 

„Plocha pod estakádou bude mít 
širší využití, rozšíříme tam na základě 
požadavků Frýdecké skládky sběrný 
dvůr,“ upřesnil náměstek primátora pro 
investice, finance, rozpočet a životní 
prostředí Jiří kajzar (naše město F-m). 

Dosud pod estakádou parkovaly zdar-
ma kamiony. Díky obchvatu jich ubylo 
na průtahu a jejich odstavování město 
směruje mimo centrum. město sice 
nemá povinnost zajišťovat dopravcům 
odstavné plochy, přesto se nyní rýsují 
dvě až tři lokality, na kterých by bylo 
odstavování kamionů vhodné. 
radnice myslela také na pěší propo-
jení z plochy pod estakádou směrem 
k frýdeckému náměstí, intenzivně 
proto připravuje starou pěší trasu po 
kamenných schodem vedoucích až  
pod magistrát. (jmj)

Nová parkovací místa pod estakádou
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Kde by se mohlo 
na Riviéře nově parkovat? 

Své tipy posílejte na: 

doprava@frydekmistek.cz. 
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nové kanalizační řady včetně veřej-
ných částí domovních přípojek v měst-
ských částech Zelinkovice, Lysůvky, 
chlebovice a skalice jsou vybudovány 
a město ihned po dostavbě začalo 
podnikat kroky potřebné pro jejich 
kolaudaci. až bude provedena, za 
občany, kteří mají s městem uzavřenou 
smlouvu o výstavbě a financování 
kanalizační přípojky, vyřídí potřebné 
úřední záležitosti, aby si mohli postavit 
na svých pozemcích přípojky a napojit 
se na novou kanalizaci.  

v Zelinkovicích a Lysůvkách je ka-
nalizace zkolaudována a nyní město 
vyřizuje pro občany územní souhlasy 
potřebné pro realizaci domovních 
přípojek. Po jejich vydání a uzavření 
smlouvy o odvodu splaškových vod 
se společností smvak se budou moci 
na kanalizaci napojit. v chlebovicích 
již většina dotčených občanů udělila 
souhlasy s umístěním veřejných částí 

přípojek případně kanalizačních stok 
ve svých pozemcích, které jsou po-
třebné pro kolaudaci stavby. 

„Ve Skalici naši pracovníci nyní obchá-
zejí vlastníky dotčených nemovitostí 
a shromažďují podklady nutné pro 
kolaudaci kanalizace. Poté i ve Skalici 
zajistíme za občany územní souhlasy, 
na základě kterých mohou vybudovat 
přípojky a za účasti SmVaK se napojit 
na kanalizaci. Čím dříve budeme mít od 
občanů všechny podklady pro kolaudaci, 
tím dříve se lidé na kanalizaci napojí. 
Předpokládáme, že by se tak mohlo stát 
ještě v letošním roce. Děkuji všem obča-
nům, kterých se to týká, za součinnost 
při vyřizování těchto úředních záležitos-
tí, bez kterých by kolaudace a napojení 
nebyly možné,“ uvedl náměstek primá-
tora pro investice, finance, rozpočet 
a životní prostředí Jiří kajzar (naše 
město F-m). (rs)

Město za občany vyřídí povolení pro 
výstavbu kanalizačních přípojek, žádá  
však o maximální součinnost

BUDETE SE PŘIPOJOVAT NA NOVĚ VYBUDOVANOU 
KANALIZACI? MÁTE MOŽNOST ZÍSKAT DOTACI!

KDY:    žádosti přijímáme každoročně od 1. 1. do 30. 6. na odboru životního prostředí 
              a zemědělství (Radniční 13, Frýdek).
CO JE POTŘEBA: 
             – rozhodnutí stavebního úřadu 
             – faktury za provedené práce
             – smlouva o napojení s SMVaK

Vážení obyvatelé Skalice, Chlebovic, Zelinkovic-Lysůvek a Lískovce-Gajerovic, 
pokud připojíte Vaše obydlí na nově zbudovanou kanalizaci, můžete tak získat
až  30 000 Kč (na gravitační přípojku) nebo až  50 000 Kč (na tlakovou přípojku).

Další podrobnosti jsou k dispozici na webu města: 
www.frydekmistek.cz → Magistrát → Dotace → 

Dotační programy na podporu napojení na 
vodohospodářskou infrastrukturu města

Dotační program je vyhlašován pro každý 
kalendářní rok zvlášť.

Nevíte si rady? Poradíme Vám 
nebo pomůžeme vyplnit žádost.

Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 13, Frýdek

Ing. Radka Pětrošová
tel. 558 609 468 

petrosova.radka@frydekmistek.cz
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Unikátní Lembergerova továrna ve 
Frýdku-místku má nového vlastníka. 
v elektronické dražbě ji od slezanu za 
95 milionů korun koupila společnost 
marlenka, která ve městě působí již 
řadu let. v areálu chce pokračovat 
s výrobou medových produktů, 
protože současná provozovna 
marlenky na okraji Frýdku již nestačí 
kapacitně. majitel marlenky měl 
přitom více nabídek míst, kam svou 
firmu přemístit. Jeho bydliště Frýdek-
-místek a konkrétně místo bývalé 
Lembergerovy továrny je pro něj ale 
srdeční záležitostí.
„Zachovaná budova tkalcovny je 
úžasným bonbonkem. Je pravdou, že její 
oprava bude velice nákladnou investicí, 
přesto se nesmírně těším, až se do ní 
pustíme. Občané města se mohou těšit 
na moderní muzeum, firemní obchod, 
originální kavárnu, malý park s letním 
posezením na terase i fontánu. Je to pro 
mě splněný sen. Do roku 2025 chci do 
areálu investovat miliardu korun,“ uvedl 
majitel společnosti marlenka gevorg 
avetisjan, původem z arménie, který 
společnost marlenka internarional 
založil ve Frýdku-místku v roce 2003. 
Do jejího rozvoje investoval více než 
miliardu korun a zaměstnává 290 lidí. 
v roce 2015 získal české občanství. 
Prezident republiky mu v roce 2021 
udělil medaili Za zásluhy i. stupně. 

město Frýdek-místek v roce 2016 
uzavřelo se společností slezan Holding 
memorandum, které ochraňuje budovy 
s historickou hodnotou v bývalých 
textilních areálech rozmístěných po 
městě. Dokument zavazuje každého 
vlastníka k tomu, že historické budovy 
zachová a bude s nimi nakládat šetrně. 
„Jde o historický okamžik. Skvělá zpráva 
pro město Frýdek-Místek! Děkuji kolego-
vi, náměstkovi Jiřímu Kajzarovi, který 
před lety začal dávat do pořádku vztahy 
města se společností Slezan Holding. 

Historická Lembergerova továrna 
vstává z popela, bude patřit Marlence
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Slezanské areály ožívají
•	 Těšínská – Nádražní – v místě vznikne městský bulvár s obchody, byto-

vými domy a administrativní budovou 
•	 Staroměstská – historický areál s možností multifunkčního využití
•	 Hálkova – společnost marlenka v budově rozšíří výrobu, zřídí muzeum 

a kavárnu, zřídí parkové úpravy 
•	 Frýdlantská – plánována výstavba obytných domů s podzemním par-

kováním
•	 Beskydská – využíván pro sklady, dílny a kanceláře
•	 Bývalé ředitelství – v areálu funguje Faunapark  (rs)

Jeho mnoholetá vytrvalá práce přináší 
ovoce. Díky jeho krokům se nyní s citem 
opraví historické klenoty města. Krásná 
Lembergerova továrna se nebude 
bourat, ale konečně rekonstruovat. Dále 
se přeměny dočká Těšínská ulice, kde 
vzniká bulvár a nová městská čtvrť,“ 
řekl primátor Petr korč (naše město 
F-m).

Poté, co byla zbourána víceúčelová 
sportovní hala, aniž by byl plně využit 
potenciál následného prostoru, který 
místo toho zaplnilo obchodní centrum 
na samém břehu řeky, nebo poté, 
co vznikl kaufland mezi bazilikou 
navštívení Panny marie a náměstím 

ve Frýdku v památkové zóně a dalšími 
šrámy na urbanistické tváři města, je 
pro Frýdek-místek výsledek dražby 
jistým zadostiučiněním.

„Nejdůležitější je komunikace s vlastníky 
nemovitostí, zjišťování jejich záměrů 
a vizí. V případě Slezanu se tento postup 
velmi osvědčil. Věřím, že se po všech 
přešlapech nyní karta obrací a nám 
se i nadále bude dařit navracet bývalé 
tovární a opuštěné areály do struktury 
města. Děkuji všem třem stranám, 
městu, zástupcům Slezanu i Marlenky, 
kteří společným jednáním a vstřícnými 
kroky, dosáhly tohoto cíle,“ dodal primá-
tor Petr korč. (jmj)

„Jde o historický okamžik. Skvělá zpráva pro 
město Frýdek-Místek.“ Primátor Petr korč 
(naše město F-m)
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námĚstkynĚ Primátora Leona sárkőZiová (vPravo) s řeDiteLkoU 
integrovanéHo centra ŽiraFa natáLií HamPLovoU (UProstřeD) 
a veDoUcí oDborU sociáLnícH sLUŽeb JarmiLoU koZLovoU. 



Valentýn 
v aquaparku
v aquaparku olešná se v sobotu 
11. února od 19 do 22 hodin uskuteč-
ní valentýnské plavání při svíčkách. 
součástí vstupného je nejen plavání, 
relaxační hudba a sklenička Pro-
secca, ale také tři speciální saunové 
ceremoniály. výjimečně bude možné 
vychutnávat si drinky u bazénu. (rs)    

Pomozte tvořit 
programy
Druhá veřejná schůzka k tvorbě 
dětských naučných programů ve 
Faunaparku se v něm uskuteční 
v neděli 12. února od 16 do 17 hodin. 
třetí schůzka se koná 5. března 
rovněž od 16 hodin. na základě 
schůzek a návrhů vzniknou nové 
programy pro děti a následně pro ně 
budou zakoupeny pomůcky a malé 
odměny pro účastníky. Program 
vznikl za podpory nadačního Fondu 
Hyundai a nadace osF. Za devět let 
absolvovalo vzdělávací programy ve 
Faunaparku na 9500 dětí. (rs)

Velký úspěch 
Podaných rukou
Z prostředků charitativního bazaru 
nato získal 8000 eur projekt canis-
terapie Podaných rukou. Čtyřnozí 
parťáci přinášejí lidem všech věko-
vých kategorií povzbuzení, zájem 
a radost, ale i odbornou podporu 
např. autistickým dětem. Získané 
prostředky budou použity na vy-
bavení canisterapeutického centra, 
krmivo, veterinární péči a vybavení 
pro canisterapeutické týmy. Finanční 
podporu získalo 21 projektů z celé 
evropy, z toho z České republiky 
dva – kromě Podaných rukou také 
mobilní hospic ondrášek. (rs)

Nemocné jasany 
budou pokáceny
skupina jasanů v bruzovské ulici 
u domů č. p. 250 – 252 trpí nemocí 
nekrózou jasanů (chalara fraxinea). 
stromy jsou napadeny houbou, 
která se dostává kůrou do kmene. 
Jasany v posledních pěti letech 
chřadnou a postupně odumírají. 
ochrana proti této nemoci není žád-
ná. tyto usychající stromy musí být 
pokáceny a nahradí je nová výsadba 
odolnějších javorů. (sc)

ZPravoDaJ F≈m ◆ aktUáLnĚ14

Příspěvkové organizace města, které 
působí v sociálních službách, navštívila 
ve dnech 18. a 19. ledna náměstkyně 
primátora pro sociální péči, sociální 
služby, zdravotnictví, protidrogové 
aktivity a prevenci Leona sárkőziová 
(ano 2011). 
Jednalo se o centrum pečovatelské 
služby, Penzion pro seniory, Jesle 
Frýdek-místek, Hospic, integrované 
centrum Žirafa a Domov pro seniory. 
„Ve všech zařízeních jsem se sezná-
mila s jejich chodem a také s tím, jaké 

mají v tato zařízení v současné době 
problémy. Samozřejmě budu nápomoc-
na při jejich řešení,“ řekla náměstkyně 
primátora Leona sárkőziová. 

v integrovaném centru Žirafa probíhá 
výměna oken v celé budově. „Zajímalo 
mne, jak tyto práce zvládá stavební fir-
ma při plném provozu zařízení. Ředitelka 
Žirafy paní Natálie Hamplová mi sdělila, 
že výměna oken probíhá podle řádného 
harmonogramu a bez jakýchkoliv pro-
blémů,“ dodala Leona sárkőziová. (red)   

Náměstkyně se zajímá  
o chod sociálních služeb

Další úspěšnou akci si připsali na konto 
frýdecko-místečtí strážníci. Podařilo se 
jim zmařit krádež katalyzátoru z vozu 
zaparkovaného na stání pro hendike-
pované v komenského ulici v místku. 
Prvotní podezřelé jednání zachytil ope-
rátor městského kamerového systému 
a ihned vyslal hlídky na místo.
„Na monitoru bylo patrné, jak se muž 
snaží na vozidlo nasadit zvedák a ná-
sledně odchází pryč. Pak se k vozu vrátil 
s druhým mužem, jeden hlídal a druhý 
ležel pod autem. Z jednání obou bylo 
zřejmé, že se snaží odcizit katalyzátor. 
Majiteli vozu jsme ušetřili nemalé finanč-
ní prostředky,“ potvrdil ředitel městské 
policie Frýdek-místek ivo kališ. 
Jakmile muže hlídky přistihly, oba se 
dali na útěk směrem do parku, kde 

se rozdělili. Jednoho z nich strážníci 
dopadli v nedaleké ubytovně. Druhého 
dopadli na nedaleké křižovatce. 
„Po rychlém dopadení vandala, který 
poničil piano v podchodu, strážníci opět 
ukázali své nasazení. Díky městské-
mu kamerovému systému se podařilo 
dopadnout recidivisty, kteří tak nestihli 
napáchat více škody. Děkuji Městské 
policii Frýdek-Místek,“ uznal povedený 
průběh akce primátor Petr korč (naše 
město F-m).
Ukázalo se, že oba muži jsou polské 
národnosti, ve své rodné zemi byli 
odsouzeni právě za krádeže katalyzá-
torů z vozidel a současně jsou hledaní 
z důvodu nedostavení se k výkonu 
trestu. Pachatele si převzala Policie 
České republiky. (jmj)

Akční zásah strážníků
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Historický článek Jaromíra Poláška 
z minulého čísla Zpravodaje F-m se 
setkal s velkým ohlasem čtenářů, 
především část, kdy se dva roky po 
sloučení hledal nový název spojených 
měst Frýdku a místku. vraťme se 
společně do srpna roku 1945, vžijme 
se do myšlení našich předků a navrh-
něme, jaký název by byl pro spojené 
město nejlepší. tehdy si nejvíce lidí 
přálo jméno Frýdek, druhý největší 
počet hlasů získal Frýdek-místek a tře-
tí bezručov. Desítky hlasů měl Hradec 
nad ostravicí, bezručův Hradec nebo 
ondrášov. 
Zapojte se do ankety a zvolte buď 
svou vlastní představu o pojmenování 
města anebo dejte hlas některému 
z názvů, o kterém se hlasovalo v roce 
1945. budeme originální a přijdeme na 
jiný název než Frýdek-místek? svůj 
hlas zašlete e-mailem na adresu: zpra-
vodaj@frydekmistek.cz. Do předmětu 
uveďte: anketa.
Hlasovat můžete rovněž v aplikaci 
munipolis. 
„Jsem zvědavý na porovnání výsledků 
z roku 1945 a ze současnosti. Tři účast-
níky ankety, kteří se trefí do vítězného 
názvu, odměníme. Kromě toho oceníme 
respondenta, který navrhne nejzajíma-
vější nebo nejvtipnější název,“ uvedl 
primátor Petr korč (naše město F-m).  
(rs)

Navrhněte v anketě pojmenování 
našeho města a vyhrajte odměnu

Benešov
Beskyd
Bezručov
Bezručův Hradec
Frýdek
Frýdek-Místek
Gerovec

Hradec nad Ostravicí
Jamnice
Lašín
Místek
Místek-Frýdek
Molotov
Nové Město

Ondrášov
Petrov nad Ostravicí
Sdružilov
Stalinov
Stráž nad Ostravicí
Turistov
Velké Beskydí
Zášov

V srpnu 1945 hlasovali obyvatelé o těchto názvech města  
(seřazeno abecedně):

smutná zpráva zasáhla 18. ledna Frýdek-mís-
tek. Po krátké těžké nemoci zemřel ve věku 67 
let Ladislav muroň. svůj život zasvětil Základní 
umělecké škole ve Frýdku-místku. věnoval ji 
více než 43 let a v roce 1993 i přesto, že byl 
nevidomý, vyhrál výběrové řízení a stál v jejím 
čele jako ředitel neuvěřitelných 27 let.

„Možnost poznat se s tímto skvělým člově-
kem jsem měl až v posledních letech, kdy jsme 
začali spolupracovat a jeden z ročníků festivalu 
Sweetsen Fest jsme věnovali 80. výročí založení 
zdejší umělecké školy. Jsem také moc rád, že 
jsem se zařadil i k tisícovkám rodičů, jejichž děti 
navštěvují nebo absolvovali naši „zušku“. A o to 
víc, že se jedná i o obor klasická kytara, který 
byl Láďovou srdeční záležitostí,“ uvedl primátor 
Petr korč (naše město F-m). (rs)

odešel bývalý ředitel ZUŠ Ladislav Muroň
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NáZory oPoZice

Vážení občané, 
nacházíme se v nelehkém období. Hrozí, 
že budeme vtaženi do války na Ukrajině. Če-
líme zdražování energií a všech základních 
potřeb a naše úspory ztrácejí hodnotu. 

Zvolili jsme si nového představitele státu. 
Přímá volba je považována za nejdemokra-
tičtější způsob volby. občan má tři možnos-
ti. vybírá ze dvou kandidátů a také může 
svého volebního práva nevyužít. Je opravdu 
společnost schopná tento způsob uskuteč-
nit, aniž by došlo k osočování, nevraživosti, 
nepochopení a netoleranci. První kolo voleb 
odstartovalo nebývalý rozpor mezi lidmi 
a rozštěpilo národ na dvě skupiny. Potkal 
jsem lidi, které bych nazval křiklouny a jiné, 
které bych označil jako šeptající. Lidé šli 
na mítink protikandidáta křičet, protes-
tovat a narušovat jeho agitaci. Jiní se báli 
kolegovi říci, koho chtějí volit v obavách, že 
budou považováni za hlupáky. křiklouni byli 
schopni svůj názor vnucovat kamarádovi, 
příteli, spolupracovníku nebo sousedovi 
s tím, že přece nemůže mít jiný názor. ale 
vždyť pochopit, konfrontovat a popovídat 
si o odlišném názoru je právě demokratické. 
Je to o respektu, pochopení a toleranci. 
nemusí nás to od sebe odhánět a ničit 
dobré vztahy. 

stačí, že politika naší vlády staví občana až 
na druhé místo za potřeby Ukrajiny a ev-
ropy. spousta domácností se dostává do 
ekonomické krize, ze které není úniku. ro-
diny čelí stresové situaci, kdy nemusí stačit 
příjmy a slibovaná pomoc státu nepřichází. 
v lékárnách nejsou potřebné léky, zhoršuje 
se zdravotní péče, nejsou pediatři, zubaři 
nebo i místa v mateřských školkách. Politici 
vystupují a rozhodují z pozice moci a občan 
je nucen se bránit u soudu. Čr je montov-
nou. krachují firmy a chudne střední třída. 
Zhoršuje se kvalita školství. ministerstvo 
snižuje nároky na vědomosti dětí a přizpů-
sobuje myšlení mladých lidí materiálnímu 
světu. mladá generace tápe, kterou školu 
studovat, zda vůbec chtít něčeho dosáh-
nout, toužit po něčem nehmotném, najít 
si hodnoty doma ve své vlasti nebo raději 
vycestovat do světa. absolventi škol kladou 
rovnítko mezi Jsem Čech – jsem evropan. 

Postupně klesá úroveň ve sportu a re-
prezentaci republiky ve světě. situace je 
alarmující také v dalších směrech. 

ve volebním zákoně, který podepsal prezi-
dent Havel je obrovský prostor pro korupci, 
pletichaření a prospěchářství. a tak vznikají 
dvojkoalice či pětikoalice uskupení a stran, 
které téměř nikdo nevolil. tyto slepence 
vyplaví do funkcí prospěcháře a mluvky. 
vítěz voleb je v opozici a s ním i oklamaný 
občan, který ztrácí zájem o věci veřejné. 
Proto se stává, že dokonce čelní představi-
telé komunální politiky zapomenou, které 

politické uskupení reprezentují a odvrátí 
se zase jiným směrem. Podle hesla „kam 
vítr, tam plášť.“ Zcela bez ostychu pomluví 
veřejně jiného politika a své činy nejsou 
schopni konfrontovat. 

Zajisté všichni chcete žít v klidné zemi, kte-
rá se o vás postará, nabídne vám kvalitní 
a bezpečné podmínky pro život. Jsem opti-
mista a věřím v dobrou budoucnost, kterou 
si lidé zajistí svou prací, zájmem a ochotou 
nesložit ruce do klína. nerezignuji a hledám 
na všem něco pozitivního. 

všem vám občanům přeji mnoho sil do dal-
šího života a dění v našem krásném městě 
pod horami. 

Jaromír Horký, SPD

Vážení spoluobčané,
v posledním vydání Zpravodaje jsem vás 
informoval o dění na prosincovém jednání 
zastupitelstva města, které rozhodovalo 
o rozpočtu na rok 2023. náš názor na 
koalicí sestavený rozpočet je takový, že 
by mohl být vůči občanům více přátelský, 
prosoci ální a proinvestiční. Jak jsem vás 
informoval, náš návrh za stropování cen 
tepla městskou společností Distep pro rok 
2023 bohužel neprošel, což občané v tomto 
roce pocítí ve svých peněženkách. 

město má díky rostoucí inflaci a díky 
vyššímu objemu vybraných daní ze strany 
daňových poplatníků příjem o 196 mil. 
kč vyšší než v minulých letech. Jednou 
z položek, kterou město může napřímo 
pomoci občanům, je poplatek za odpady. 
v souladu s naším předvolebním progra-
mem jsme proto navrhli stanovení poplatků 
za odpady pro rok 2023 na 0 kč. výpadek 
tohoto příjmu jsme navrhovali pokrýt mimo 
jiné z dotačního programu na pořízení 
hybridních automobilů. tento dotační 
program podle nás neplní svůj účel a dotaci 
dostává jen úzká skupina vyvolených. 
nulový poplatek za odpady v době rostoucí 
inflace a zvýšených nákladů domácností by 
naopak pomohl všem a například domác-
nosti by mohly tyto až tisíce korunové 
úspory využít dle svého uvážení, například 
na zaplacení složenek za teplo a další 
energie. vnímáme, že nic není zadarmo, ale 
tato pomoc občanům nám dává větší smysl 
než například výše zmíněný příspěvek na 
pořízení hybridního automobilu. náš návrh 
byl bohužel vládnoucí většinou v zastupitel-
stvu zamítnut. většina politických subjektů 
měla ve svých předvolebních programech 
v různých modifikacích zmínku o zrušení 
poplatků za odpady, a proto mě překvapilo, 
že na jednání nepadl alespoň protinávrh, 
který by rozšířil stávají výčet občanů 
osvobozených od tohoto poplatku. Další 
možnost na regulaci tohoto poplatku tak 
bude až v příštím roce. v tomto roce, se 

občané bohužel opět žádné úlevy ze strany 
města v této oblasti nedočkají.

Závěrem bych chtěl všechny vyzvat k re-
spektu a toleranci vůči názorům jiných. 
Prezidentská kampaň byla letos opravdu 
vyhrocená. volby skončily a všichni zde 
budeme zase jeden vedlo druhého žít 
své životy. nekažme si proto své rodinné 
vztahy a přátelství kvůli politice. Za to nám 
to přece nestojí. 

Přeji všem úspěšné dny a především pevné 
zdraví, protože to máme pouze jedno.

Pavel Machala, Přátelé FM

Parkování obyvatel
od října loňského roku platí ve Frýdku-
-místku nová pravidla parkování, a to na 
základě nařízení města. toto nařízení města 
schválila rada města v květnu roku 2022 
ve složení naše město, ano a Piráti. Právě 
náměstek za Piráty Leonard varga byl 
předkladatelem tohoto návrhu. i důvodová 
zpráva tohoto materiálu upozorňuje na 
možné negativní reakce, a to zejména na 
zpoplatnění parkoviště na ulici 8. pěšího 
pluku (u polikliniky), kdy poté dojde k zahl-
cení přilehlých komunikací a sídlišť. a ihned 
po uvedení tohoto nařízení do praxe, se 
toto přesně stalo. 

Před několika dny mě navštívila obyvatelka 
ulice Zahradní, že v této ulici, ale také na 
ulici anenská a Jaroslava Lohrera nemají 
tamní obyvatelé kde parkovat. Důvod 
je jednoduchý. Lidé, kteří pracují v okolí 
polikliniky, parkovali po celý den na parkovi-
šti na 8. pěším pluku, nyní však svá auta 
parkují právě na ulici anenská, Zahradní a J. 
Lohrera. stejně je tomu i u osob, které jdou 
nakupovat na náměstí svobody a nechtějí 
platit parkování, tak raději zaparkují do při-
lehlých ulic, kde je parkování zdarma. tímto 
jsou však trestáni obyvatelé již zmíněných 
ulic, přijedou odpoledne z práce a nemají 
kam svá auta zaparkovat. 

Již jsem toto téma otevřel i na kontrolním 
výboru, kterému předsedám. Požádal jsem 
rovněž vedoucího odboru dopravy a silnič-
ního hospodářství o vyhodnocení a revizi 
tohoto nařízení. situaci by mohlo napravit, 
pokud by se část parkoviště na 8. pěším 
pluku stala opět bezplatnou. řidiči si také 
mohou koupit tzv. dlouhodobý parkovací 
lístek, který stojí 3 000 kč, což je necelých 
10,- kč na den. ale má to háček, tento dlou-
hodobý parkovací lístek však neplatí v zóně 
c, kde se nachází právě parkoviště na 8. 
pěším pluku, na ulici U staré pošty, ale také 
parkování na Zámeckém náměstí. věřím, že 
dojde k vyslyšení volání obyvatel z těchto 
ulic a náprava bude brzy provedena.

Marcel Sikora, KDU-ČSL

Aktuální zpravodajství: www.frydekmistek.cz
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O
budova v ulici Politických obětí 2478 
v místku byla ve vlastnictví státu. 
magistrát v ní poskytuje služby týkající 
se agendy občanských průkazů, ces-
tovních dokladů, řidičských průkazů, 
registrů vozidel, přestupků, matriky 
a funguje v ní pokladna. 
město Frýdek-místek jednalo s Úřa-
dem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových o převodu budovy včetně 
pozemku a nádvoří v hodnotě 120 mi-
lionů kč do majetku města. Zvažovaly 
se plusy i minusy převodu, protože do 
budovy je potřeba investovat a pro-
vést některé opravy. v budově sídlí od-
bory, které poskytují občanům služby, 
takže pro město je výhodnější varianta 
vlastnit tuto budovu a starat se o ni 
než v ní být v pozici nájemníka. 
„Uzavřeli jsme proto se Úřadem pro za-
stupování státu ve věcech majetkových 
smlouvu o převodu, v ní jsme se zavá-
zali, že po dobu 20 let budeme prostory 
využívat pouze ve veřejném zájmu a ne-
budeme je pronajímat. Pronájem třetím 
osobám jsme nikdy neměli v úmyslu, 
naším zájmem je, aby v budově nadále 
působily stávající odbory magistrátu 
a úředníci tam poskytovali služby, na 
které jsou občané zvyklí,“ okomento-
val převod náměstek primátora pro 
investice, finance, rozpočet a životní 
prostředí Jiří kajzar (naše město F-m).    

Město získalo od státu bezúplatně 
důležitou budovu v Místku

investice do budovy jsou odhadnuty 
na 27,8 milionu kč a zahrnují opravu 
střechy, podzemních garáží a parkoviš-

tě, nové rozvody it technologií a elek-
třiny, výměnu klimatizace a vymalování 
objektu. (rs)

„Tajemník magistrátu Petr Menšík a odbor správy obecního 
majetku vedli se státem dlouhá a složitá jednání o převodu budo-
vy v ulici Politických obětí do majetku města. Podařilo se nám 
dovést jednání do zdárného konce a tato významná budova nyní 
patří městu. Provedeme nutné investice a opravy. V budově bude 
občanům města nadále poskytovat služby magistrát Frýdku-
-Místku.“ náměstek primátora pro investice, finance, rozpočet 
a životní prostředí Jiří kajzar (naše město F-m).    

Frýdek-místek je jedním z pěti měst, 
kde má své pracoviště centrum pro 
zdravotně postižené moravskoslezské-
ho kraje. „Tato obecně prospěšná spo-
lečnost poskytuje zdravotně postiženým 
lidem služby v oblasti osobní asistence, 
občanského a odborného sociálního 
poradenství, dluhového poradenství 
a sociálně aktivizačních služeb. Zároveň 
provozuje půjčovnu kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek, pořádá 
informační a vzdělávací akce a pora-
denské programy,“ uvedla náměstkyně 
primátora pro sociální péči, sociální 
služby a zdravotnictví Leona sárkőzio-
vá (ano 2011). 

osobní asistence je terénní forma péče 
o osoby s omezenou soběstačností. 
Díky službě lze oddálit pobyt v so-
ciálních zařízeních a umožnit těmto 
lidem žít v jejich přirozeném prostředí. 
asistentky jim pomáhají s hygienou, 
oblékáním, přípravou a podáním stra-
vy, s péčí o domácnost, doprovázejí je 
do zdravotnických zařízení, na úřady, 
případně do školy nebo zaměstnání. 

odborné sociální poradenství se týká 
dávek pro osoby se zdravotním posti-
žením, invalidních důchodů, pomoci 
v hmotné nouzi, systému sociální pod-
pory a služeb, svéprávnosti, zaměst-

návání zdravotně postižených nebo 
dluhové problematiky. 

sociálně aktivizační služby jsou po-
skytovány prostřednictvím kroužku 
korálkování, jógy na židlích a tréninku 
mozku, kde si klienti procvičí motoriku, 
tělo i paměť. 

Pracoviště ve Frýdku-místku se 
nachází v kolaříkově ulici 2185 (poblíž 
kapkovy vily), kontakt je možný také 
telefonicky na čísle 774 993 214 nebo 
prostřednictvím webu www.czp-msk.
cz. (gw, rs)

Pomoc pro zdravotně postižené včetně 
osobní asistence a poradenství
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Představujeme drobné  
podnikatele a živnostníky

semináře pro drobné živnostníky 
nazvané Podnikej F-m měly loni velký 
ohlas. Účastníci se seznámili s mož-
nostmi reklamy na facebooku, on-line 
marketingem, copywritingem, foce-
ním, naučili se používat jednoduchý 
grafický program a na workshopu se 
dozvěděli, jak co nejlépe naaranžovat 

výlohu, aby upoutala co nejvíce kolem-
jdoucích. 
„Platforma Podnikej F-M propojila 
místní obchodníky, kteří se navzájem 
inspirovali. Postupně vám některé z nich 
představíme, a kromě toho vás sezná-
míme i s dalšími místními podnikateli 
a živnostníky, kteří nabízejí zajímavé 

produkty a obohacují nabídku zboží 
a služeb ve Frýdku-Místku,“ uvedl ná-
městek primátora pro územní plánová-
ní a rozvoj, stavebně správní činnosti, 
ekonomický rozvoj, podnikání, dotace 
a integrované teritoriální investice 
Jakub míček (ano 2011). (rs)

Nutriční poradna – zhubnout 
se dá i bez diet a zázračných 
potravin
Jana kubalová působí ve Frýdku-místku jako nutriční tera-
peutka. svou poradnu nazvala výstižně Jez hlavou.
„Vystudovala jsem výživu na Lékařské fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně. Na praxích, ale i ve svém okolí jsem viděla, 
kolik škod na zdraví dokážou napáchat všude propagované 
diety a různé výživové experimenty. Navíc jsou tyhle cesty 
k hubnutí zpravidla neudržitelné. Chtěla jsem lidem pomoct 
udělat opravdovou změnu v jejich stravování a životním stylu, 
která by byla udržitelná, a tak jsem se rozhodla pro vlastní 
nutriční poradnu,“ uvedla Jana kubalová.
s klienty pracujeme na postupných změnách nejen stra-
vování, ale také pohybu. ten totiž drtivé většině lidí se 
sedavým zaměstnáním chybí. 
v loňském roce začala spolupracovat s ostravskou poboč-
kou neziskové organizace anabell, která pečuje o osoby 
s poruchami příjmu potravy. s těmito klienty zase pracuje-
me na tématech jako je vyvracení výživových mýtů, strach 
z jídla, emoční jezení, vztah k jídlu i k vlastnímu tělu. 
ve své poradně používá přístroj inbody 230, který dokáže 
změřit poměr svalů, tuků a vody v jednotlivých částech těla. 
Je to motivující zvlášť pro lidi, kteří chtějí hubnout, nevidí na 
své váze zatím žádné změny, ale přitom se jim může hezky 
měnit složení těla, kdy redukují tuky a přibírají svaly. 

Zdravý sen se zdravými 
pochutinami
„Mým dávným snem bylo zařídit si vlastní prodejnu, ve které 
budu nabízet zdravější alternativy potravin. Vždy jsem ráda 
cvičila, ve volném čase jsem vedla kurzy aerobiku, pořádala 
sportovní akce. Každý sportovec se dříve nebo později začne 
zajímat o to, co jeho tělu prospívá a já to neměla jinak. Zají-
malo mě složení potravin i přírodní alternativy doplňků stravy 
a dá se říct, že jsem začala mlsat s rozumem,“ usmála se 
majitelka obchodu zdravý sen Hana ošut.   
v roce 2015 uspěla ve výběrovém řízení magistrátu na 
nebytový prostor v jeho budově v radniční ulici. „Prostor 
se mi moc líbil. Chodila jsem často kolem a vysnila si prodejnu 
s dřevěnými policemi plnými zdravých potravin, vše dostupné 
na jednom místě, kde budu prodávat a nabízet to, čemu dů-
věřuji, co sama používám. Prostě místo, kde poznám nové lidi, 
kterým nabídnu své zkušenosti – takový můj vysněný zdravý 
sen,“ líčila Hana ošut. 
Prodejna vypadá přesně tak, jak si ji vysnila. Zákazníci v ní 
najdou potraviny pro různé typy diet, zdravější alternativy 
typických produktů, luštěniny, obiloviny, bylinné čaje, kapky, 
tinktury, semínka, oříšky pro zdravé mlsání a další pochuti-
ny.
 „Přijďte mě navštívit. Těším se na vás každý všední den od 9 
do 16 hodin,“ zve Hana ošut. (rs)

Kontakt:  Nutriční poradna Jez hlavou
 Radniční 1237, 1. p., Frýdek-Místek
 Tel.: 736 145 262
 e-mail: info@jezhlavou.cz

Kontakt: Zdravý sen
 Radniční 10
 Frýdek-Místek 
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Děti z pětice základních škol ve svém 
okolí vyhledají pamětníky, kteří budou 
ochotni vyprávět své životní příběhy. 
výpovědi pak děti zaznamenají na 
diktafon, nahrávku zpracují a příběhy 
představí veřejnosti. Do úspěšného 
projektu „Příběhy našich sousedů“ 
společnosti Post bellum se naše město 
zapojí již podruhé.
„Taková setkání obohacují obě strany. 
Pamětníci předávají dětem mnohé ze 
své životní moudrosti a ze zkušeností, 
děti poznávají, jak přemýšlejí a jaké hod-
noty pro ně byly a jsou na prvním místě. 
Pamětníci od dětí čerpají zase energii 
mládí, jistě jim dělá radost zájem, který 
o ně a jejich příběhy děti projevují,“ zdů-
raznil primátor Petr korč (naše město 
F-m).
Již první ročník, který se uskutečnil 
v loňském roce, byl pro děti a jejich 
pedagogy natolik zajímavý, že školy 
projevily zájem o pokračování.
„Žáci a studenti vyprávění celoživotních 
vzpomínek zaznamenali na diktafon 
nebo na kameru a celé setkání zdoku-
mentovali i fotograficky. Někteří využí-
vali předem připravené otázky a zároveň 
se postupně vyptávali na různé souvis-
losti, které vyplynuly během rozhovoru. 

Pamětníci dětem při rozhovoru ukazo-
vali dobové fotografie,“ popsala průběh 
projektu koordinátorka ze společnosti 
Post bellum kristýna koblasová.
slavnostní závěrečná prezentace 
projektu „Příběhy našich sousedů“ se 
uskutečnila v červnu 2022, kdy děti 
představily v rytířském sále frýdec-
kého zámku zpracované výstupy 
například ve formě koláže, básně nebo 

rozhlasové reportáže. na podzim si 
lidé z Frýdku-místku mohli na ná-
městí svobody prohlédnout výstavu 
Paměť národa, kde byly na panelech 
zaznamenány vzpomínky pamětníků 
z našeho regionu.  
město Frýdek-místek na realizaci 
projektu školáků v roce 2023 vyčlenilo 
necelých 140 tis. kč. Zúčastní se ho 
1., 4., 5., 7. a 11. ZŠ. (jmj)

Školáci vyslechnou pamětníky, 
příběhy představí veřejnosti
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Dlouho očekávaná oprava v Základní 
škole v Lískovci nabývá konkrétních ob-
rysů. Do sklepních prostor školy zatéká 
voda a vlhkost poškozuje základy stavby. 
Potíže odstraní nová hydroizolace. 

„Tento problém nebyl řešen dlouhou dobu, 
snad 20 let. Po změně vedení města v roce 
2021 se pro nás stala oprava lískovecké 
školy jednou z hlavních priorit. Nechali 
jsme provést základní úpravy a opravili 
schody, kde přes spáry zatékala voda. 
Loni jsme vypsali veřejnou zakázku na 
projektovou dokumentaci, takže projekt je 
hotový. Nyní soutěžíme zhotovitele,“ uvedl 
náměstek primátora pro investice, finan-
ce, rozpočet a životní prostředí Jiří kajzar 
(naše město F-m). 

Školní budova pochází z roku 1931. 
Projekt vypracoval Ludvík Juroš, objekt 
postavil antonín bezděz. Škola byla pů-
vodně šestitřídní, od roku 1953 fungovala 
jako osmiletá základní škola. (rs) 

Další oprava školy, tentokrát v Lískovci

„Novou hydroizolací se podaří odstranit vlhkost v suterénu. 
Práce začnou v polovině července a do začátku nového 
školního roku by mělo být vše hotovo. Výše investice je 
odhadnuta na 10 milionů korun.“ náměstek primátora pro 
investice, finance, rozpočet a životní prostředí Jiří kajzar 
(naše město F-m)
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PůvoDní ráZ místa, které naHraDiL PrůtaH mĚstem. cUkrárna vPravo 
steJnĚ Jako DaLŠí Domy byLy Zbořeny kvůLi PrůtaHU.  

Dům s PoDLoUbím v Pravé Části snímkU JiŽ také nestoJí.  

ZPravoDaJ F≈m ◆ Historie

Přestavba Frýdku-místku za socialismu 
zcela změnila podobu města. Proměnilo 
se městské panoráma a namísto stře-
dověkých uliček a novodobých vilových 
čtvrtí obklopených zelení ve městě vy-
rostly převážně šesti– až dvanáctipod-
lažní panelové bytové domy. rozhodnu-
tí zbořit historické části Frýdku-místku 
bylo učiněno na vyšší politické úrovni, 
nicméně jej odhlasovali také městští 
poslanci ve volebním období, kdy byli 
předsedy městského národního výboru 
bedřich Zbránek (1960–1971) a Jaroslav 
chrobok (1971–1989). velmi nevhodně 
byl veden průtah mezinárodní silnice 
i/48 centrem dvojměstí. 

Výstavba po roce 1875

nejprve se vraťme do historie. nová 
zástavba na nádražní ulici v místku 
(bahnhofgasse), dnešní Hlavní třídě, 
začala vyrůstat po vybudování dřevě-
ného mostu mezi Frýdkem a místkem 
v roce 1875. Příkladem je proluka vedle 
budovy místecké radnice, kde v roce 
1900 vznikl dvoupodlažní obytný dům, 
v jehož přízemí fungovala vyhlášená 
secesní kavárna café rundt. majitelem 
domu byl židovský továrník Johann 
rundt, proto první název byl café 
rundt, v době 1. republiky měla název 
kavárna u Čeledů a teprve později se 
jmenovala café avion. Po válce v domě 
sídlila advokátní poradna, zlatnictví 
a hodinářství, kavárna v suterénu 
a v přízemí nabízela mj. i teplá jídla, gu-
láše a přesnídávkové polévky. v 80. le-
tech minulého století byl kolem objektu 
nevhodně veden průtah městem.

Rozšiřování komunikací

První bourání v centru místku začalo 
již v roce 1926 kvůli lepšímu zprůjezd-
nění velmi úzkého propojení nádražní 
a Janáčkovy ulice. nejprve bylo zbořeno 
tzv. blaschkeho sklenářství (vedle poz-
dějšího bílkova knihkupectví) a naproti 
starému okresnímu hejtmanství byla 
ubourána vinárna a kavárna u adámko-
vy restaurace. 
v polovině 30. let minulého století 
začala v místku výstavba obchvatu 
centra města, oficiálně pojmenovaná 
jako objízdná okresní silnice. odbo-
čovala do Hřbitovní ulice (dnes 17. 
listopadu) a dále pokračovala v trase 
dnešní beskydské ulice. U této komu-
nikace byl postaven patrový hostinec 

Při stavbě průtahu přišel  
Frýdek-Místek o cenné stavby 
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Pod Puklí (původní název na dálnici), 
který vyprojektoval v srpnu 1939 zed-
nický a tesařský mistr antonín bezděk 
z Frýdku. nikoho dnes nenapadne, že 
se v těchto místech v minulosti rozklá-
dal jeden z velkých místeckých rybníků 
s příznačným názvem – Pukla.

Začíná velké bourání

v 50. letech minulého století se nejprve 
rozšířila průjezdná šířka Příborské ulice. 
v důsledku toho byla zbořena levá 
část ohradní zdi a menší polovina kaplí 

křížové cesty u farního kostela sv. Jana 
a Pavla. v 60. letech minulého století 
byla nejprve zbořena Josefská ulice 
a zmizela většina výstavby ve staré 
Frýdlantské ulici. 
výstavba místecké části průtahu 
městem probíhala v letech 1978 až 1983 
a během ní podlehly demolici mnohé 
hodnotné historické stavby podél 
Leninovy ulice (dnešní Hlavní třídy). 
Zejména tzv. malé náměstí se změnilo 
k nepoznání. Zbořeno bylo otáhalovo 
cukrářství vedle někdejší národní zá-
ložny místecké. cukrárna Pavla otáhala 
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tříDa t. g. masaryka 
s kUbistickým obcHoDním 
Domem JoHanna HückeLa, 
který mUseL UstoUPit 
výstavbĚ tZv. rUbikovy 
křiŽovatky. 

smUtný PoHLeD na boUrání 
obcHoDníHo DomU J. HückeLa. 

PůvoDní vZHLeD maLéHo námĚstí. ŠtUrsovo soUsoŠí 
PoHřeb v karPatecH byLo PřemístĚno Do JanáČkova 
ParkU na riviéře.  okoLí kosteLa sv. Jana a PavLa PřeD výstavboU PrůtaHU. 

sídlila od poloviny 30. let minulého 
století v novostavbě na nároží Wilso-
novy (dnes Hlavní) a Palackého třídy. 
odstraněny byly také monumentální 
třístranné hodiny na kovovém sloupu. 
tento sloup skončil na Černé cestě ve 
Frýdku a byl rozřezán na kusy až před 
výstavbou kruhové křižovatky u frýdec-
kého Lidlu. 

Podchody a beton

bourání objektů v Janáčkově a Příbor-
ské ulici se konalo v letech 1977 až 1979. 
na jaře a v létě roku 1980 stavebníci do-
končili křižovatku Leninovy, Příborské, 
Frýdlantské a ostravské ulice včetně 
dobudování tzv. křížového podchodu. 
Další podchod vybudovali mezi auto-
busovým nádražím a velkoprodejnou 
maryčka. Zároveň probíhala výstavba 
komerčních objektů v ostravské a Ja-
náčkově ulici. 
na křižovatce ulic Janáčkova a ostrav-
ská v místku stojí od roku 1981 plas-
tika nová doba od sochaře rudolfa 
svobody. ač se jedná o alegorii, frýdečtí 
a místečtí občané v ní po léta vidí 
realistický výjev a nazvali ji vykopnutý 
zákazník v reakci na nedaleko postave-
ný betonový komerční objekt. 
v roce 1981 byly ubourán zbytek tzv. 
Čajánkových kasáren, v nichž naposledy 
působil sklad ovoce a zeleniny.

Postavení estakády 

v závěru 70. let minulého století začala 
výstavba estakády na frýdeckém břehu 
řeky ostravice a rozšířil se také beto-
nový most z poloviny 50. let. estaká-
da má konstrukci v podobě oblouku 
s celkovou délkou 360 metrů a šířkou 
30 metrů a sestává z 13 polí z předpja-
tého železobetonu. v příčném řezu je 
rozdělena na dva samostatné souběžné 
mosty a postupně přemosťuje trať Čes-
kých drah, místní komunikaci a nástupní 
prostory k lehkoatletickému i zimnímu 
stadionu. Je také hlavním objektem 
mimoúrovňového křížení silnice i/48 
a železniční trati. objekt estakády je za-

ložen na velkoprůměrových železobeto-
nových pilotech (průměr přes 2 metry) 
vrtaných až do hloubky 18 metrů. Do 
původně zamýšleného nového centra 
Frýdku-místku (nebylo realizováno) ve-
dou odbočné pruhy. ocelové šroubovité 
lávky pro pěší byly již demontovány.

Rubikova křižovatka

kvůli vedení průtahu pod třídou rudé 
armády (dnešní masarykova třída) 
byly vybourány objekty ve střední části 
těšínské ulice, zanikla ulice Čechoslava 
ostravického včetně městského kina 
slovan a zdemolována řada objektů 
v ulici národních mučedníků. kro-
mě kina v roce 1985 zanikl zejména 
stavebně pozoruhodný první moderní 

obchodní dům v našem městě. Domi-
nantní třípodlažní budovu bytového 
a obchodního domu pro velkoobchod-
níka Johanna Hückela v letech 1927-1928 
postavil stavitel Walter Pohl. Po válce 
v něm byla elektroprodejna rudolfa 
Škuty, naposledy před zbořením lovecké 
potřeby, zbraně, střelivo, jízdní kola, šicí 
stroje, elektro – televize – rádia a sklo – 
porcelán. 

v místě vznikla jedna z nejsložitějších 
křižovatek na území města a už před 
revolucí ji občané vtipně pojmenovali 
rubikova křižovatka. vedení radnice za 
starosty Pavla vyvijala dokonce v 90. 
letech minulého století rozhodlo odstra-
nit z této křižovatky semafory. to pak 
vypukl v těchto místech pravý blázinec.
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marceLa ČaPková, mirosLav rataJ, JarosLav PsZcZoLka a LUcie 
okonová na JeviŠti vLasti.  
Fota: sanDra kovaříková (2), rené steJskaL (2)

tereZa PobUDová (vPravo) a LUcie okonová. 

Jan s. kUkUcZka a JakUb vaŠek. 
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knoflíkáři: světová premiéra ve vlasti

také bavili. Místní prostředí znám, 
s Divadlem Petra Bezruče jsem ve 
Vlasti hrála víckrát,“ potvrdila marcela 
Čapková. 

„Film jsem neviděla a když jsem se na 
něj chtěla podívat, Kuba mě přesvědčil, 
ať se nedívám, protože naše hra je tro-
chu jiná. Nechtěl, ať mě film ovlivňuje. 
Ale podívám se na něj po premiéře,“ 
usmála se Lucie okonová. 

„Premiéra byla komplikovaná. Nepřijel 
autor a k tomu onemocněl jeden z her-
ců. Nebyl schopen mluvit, takže můj 

kolega z Národního divadla moravsko-
slezského a z divadla Mír Jan Vrbacký 
za něj zaskočil. Absolvoval jen dvě 
zkoušky, ale vše zvládl. Vnímal jsem 
ohlasy z hlediště, lidé se bavili a mu-
sím říct, že i my také. Vše se povedlo. 
Obdivuji kolegy, kteří chodí do práce, 
pak s námi tři měsíce po večerech a ví-
kendech zkoušejí a odvedou výbornou 
profesionální práci. Jsem na ně nesmír-
ně hrdý a moc jim děkuji. Tito lidé jsou 
také důvodem, proč nechci jít do Prahy 
a chci zůstat ve Frýdku-Místku,“ rado-
val se po premiéře Jakub vašek. (rs)

Zakladatel komorního divadla arté ve 
Frýdku-místku a jeho režisér Jakub 
vašek nastudoval se svým souborem 
hru knoflíkáři. 

„Před sedmi lety jsme uvedli podle ná-
mětu Petra Zelenky Příběhy obyčejného 
šílenství. Tehdy jsem se doslova zamilo-
val do Zelenkovy tvorby a chtěl jsem od 
něj hrát něco dalšího. A nyní přesně po 
sedmi letech uvádíme Knoflíkáře,“ řekl 
Jakub vašek. Zajistil autorská práva 
a od Petra Zelenky dostal druhou až 
šestou verzi filmového scénáře. „Tyto 
verze jsem přepsal pro divadlo, ale je 
třeba říct, že film se natáčel až podle 
osmé verze scénáře. To znamená, že 
diváci v divadle poznají některé vtipné 
dialogy, ale uvidí také nové postavy. 
Petr Zelenka rovněž uvažoval o dvou 
způsobech zakončení filmu, nakonec 
zvolil jinou variantu a my hrajeme tu 
původně zamýšlenou,“ prozradil Jakub 
vašek. 

Zkoušky se odehrávaly ve škole ve 
starém městě, premiéru měli knof-
líkáři 28. ledna před vyprodaným 
hledištěm kina vlast. repríza ve 
vlasti se uskuteční 25. února. „Pokud 
by se podařilo postavit Novou scénu 
Národního domu, měli by všichni lepší 
podmínky pro zkoušení i uvedení před-
stavení. Vlast je přece jen především 
kino a bývá složité sladit termíny s pro-
mítáním. V nové budově bude prostor 
lépe uzpůsobený s dobrou akustikou 
a zázemím,“ myslí si režisér vašek. 

v knoflíkářích hrají Lucie okonová, 
tereza Pobudová, Jan s. kukuczka, 
ondřej Haladej, Jaroslav Pszczolka, 
Jakub vašek a jako hosté marcela 
Čapková a miroslav rataj. nikdo 
z herců nemá vysloveně hlavní roli. 
Hra se skládá z šesti povídek, které se 
protnou v jeden večere, takže každý 
herec hraje více postav. 

„Zkoušení s Divadlem Arté mě bavilo, 
užili jsme si hodně zábavy. Diváci se 

Jan s. kUkUcZka Jako PiLot 
s mirosLavem rataJem. 
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Karel Lepík 
v Muzeu Beskyd
akademický malíř karel Lepík 
z Frýdku-místku představí svou 
tvorbu z let 1980 až 2022 v muzeu 
beskyd. vernisáž se koná ve čtvrtek 
9. února v 17 hodin a výstava potrvá 
do 12. března. (rs)

Pavlína Kafková 
vystaví obrazy
Herečka Pavlína kafková si splnila 
svůj dávný výtvarný sen. namalo-
vala sérii obrazů, při jejichž tvorbě 
využívala nejčastěji akryl, štukovací 
hmotu a tvarovací pasty. obrazy 
vystaví v místecké cukrárně kaf 
kafe. výstava trvá od 5. února do 18. 
března. (rs)

Netradiční 
prohlídka zámku
Zábavnou prohlídku zámku pod 
názvem Jak se naše panstvo bavilo 
o masopustu připravilo muzeum 
beskyd na sobotu 18. února od 13 
do 17 hodin. na prohlídky je třeba 
si zajistit rezervaci na stránkách 
muzea, zbylé vstupenky budou 
v prodeji od 14. února. návštěvníci si 
užijí netradiční prohlídku aktuálních 
výstav a expozice beskydy – příroda 
a lidé. (rs) 

Procházka 
Frýdkem
komentovaná prohlídka věnovaná 
historickému centru Frýdku a jeho 
významným ulicím se uskuteční 
v pondělí 13. února od 16.30 hodin 
(sraz u kašny na Zámeckém náměs-
tí). Jaromír Polášek povypráví o his-
torii Zámeckého náměstí, řeznické 
a radniční ulici. (rs) 

Kapely ve Stounu
atraktivní program nabízí klub 
stoun. 25. 2. v něm zahraje mňága 
a Žďorp, 3. 3. Horkýže slíže a 17. 3. 
Pokáč. (rs)
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tradiční a originální cestovatelský fes-
tival cyklocestování ve Frýdku-místku 
se uskuteční již po šestnácté na plátně 
a v prostorách nové scény vlast 17. a 
18. února. Prostřednictvím besed, 
promítání, filmů a workshopů se mů-
žete vydat s cestovateli na kolech do 
různých koutů světa. 
Hlavním programem bude projekce 
extrémního ultrabikera Honzy kopky 
o jeho výkonech na kole v zasněžené 
aljašce. Pravidla extrémního závodu 
iditarod trail invitation jsou jednodu-
chá a drsná. „Dostat se 1800 kilometrů 
na druhou stranu Aljašky a přežít s pár 
věcmi, které máte na startu a které 
vezete. Nemůžete čekat žádnou pomoc 

odnikud, nemáte spojení, mapy, ani žád-
né trackery s vaší polohou neexistovaly, 
GPS přístroje ani baterie v těch podmín-
kách nefungovaly a stejně tak nebyla 
trasa ve formátu GPX. Je to vlastně jen 
o vás a o Aljašce. A o štěstí,“ líčil Honza 
kopka, který závod dokončil a napsal 
o něm knihu ve spárech aljašky.
Dalším tahákem festivalu bude 
dobrodružné vyprávění cyklistky Jany 
„Lišky“ moravcové o jejím nelehkém 
sólo přejezdu evropy bez podpory. Pro 
milovníky rakouských cyklostezek je 
v programu beseda martina stillera, 
který roky v této alpské zemi žil, praco-
val a cestoval. celý program na www.
kulturafm.cz. (lv)

Festival cyklocestování jede 
v pořadí již svou 16. jízdu 

nestává se často, vlastně je to zcela 
výjimečná záležitost, aby se naše 
město stalo dějištěm románu. všechny 
příznivce místní historie a dobré četby 
by mohlo zajímat, že k této výjimečné 
situaci nedávno došlo. místní rodačka 
Hana oboda, kterou někteří čtenáři 
znají jako Hanu kolaříkovou, autorku 
mimo jiné oceňovaného románu Pravý 
leopardí kožich, vydala v nakladatel-
ství ikar svůj nový román. Pro čtenáře 
z Frýdku-místku má velmi atraktivní 
námět.
vypráví příběh členů rodiny textilního 
podnikatele adolfa Landsbergera. 
Ústřední postavou románu je jeho 
manželka marianna Landsbergerová, 
kterou na počátku knihy zastihne-
me v irsku, kam se uchýlila po druhé 
světové válce, a postupně s ní ve 

vzpomínkách procházíme její život od 
narození ve vídni v roce 1871. Příběh 
členů podnikatelské rodiny je zasazen 
do kontextu evropských dějin, které 
byly právě v první polovině 20. století 
plné zvratů, a jak už bylo řečeno, za-
vádí nás, a to velmi sugestivně, i do 
Frýdku, zvláště pak do sídla rodiny 
Landsbergerů pod zámeckým kopcem. 
kniha vznikla na základě důkladného 
studia dobových reálií i korespondence 
s pravnučkou hlavní hrdinky. 
až v knihkupectví uvidíte knihu s ne-
nápadným názvem Dunajský racek, 
vězte, že se nejedná o přírodopisné 
pojednání, ale o velmi čtivý a procítěně 
napsaný román, který by zejména pro 
místního čtenáře byla rozhodně škoda 
minout. (tomáš adamec)

Hana oboda napsala román 
o Marianně Landsbergerové
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kULtUrA FM

KINO VLAST
BIO SENIOR
8. 2. 10.00 Princezna zakletá v čase  

15. 2. 10.00 Piargy
22. 2. 10.00 Přání k narozeninám

FILMOVÝ KLUB
7. 2. 19.00 víly z inisherinu

13. 2. 19.00 korzet 
14. 2. 19.00 Dokonalý trik
21. 2. 19.00 good old czechs
27. 2. 19.00 arvéd 

JARNÍ PRÁZDNINY A BIJÁSEK

8. 2. 10.00 Princezna zakletá v čase
8. 2. 15.00 asterix a obelix: říše středu
9. 2. 10.00  kocour v botách: Poslední přání

10. 2. 9.30 Websterovi ve filmu
10. 2. 15.00 Úžasný maurice
11. 2. 15.00  Doručovací služba čarodějky 

kiki

Kompletní filmový program  
na www.kulturafm.cz

DIVADLO

9. 2. 19.00  Začínáme končit (b. Hrzánová, 
r. Holub)

15. 2. 19.00 miloš knor: valentine show
20. 2. 19.00  Šikmý kostel (Div. P. bezruče 

ostrava)
25. 2. 19.00  knoflíkáři a beseda s Petrem 

Zelenkou (kom. Div. arté F-m)
1. 3. 19.00  soukromé rozhovory  

(L. trmíková, m. Pechlát,  
a. Švehlík)

DIVADLO PRO DĚTI

12. 2. 15.00  o sněhurce a sedmi trpaslících
19. 2. 15.00 Hobit 
26. 2. 15.00 o ztracené písničce

DALŠÍ AKCE

21. 2. 18.30  Host L. magdoně: David Šma-
hel, vývojový psycholog, nár. 
dům

22. 2. 19.00  Štefan margita – šansony, nár. 
dům

28. 2. 18.00  koncert žáků ZUŠ F-m, nár. 
dům

28. 2. 18.30   Host L. Horkého: kamil rudolf
  2. 3. 19.00  Lubomír brabec a karolína 

Žmolíková - koncert

VÝSTAVA 

do 15. 2.   výstava severských jazyků, 
Česko v arktidě, vlast 

17. 2.-15. 3.  F-m na kole – mapy nejčerst-
vějších cyklostezek

MĚStSká kNiHovNA

14. 2. 17.00  cestami starověkých kultur: 
indie, přednáška v. strakošové, 
modrý salonek, pob. Hlavní

16. 2. 8.30  brain&breakfast – Filip Dřímal-
ka: budoucnost (ne)práce, pob. 
Hlavní

21. 2. 17.00  středověké bestiáře, přednáška 
m. Zágory, modrý salonek, pob. 
Hlavní 

28. 2. 18.00  bylinky – jak nám mohou po-
moci s jarní očistou těla a imu-
nitou, přednáška a. Paclové, 
Jiráskova ul. 

do 28. 2.  Začarovaný hvozd – výstava 
ilustrací, Jiráskova ul.

do 28. 2.  Ludmila Janech sojková, obra-
zy, pob. Hlavní – studovna

do 28. 2.  bronislav Liberda – ilustrace 
pro děti, pob. Hlavní – dětské 
odd.

MUZeUM BeSkyD

Výstavy

stálé expozice: beskydy – příroda a lidé, 
Frýdek a místek, Frýdek – mariánské poutní 
místo.

do 2. 4. vážky ve světle knih
9. 2.-12. 3.  karel Lepík – výběr z tvorby 

1980 – 2022 (vernisáž 9. 2. 
17.00) 

Akce muzea Beskyd

13. 2. 16.30  Znáte frýdecké ulice?  
(komentovaná prohlídka J. Po-
láška, sraz v 16.30  
u kašny na Zámeckém nám.

16. 2. 16.30  kde bydlely venuše i – Jak 
vypadalo Pobeskydí, slezsko 
a morava v paleolitu, mezolitu 
a neolitu (přednáška J. Poláš-
ka), Zelený dům 

17. 2. 15.00  vážky ve světle knih – komen-
tovaná prohlídka výstavy r. 
Jeziora

18. 2. 13.00–17.00 
  netradiční prohlídka zámku 

aneb Jak se naše panstvo bavilo 
o masopustu

16. 2. 16.30  kde bydlely venuše ii – Jak 
vypadalo Pobeskydí, slezsko 
a morava v paleolitu, mezolitu 
a neolitu, mohylové kultury 
a nálezy (přednáška J. Poláška), 
Zelený dům 

FAUNAPArk

12. 2. 15.00 otevřeno jenom tak   
12. 2. 16.00  Pomozte vybrat nové dětské 

naučné programy – druhá 
schůzka 

5. 3. 15.00 otevřeno jenom tak
5. 3. 16.00  Pomozte vyladit dětské naučné 

programy – veřejná schůzka

DivADLo ČtyŘLíStek

11. 2. 15.00 o pejskovi a kočičce
25. 2. 15.00 Líná máňa

kAtoLickÝ LiDovÝ DŮM

11. 2. 19.00 Farní ples 
14. 2. 9.00  valentýnský karneval pro zdra-

votně postižené
19. 2. 15.00  karneval pro děti
Kurzy: cvičení nejen pro seniory  
(středa 10–11 hod.), arteterapie (čtvrtek 
18.00), cvičení spirální stabilizace páteře 
(úterý 17.15 a 18.15 hod., středa 18.00)

kLUB StoUN

10. 2.   bass invasion
11. 2.  valentýnské hity ze záhrobí 18+
17. 2.  black Friday: metalfest
18. 2.  Prago Union & Live band
24. 2. no!se w. shmidoo
25. 2.  mňága a Žďorp
  3. 3.  Horkýže slíže 
  4. 3.  calin 

kLUB StoLárNA

25. 2. 20.00 Lohninger/clark Quartet

U ArNoŠtA

14. 2. 19.00  valentýnský taneční večer, 
kapela trico

17. 2. 17.00  Zpívání u stolu se seDL ban-
dem

18. 2. 19.00  vlny setkání ii – Lenka mandoli, 
goodwill, vlna

23. 2. 19.00 Folk & country session

  1. 3. 17.00  v-klub, setkání frýdecko-mís-
teckých výtvarníků

kAF kAFe

do 18. 3.  Pavlína kafková – obrazy  

ZPravoDaJ F≈m ◆ kULtUra

kulturní tipy
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 martin PecHLát s LUcií 
trmíkovoU. Foto: arcHiv Ds JeDL 

kULtUra

na správné cestě se jmenuje nejnověj-
ší projekt Štefana margity, ve kterém 
operní pěvec zabrousil do intimněj-
ších komorních šansonových poloh. 
22. února zavítá s tímto programem do 
Frýdku-místku do národního domu. 
Zeptali jsme se jej na pár zajímavostí 
z jeho muzikantských začátků.  

Čím jste chtěl být jako malý chla-
pec?
chtěl jsem být pilotem anebo popelá-
řem. 

Co jste zpíval, když jste začínal se 
zpěvem?
Zpíval jsem v té době písně od beatles 
a hodně jsem také poslouchal sku-
pinu Queen, na které jsem dokonce 
i osobně byl v budapešti, když tam 
měli koncert. 

Učil jste se také na nějaký hudební 
nástroj?
ano, povinně na klavír.

Čím vás uhranula opera?
v době, když jsem se začal učit zpívat, 
neexistoval obor muzikál, tak jsem 
začal zpívat operu. Představa, že se 
dá v opeře zpívat bez mikrofonu a bez 
ozvučení, mě fascinovala. snažil jsem 
se vždy v tomto oboru dosáhnout 
maximálního úspěchu. 

Štefan Margita zazpívá  
namísto árií šansony
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Co vás svedlo „na správnou cestu“ 
do intimnějších poloh šansonové 
muziky?
Šanson moc rád poslouchám. Pokud 
vám autor, jako je michal kindl, napíše 
celou šansonovou autorskou desku, 
kde vás text i muzika okamžitě osloví, 
je pro zpěváka vždy čest takové sklad-

by nazpívat. mám obrovskou radost, 
že se naše koncerty tolik líbí a že je 
o ně tak velký zájem. (jr)

Herce martina Pechláta můžete znát 
z komedií Účastníci zájezdu nebo Prvok, 
Šampón, tečka a karel. v bergma-
novské divadelní inscenaci soukromé 
rozhovory se však představí v poně-
kud jiné podobě, a to v roli Henrika, 
který zprvu působí jako solidní jistota 
a sošným klidem čelí rozmarům své 
ženy, která možná ani pořádně neví, 
co chce, ale postupně se z něj vyklube 
psychopat, který nutí svou ženu setrvat 
v manželství. 

emotivní situace mají i směšnou rovinu. 
ta je nejenom zábavná, ale také přesně 
vyjadřuje to, jak život nikdy není čer-
nobílý. soukromé rozhovory 1. března 
ve vlasti zahraje divadelní spolek JeDL. 
s martinem Pechlátem se frýdecko-mís-
teckému publiku představí také Lucie 

Jak čelit rozmarům ženy

stand up komik miloš knor připravil 
zábavnou valentine show s tématem 
mužsko-ženských vztahů, vytříbené 
etikety a jak takové svátky jako va-
lentýn zvládnout s bravurou, elegancí 
a vtipem. na nové scéně vlast ji 
můžete navštívit v páru, s přáteli nebo 
i sami 15. února. 

miloš knor patří nebo patřil k vý-
razným bavičům pořadů na stojáka, 
comedy club či komici s.r.o. a jako 
jeden z mála stand up komiků se vy-
pracoval k tomu, že dnes utáhne sám 
celý večer, který byste si neměli nechat 
ujít. (jr)    

valentýn 
s bavičem 
Milošem knorem

trmíková, která v roce 2019 získala 
cenu thálie, a jeden z trojice herců 
alois Švehlík, Zdeněk maryška nebo 
martin Dohnal. (jr)

Kultura FM: Národní dům

22. 2. 19.00 Štefan Margita
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ZPravoDaJ F≈m ◆ sociáLní sLUŽby

Sociální asistence – podporuje rodiny 
v nepříznivé životní situaci
Palackého 129, tel.: 739 380 145
www.slezskadiakonie.cz

Terapeutická komunita Exit 
– podpora nezletilým a mladým 
dospělým, kteří se v důsledku 
škodlivého užívání návykových látek 
či hazardního hraní ocitli v nepříznivé 
situaci
komorní Lhotka 151, tel.: 703 872 230
www.slezskadiakonie.cz

Program pro pěstounské rodiny – 
podpora a provázení rodin při výkonu 
náhradní rodinné péče
kostikovo náměstí 646
tel.: 730 547 947 

ONŽ – pomoc a poradenství pro 
ženy a dívky – pomáhá zmapovat 
obtížnou životní situaci a hledat cesty 
k řešení
malý koloredov 811, tel.: 731492 840, 
www.poradnaprozeny.eu

Renarkon – služba pomáhá lidem 
v situacích související s užíváním 
návykových látek, včetně alkoholu 
a léků, s hraním hazardních her, 
sázením či jiným závislostním 
chováním
malé náměstí 104, tel.: 606 694 244, 
www.renarkon.cz

Modrý kříž – poradenství lidem 
závislým nebo ohroženým závislostí na 

alkoholu, jiných návykových látkách či 
hazardní hře
malý koloredov 811, tel.: 724 087 221, 
www.modrykriz.org

Spolu pro rodinu – službami 
a programy pomáhá rodinám 
a jednotlivcům ke zlepšení životní 
situace
Příborská 1585, tel.: 703 167 500, 
www.spoluprorodinu.cz

Klub Semafor – nízkoprahový klub 
pro děti a mládež ve věku 14 až 26 let
kostíkovo náměstí 647, 
tel.: 773 748 758

Filadelfie – nízkoprahový klub pro děti 
a mládež ve věku 6 až 26 let
Jiřího z Poděbrad 3109, 
tel.: 776 219 568, www.u-kryt.cz

Rodinná a manželská poradna 
– odborné sociální poradenství 
v oblasti rodinných a partnerských 
vztahů a doprovod pěstounských 
i osvojitelských rodin,
F. Čejky 427, tel.: 777 499 635,
www.cepp.cz

Pedagogicko-psychologická 
poradna – poskytuje poradenské 
služby dětem, žákům a studentům 
Palackého 130, tel.: 558 432 084, 
www.pppfm.cz

Jesle – poskytují pravidelnou péči pro 
děti od 1 roku do 3 let

brožíkova 40, tel.: 558 432 585, 
www.jesle-fm.cz

Centrum nové naděje – 
poskytuje sociální a základní 
právní poradenství a pomoc při 
vypracování písemných žádostí
Palackého 129, tel.: 773 173 604, 
www.cnnfm.cz

Orgán sociálně-právní ochrany 
dětí města Frýdku-Místku – 
pomoc spojená s rozchodem/
rozvodem rodičů a péčí o děti
Politických obětí 2478,
tel.: 558 609 444
www.frydekmistek.cz

Nezbeda – nízkoprahový klub, který 
disponuje širokou nabídkou aktivit 
a programů pro všechny děti od 6 
do 20 let
F. Čejky 450, tel.: 733 433 177 

Doučování dětí 
ul. míru 1344, tel.: 731 604 484

Rebel – pracuje s dětmi v různých 
lokalitách města
Husova 3294, tel.: 733 676 671

Centrum Pramínek – sociálně 
aktivizační služba pomáhající 
rodinám, které se ocitly v nepříznivé 
životní situaci
ul. míru 1345, tel.: 733 676 671, 
www.charitafm.cz

Přehled služeb pro rodiny, děti a mládež

námĚstkynĚ Primátora 
Leona sárkőZiová.

Přinášíme přehled organizací ve Frýdku-Místku, které poskytují sociální 
služby rodinám, mládeži a dětem. 

„Jedná se o organizace zřízené městem anebo městem podporované a dotované. Pomá-
háme rodinám, které se ocitnou ve složité situaci, výrazně podporujeme pěstounskou péči, 
poradenské služby pro rodiny, ženy a dívky v obtížných životních situacích, základní právní 
poradenství a další služby. Můžete se na tyto služby obrátit, jejich pracovníci vám vždy 
podají pomocnou ruku,“ uvedla náměstkyně primátora pro sociální péči, sociální služby 
a zdravotnictví Leona sárkőziová (ano 2011). (rs)

Katalog sociálních služeb najdete na webu pod odkazem: 
socialnisluzby.frydekmistek.cz/ 
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Úspěšný boj s meči 
chanbara je japonské bojové umě-
ní vycházející z tradice japonského 
šermu, které simuluje boj s tradičními 
japonskými krátkými nebo dlouhými 
meči či jejich kombinací. Jsou nafuko-
vací, aby nedocházelo ke zraněním. 
Před letními prázdninami se ve frý-
decké sokolovně konal první turnaj 
v chanbaře bohemia open. Pro domácí 
tým byl příležitostí vyladit formu před 
prázdninovým French open. 
Do Francie se sjelo 600 chanbaristů 
z celého světa. Za klub z Frýdku-míst-
ku zápasili viktorie kocichová a mi-
chal mlkvík, který vybojoval 3. místo 
v zápase s dlouhou tyčí.
na říjnových závodech na slovensku 
v rimavské sobotě vybojoval tři pr-
venství michal mlkvík včetně vítězství 
všech kategorií turnaje grandmasters. 
marcela ciencalová byla druhá a dva-

krát třetí, Jakub kašok třikrát druhý, 
roman kašok dvakrát druhý a viktorie 
kocichová získala dvě zlata a jedno 
stříbro. 
vrcholem roku bylo říjnové 6. otevřené 
mistrovství Čr v Praze za účastí 13 klu-
bů z pěti zemí. v kategoriích dospělých 
vybojovala vitkorie kocichová jeden 
mistrovský titul a jedno třetí místo. 
roman kašok získal dvě stříbra a jeden 
bronz. Zástupci mládežnických katego-
rií skončili těsně pod stupni vítězů. 
v prosinci se konal turnaj v mělníku, 
kde viktorie kocichová skončila dva-
krát první a jednou druhá. 
oddíl pořádá během celého února 
nábor nových zájemců. více informací 
získáte na webu www.sktkd.cz nebo 
na facebooku na stránce chanbara 
Frýdek-místek. (vv)

Sportovní tipy

Házená – extraliga mužů
12. 2. 17.00 skP F-m – mal. brno
15. 2. 18.30 skP F-m – Prešov
22. 2. 18.00 skP F-m – kopřivnice
  4. 3. 18.00 skP F-m – skkP brno

Volejbal – extraliga mužů
18. 2. 19.30 beskydy – kladno  

Volejbal – extraliga žen
18. 2. 17.00 sokol F-m – Prostějov  
  2. 3. 17.00 sokol F-m – Šternberk

Hokej – Chance liga 
13. 2. 18.00 Hc F-m – kolín
22. 2. 18.00 Hc F-m – Šumperk
27. 12. 18.00 Hc F-m – Zlín

Fotbal – přípravné zápasy  
25. 2. 14.00 Fk F-m – Unie Hlubina 

cHanbarité boJUJí s naFUkovacími meČi. Foto: arcHiv oDDíLU

vynikající úspěchy si připsaly frýdecko-
-místecké školy na krajských přeborech 
škol v šachu konaných 17. až 19. ledna. 
První dvě družstva postupovala do 
republikového přeboru.
mezi nejmladšími vládli šachisté z 8. ZŠ 
ve složení alexandr kupka, Lucie 
Lacková, František klimánek, adam 
Holásek a František kupka. Postupují 
z prvního místa. 
turnaj žáků druhého stupně základních 
škol a nižších tříd víceletých gymnázií 
se odehrál 18. ledna v svČ klíč a o 
první dvě místa se podělily domácí 
týmy. Zvítězilo gymnázium Petra bez-

ruče (marek Fizer, bartoloměj buchta, 
ondřej Šigut a Jaromír osina) před 
gymnáziem cihelní (antonín Zemek, 
tereza Horková, Ludmila Lacková a to-
máš kornel).
třetí turnaj se konal v orlové 19. led-
na a o vítězi a druhém postupujícím 
nakonec rozhodl bratrovražedný 
zápas dvou nejlepších – dvou družstev 
gymnázia Petra bezruče. áčko (adam 
Frank, ondřej nytra, matyáš trojan 
a kateřina Fárková) porazilo béčko 
(matyáš Paseka, martin vašínek, Lucie 
Fizerová a Jan gnojek). (ta)

Mladí šachisté postupují 
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František Ladislav Čelakovský: Láska …
v každém čísle vylosujeme 10 úspěšných luštitelů, které odměníme věcnými cenami. tajenku křížovky můžete do 21. 2. zaslat e-mailem 
na adresu: zpravodaj@frydekmistek.cz (do předmětu uveďte: křížovka), na korespondenčním lístku nebo pohlednicí na adresu: magis-
trát 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: Jarmila Pokorná, eva Hrnčířová, Jiří kičmer, Jaroslava Wendrinská, milena kornetová, vlasta Štefko-
vá, Petr Pavlásek, anna běčáková, marie benediktová a Zdeněk metz. 
ceny si mohou vyzvednout v budově magistrátu v radniční ul. 1148, kancelář č. 215 (tiskové odd., 1. patro).   

Sudoku

4 2 8 5
1 7 5 2

9 4
1 4 2 8

9 2 3 6 8
6 1 9 4

4 8
3 5 7 9

7 9 3 2

2 8 4
1 7 9 5

8 9 2
4 3 9

4 6 2 1
9 1 6

3 7 6
8 9 2 5

6 1 2
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čištění	sedacích	souprav,	koberců,	
kompletní	a pravidelné	úklidy		
bytových	a nebytových	prostor.

Již 17 let vám děláme radost...
dalibor	rada,	tel.:	774	907	588

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje je  22. 2.  2023

SERVIS
777	913	814

SKI

hLedá
Projektanty a další profese

Více informací na:
www.hpfm.cz	/kariera

Potřebujete natřít střechu, 
plot, fasádu, pergolu

nebo
vymalovat byt, RD, 

restauraci, školu, školku, 
ordinaci?

Neváhejte se ozvat, 
přijedeme, vyměříme, 

naceníme.

kontakt	720	951	544

Provádíme veškeré 
malířské a natěračské práce 

na profesionální úrovni.
Malujeme – byty, RD, firmy, 

JZD, restaurace, školy, 
školky, ordinace, penziony 

atd. 
Natíráme – střechy, ploty, 

pergoly, fasády, různé 
konstrukce atd. 

Samozřejmostí je  
po práci zhruba úklid. 
kontakt	606 058	430

SvČ kLíČ

8. 2. 8.30  trefa (střelba z nerF pistole na 
terč, šipky na terč a další hry), 
7–8 let, bud. b

8. 2. 9.00  Harry Potter a amulet moci,  
6–12 let, bud. a

9. 2. 8.30  Po stopách (hledání stop a luště-
ní tajemné zprávy v okolí Frýdku-
-místku), 7–18 let, bud. b

9. 2. 9.00  tvoření s láskou (valentýnská 
psaníčka pro maminku a blízké), 
5–7 let, bud. a

10. 2. 8.30  Dopoledne s playstationem,  
7–18 let, bud. b

18. 2. 13.00  nerF odpoledne (turnaj),  
7–15 let, bud. a

21. 2. 17.30  Pestrobarevný Uzbekistán – ces-
tovatelský přednáška, 10–99 let, 
bud. a

25. 2. 9.00  Dětské hrátky – maminky s dět-
mi, 2–4 roky, rc klíček, slezská

Podrobnosti najdete na www.klicfm.cz.  
Na akce je třeba přihlásit se – tel.: 558 111 777, 
778 421 468, e-mail: recepce@klicfm.cz.

kulturní tipy
DISTEP a.s., Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek vyhlašuje výběrová řízení na veřejné 
zakázky pod názvy:
 -  výměna potrubí rozvodu teplé vody a oprava izolací potrubí rozvodu tepla pro vytápění 

v domech č. p. 1886-1892 na ul. Frýdlantská, Frýdek-místek
-  oprava části sekundárního rozvodu tepla a teplé vody (srt) z předávací stanice Ps 10, 

Frýdek-místek
-  rekonstrukce technologického zařízení předávací stanice Ps 57, ul. Jana Čapka, Frýdek-místek
-   oprava plošin a pochozích lávek, kolektor slezská, Frýdek-místek.

Obsah a pokyny pro podání nabídek: https://smart.ezak.cz/profile_display_274.html

Místní poplatek za komunální odpad a za psy
splatnost místních poplatků za rok 2023 (obecní systém odpadového hospodářství a psi) je 
do 31. 5. 2023. složenky nejsou od roku 2021 rozesílány.

výše poplatku za odpad činí 696 kč za osobu a rok, děti do 6 let jsou od poplatku osvobo-
zeny. osoby starší 70 let platí poplatek 348 kč za rok. Poplatníkem je i vlastník nemovité 
věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená 
žádná fyzická osoba. v tomto případě poplatek činí 696 kč. 

Poplatek ze psů se platí za psa staršího 3 měsíců a činí v bytovém domě 900 kč za rok (druhý 
pes 1200 kč), v rodinném domě v k.ú. Frýdek a místek 500 kč, a v k.ú. Panské nové Dvory, 
Lískovec, Lysůvky, chlebovice a skalice 200 kč. Poplatek pro osoby starší 65 let je 200 kč. 

Upozorňujeme všechny poplatníky, že počátkem roku byly nedoplatky za rok 2022 vymě-
řeny prostřednictvím hromadného předpisného seznamu, kterým jsou zároveň navýšeny o 
0,25 násobek. Dlužníci, v těchto seznamech uvedeni, mají od zveřejnění seznamu 75 dnů na 
to, aby nedoplatek, včetně jeho navýšení o 0,25 násobek, uhradili. v případě, že tak neučiní, 
bude město vymáhat pohledávku formou daňové exekuce. 

Místní poplatky lze uhradit:
- prostřednictvím PLatebníHo PortáLU města
-  v  hotovosti nebo platební kartou na pokladnách  magistrátu – převodem na bankovní 

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

- prostřednictvím městského PortáLU obČana 
- prostřednictvím siPo
- poštovní poukázkou prostřednictvím pošty (vyplní si občan sám).
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až
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Kč
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Kč

na specifi cké diety
(pro všechny bez omezení)

pro těhotné
a maminky

na péči
o duševní zdraví

a mnoho dalších

Nejste ještě 
u nás?

Přihlaste se 
k nám do

31. 3. 2023

Kč

až

pro zdraví vaší rodiny

BONUSY

Nejste ještě u nás?
Přihlaste se k nám do

31. 3. 2023

a mnoho dalších

až

až

až
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(pro všechny bez omezení)
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až

pro zdraví vaší rodiny


