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Nová část hřbitova 
byla posvěcena | 8

Nová parkovací místa, 
úpravy ve prospěch obyvatel | 12
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Město plné aktivit

pro děti a mládež, od kroužků 
a klubů po skatepark | 7
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stavba č. p. 646,
na pozemku p. č. 1542,
zastavěná plocha 
a nádvoří   
Kostikovo náměstí     
kanceláře a učebny se
společným zázemím, 
prostory o výměře:
od 15 m  do 50 m

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

stavba č. p. 2299, 
na pozemku p. č. 2910, 
zastavěná plocha a nádvoří
tř. T. G. Masaryka
nebytové prostory o výměře:   
– 22,95 m , 1. NP (provozovna)
– 18,77 m , 1. PP (kancelář)
– 11,63 m , 1. PP (kancelář)
– 6,51 m , 1. PP (chodba)
– 4,63 m , 1. PP (koupelna)
– 2,05 m , 1. PP (wc)
– 16,58 m , 1. NP (provozovna)

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory v majetku města:

stavba budovy č. p. 606,
na pozemku p. č. 1437/6, 
zastavěná plocha 
a nádvoří, 
(stavba č. p. 606 součást 
pozemku p. č. 1437/6) 
ul. Sadová
nebytové prostory 
o výměře: 18,97 m , 
8. NP (kancelář) 

2

2

stavba budovy č. p. 606,
na pozemku p. č. 1437/6, 
zastav. plocha a nádvoří 
ul. Sadová 
nebytové prostory 
o výměře: 216,21 m², 1. NP, 
(místnosti č.: 1.01 až 1.11)

MÍSTEK - Kontakt: 
Hana Janů,  tel. 558 609 174

stavba č. p. 811 na pozemku p. č. 1856/1, 
zastavěná plocha a nádvoří 
ul. Malý Koloredov 
nebytový prostor o výměře: 
– 41,36 m , 2. NP, místnost č. 205 (kancelář)
– 45,17 m , 3. NP, místnost č. 307 (kancelář)
– 41,36 m , 5. NP, místnost č. 505 (kancelář)
– 41,54 m , 5. NP, místnost č. 506 (kancelář)
– 45,17 m , 5. NP, místnost č. 507 (kancelář)
– 42,24 m , 5. NP, místnost č. 508 (kancelář) 

2

2

FRÝDEK - Kontakt: 
Tereza Mücková, tel. 558 609 176

Sagena – ambulance Klinické onkologie 
Sagena s.r.o. od 2. 3. 2023 obnovila činnost 
ambulance Klinické onkologie ve spolupráci 
s Komplexním onkologickým centrem  
Nemocnice AGEL Nový Jičín. 

Pacienti se mohou objednávat na telefonním čísle 
553 030 800, 553 030 830. 

Objednávky každý den od 6.30–19.00 hod. 
kromě pátku, kdy lze objednávat pouze  
do 15.00 hod.

Ordinační doba každý čtvrtek od 7 do 15.30 hod. 

K léčbě přijímáme pacienty všech onkologických diagnóz kromě nemoci kůže, plic a gynekologických. 
Onemocnění plicní a gynekologické řeší naši specialisté v odborných ambulancích. 

Další potřebná onkologická péče bude řešena zejména v Komplexním onkologickém centru 
Nemocnice AGEL Nový Jičín. 

Mohou se na nás obracet všichni pacienti s diagnostikovanou onkologickou diagnózou.



3editorial

Vážení spoluobčané, dámy a pánové, 

únor je za námi, vstupujeme do březnových dní, 
které slibují jaro. Nadějné je i řešení nepříjemné 
situace u OC Frýda, která v posledních týdnech 
vygradovala. Řeč je o ideálním útočišti, které si 
v našem městě našla mládež a které jim posky-
tuje veškerý komfort a prostor k ne zcela košer 
chování… 
Vedení radnice tuto situaci monitoruje dlouhodo-
bě, ať už prostřednictvím sociálních služeb nebo 
policie. Nyní jsme dali konkrétní apel provozovateli 
centra, který na základě tohoto pokynu učinil 
určitá opatření, a sami jsme zintenzivnili dohled 
v okolí, zpřehlednili pohyb osob další bezpečnostní 
kamerou a pokračujeme v monitorování situace 
očima odborníků ze sociální oblasti.
Tato situace vrhá přímé světlo na nevhodnost rea-
lizace nákupního centra v samém středu města. 
Ukazuje se, že v minulosti byla učiněna chybná 
rozhodnutí, kterým naprosto chyběla rozvaha, 
akceptace názorů odborníků a vzetí zřetele na 
protesty urbanistů, architektů, sociologů i velké 
části veřejnosti a možná i zdravý rozum. Zato 
ovlivnila chod města na řadu let. A přitom tehdy 
měli politikové v rukou např. návrh sportovně-
-relaxačního areálu pro děti a mládež, který by se 
na břehu řeky vyjímal rozhodně lépe než současné 
velké nákupní centrum. 
Jsme si vědomi toho, že s neuváženými kroky ces-
ta nevede k udržitelným řešením. Díváme se proto 
na město jako celek, jako na organismus, ve kte-
rém jedno souvisí s druhým. Ptáme se odborníků, 
zvažujeme, rozmýšlíme. Vždyť nerozhodujeme jen 
pro současníky, ale musí jít o dlouhodobá řešení, 
která jsou prospěšná pro všechny i do budoucna. 
Touto optikou se díváme na komplexní bezpeč-
nost ve městě, vyhodnocujeme mimo jiné, zda 
je kamerový systém dostatečný. Cílíme také na 
vyřešení výrazného nedostatku parkovacích míst. 
Procházíme systematicky celé město, hledáme, 
kombinujeme, ptáme se na zkušenosti největších 
kapacit v oboru a také Vás, kteří ve městě žijí. 
Děkuji Vám, že nám zasíláte velké množství tipů, 
názorů a podnětů, a tím nám pomáháte rozhodo-
vat uváženě a s rozmyslem. Těším se na diskuzi 
s Vámi se všemi.  
PS: Naše město nabízí širokou škálu aktivit pro 
děti a mládež, od šachů, tanečních klubů, přes 
pestrou nabídku sportu až k uměleckým aktivitám 
v ZUŠ. Podpořme, my rodiče, děti v smysluplném 
trávení volného času!  

Váš primátor 
Petr Korč (Naše Město F-M)

5  Rozhovor s náměstkem primátora Jiřím Kajzarem

6  Město ani letos nezvedne nájmy ve svých bytech

7  Problémová místa v okolí Frýdky a „hoteláků“  
pod drobnohledem radnice

8  Nová část frýdeckého hřbitova byla posvěcena

10 Sdílená kola jsou v provozu od března

11  Zimní hry se proměnily v malou olympiádu

12 Občané navrhovali možnosti parkování

13 Nová parkovací místa na Slezské

14  Intenzivně investujeme a i díky memorandu měníme  
tvář města

15  Vítězným místem k proměně je nároží na třídě TGM

16  Frýdek-Místek je nejmedovějším městem na světě

17  Lidé si na místeckém náměstí užili masopustní jarmark

19  Kruhová křižovatka přinese plynulý průjezd

20  Představujeme drobné podnikatele a živnostníky

21  Primátor s představiteli církví opět u jednoho stolu

22  Na Masarykově třídě podnikali hospodští, pivovarníci, 
knihkupci, tiskař i řezník

24 Harmonogram svozu objemného odpadu

obsah
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Zpravodaj města Frýdku-Místku roznáší do všech domácností ve městě Česká 
pošta. při problémech s doručením se, prosím, obraťte, přímo na Českou poštu: 
e-mail: retkova.marie@cpost.cz  |  tel.: 954 396 514 (paní Retková).
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Vážení občané,

rada města na své schůzi konané v posledním 
lednovém dni rozhodla na můj návrh o neuplatně-
ní inflační doložky za období od 1. 3. 2023 do 29.  
2. 2024 u smluv o nájmu bytů v domech ve vlastnic-
tví města, včetně bytů v domech zvláštního určení. 

Prakticky to znamená, že se nájemné v městských 
bytech po dobu následujících dvanácti měsíců 
nebude zvyšovat. Tento krok může být vnímán jako 
populistické gesto, ale já tento názor nezastávám. 
Podle zákona o obcích má město ve svém územním 
obvodu pečovat mimo jiné o uspokojování potřeb 
bydlení. Cena bydlení je nepochybně faktorem, kte-
rý s potřebou bydlení souvisí. Jak by město mohlo 
o potřebu bydlení pečovat, pokud by toto bydlení 
bylo cenově nedostupné? Jen velmi těžce. 

Nelze sice spoléhat na to, že inflační doložka 
nebude v budoucnu nikdy uplatněna, nicméně při 
současném zvyšování spotřebitelských cen by bylo 
zvýšení nájemného asociálním krokem. Zejména 
za situace, kdy město je díky dobrému hospodaření 
schopno udržet výši výdajů na opravy a rekonstruk-
ce svého bytového fondu ve výši předchozích let. 
Také je třeba přihlédnout k faktu, že město v době 
vrcholící pandemie covidu promíjelo část nájemné-
ho za městské nebytové prostory podnikatelským 
subjektům, kteří si o prominutí požádali. 

Město také pravidelně vyhlašuje dotační programy 
např. pro vlastníky domů s možností získat dotaci 
na opravy historických a historizujících fasád, 
pořízení tepelných čerpadel, na přechod k ekolo-
gičtějším způsobům vytápění. Za této situace zde 
není zásadní důvod ignorovat ani skupinu občanů 
bydlících v nájmu v městských bytech. Věřím, že 
výše nájemného v městských bytech, které se po-
hybuje pod úrovní výše tržního nájemného, nepřímo 
přispívá i k udržení rozumné hladiny cen nájemního 
bydlení ve městě obecně. Město se tedy nestaví 
ke svým občanů a nájemníků zády ani v těžších 
časech a je jim vstřícným partnerem.

Radovan Hořínek
1. náměstek primátora (ANO 2011)      

Radní Frýdku-Místku na svém zasedání 21. února rozhodli o:
-  finančním příspěvku pro místní sportovní turnaje, Galakoncert lumpíkov 

a Československou obec legionářskou – jednotu Frýdek-Místek 

-  předložení žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva kultury Čr na obnovu 
sochy sv. Floriána před kostelem sv. jana a pavla

-  konání veřejné sbírky daruj F-M: Flow trail palkovické hůrky – stezky pro 
horská kola 

-  schválení nového řádu veřejných pohřebišť, který reaguje na rozšíření frýdec-
kého hřbitova  

- zřízení dvou míst asistentů prevence kriminality Městské policie Frýdek-Místek

-  podání dovolání ve věci určení vlastnictví pozemků proti žalovanému spolku 
scuba FM.

Radní dále doporučili zastupitelstvu rozhodnout o:
-  navýšení dotace na mládežnický hokej, poskytnutí dotace hc Frýdek-Místek 

2015 a dotace pro mladé fotbalisty Fk Frýdek-Místek ve výši částky, kterou 
klub městu vrátil v loňském roce

-  poskytnutí dotace pro Mas na semináře pro ředitele základních a mateřských 
škol a festival inspirace v přírodních vědách

-  poskytnutí dotací z dotačního programu podpora a rozvoj kulturních aktivit ve 
městě Frýdek-Místek na rok 2023 jednotlivým subjektům

-  vydání obecně závazné vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh 
a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, kdy zkrácení noční-
ho klidu umožňujícího pořádat akce po 01 hod. se připouští pouze u zvlášť 
významných akcí

-  poskytnutí dotace z programu regenerace objektů s historickou nebo histori-
zující fasádou na území města Frýdku-Místku dvěma subjektům

-  poskytnutí dotací 10 subjektům z programu podpora pořízení hybridních auto-
mobilů na rok 2023 

-  poskytnutí dotace sdružení region beskydy na financování propagačních 
aktivit

-  poskytnutí investičních dotací třem společenstvím vlastníků jednotek na poří-
zení čistíren odpadních vod namísto stávajících septiků 

-  schválení dotací pro tyto subjekty: nemocnice ve Frýdku-Místku na nákup 3d 
operačního mikroskopu, Medela-péče o seniory,  armáda spásy, alzheimer 
home, charita Frýdek-Místek a slezská diakonie 

-  poskytnutí dotací 13 subjektům z programu podpora a rozvoj ostatních aktivit 
navazujících na sociální služby pro rok 2023

-  poskytnutí dotací 8 subjektům z programu na podporu projektů v oblasti 
zdravotnictví pro rok 2023. (rs)

Z rady města 

tradiční velikonoční městečko na mís-
teckém náměstí svobody nabídne 6. 
až 8. dubna trhy s řemeslnými výrobky 
a dobrotami nebo hravé dílničky. živá 
zvířátka udělají radost dětem.
program začne 6. 4. ve 14.30 pohád-
kou o myšce klárce a veverce terce, 

v 17 hodin zahraje slovenská kapela 
hrdza. další dny vystoupí cimbálovka, 
divadélka, dobová hudba, kapely, děti 
čeká interaktivní písničková show 
a kulturní program vyvrcholí 8. dubna 
v 17 hodin koncertem kamila střihavky 
a the leaders. (rs) 

navštivte velikonoční 
městečko s trhy, dílničkami 
a pestrým programem

Deset tisíc kroků
Zájemci, kteří chtějí udělat něco pro své 
zdraví ve výzvě 10 000 kroků, se mohou 
přihlásit do konce března na webu www.de-
settisickroku.cz. hlásit se mohou jednotlivci, 
týmy a nově také třídní týmy, které si pak 
porovnají výsledky s ostatními školami. (rs)
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Můžete popsat nejvýznamnější 
letošní investice? 
v únoru jsme otevřeli novou část měst-
ského hřbitova, kde investice činila 64 
milionů korun. dokončujeme hasičskou 
zbrojnici ve střelniční ulici, kterou 
chceme slavnostně otevřít v květnu 
a kde investice zatím činí 74 milionů 
korun. letos také chceme dokončit 
sídlo městské policie v těšínské ulici. 
rekonstrukce budovy vyjde na 72 
milionů korun. 

na sídlišti slezská zřídíme parkoviště 
pro 45 automobilů za 12 milionů kč, na 
pět milionů vyjde rozšíření parkoviště 
pod magistrátem v těšínské ulici. do-
končili jsme odpočinkové místo na Záti-
ší. významně investujeme do našich zá-
kladních škol a zde jde opravdu o letité 
resty, kdy byly opravy dlouhá léta od-
kládány nebo opomíjeny a tuto situaci 
nyní napravujeme. Zateplujeme školu 
ve skalici a modernizujeme jídelnu na 
5. ZŠ, provádíme hydroizolaci budovy 
školy v lískovci, na 1. ZŠ jsme zateplili 
přístavbu, v chlebovicích aktualizujeme 
projekt na výstav bu tělocvičny a u 
2. ZŠ připravujeme výstavbu tělocvičny 
– sportovní haly.  dokončili jsme první 
etapu rekonstrukce v sociální zařízení 
žirafa – výměnu oken a připravujeme 
rekonstrukci domova pro seniory ve 
Školské ulici, kde je podle projektu 
odhadnuta cena na 62 milionů korun. 

Občané se v anketě vyjadřovali 
k parkování a přejí si úpravy ploch 
na parkoviště a výstavbu parkova-
cích domů. Máte na tyto věci vyčle-
něné finance?
parkování konečně řešíme komplexně. 
odbor dopravy mění systém parko-
vání v celém městě, které je přetíže-
no parkujícími automobily a občané 
složitě hledají místa pro zaparkování. 
samozřejmě využijeme nepotřebné 
plochy a objekty. na základě poža-
davků obyvatel počítáme s výstavbou 
parkovacích objektů. letos zvládneme 
projektovou přípravu a v příštím roce 
můžeme začít investovat do jejich 
výstavby. 

S kolika parkovacími objekty počí-
táte? 
investice do nich by se měla pohybovat 
v rozmezí 200 až 250 milionů korun. 
to znamená, že by se jednalo o dva 
parkovací objekty. 

Město je významným investorem, 
finance míří do infrastruktury a oprav 

Neobáváte se, že budou hyzdit 
město? 
Mělo by se jednat o otevřené stavby, 
byť budou několikapodlažní. je to lev-
nější varianta než klasický betonový 
parkovací dům, navíc lépe zapadne do 
okolní zástavby. objekty by měly mít 
na svém obvodu lehkou konstrukci 

s využitím zeleně, střechy s fotovoltai-
kou a nádržemi na vsakování odpad-
ních vod, aby mohly být použity na za-
lévání zeleně. Zde zvažujeme vypsání 
architektonické soutěže.  

Velkou investicí měla být Nová 
scéna – přístavba Národního domu. 
V jaké fázi se nachází? 

připravujeme zadání projektové 
dokumentace nové scény a nyní na 
pracovních setkáních s odbornou 
veřejností zapracováváme všechny 
další požadavky na budoucí sál. jedním 
z nich je požadavek na multifunkční 
sál se zatahovacím jevištěm, aby jej 
mohli využívat kromě divadelníků také 

taneční soubory nebo hudební tělesa. 
řešíme opravdové detaily. 

díky tomu bude mít sál širší využití 
a nová scéna tak poskytne zázemí 
většímu počtu souborů. věnujeme se 
detailům ve všech částek kulturního 
centra, od galerie, přes nový sál po 
zázemí. (rs)

Náměstek primátora pro investice, finance, 
rozpočet a životní prostředí Jiří Kajzar (Naše 
Město F-M) popsal nejdůležitější investice 
v letošním roce. Počítá rovněž s financováním 
nových parkovišť a parkovacích objektů, po 
kterých volají občané.  
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„Na základě poža davků obyvatel počítáme s výstavbou 
parkovacích objektů. Letos zvládneme projektovou pří-
pravu a v příštím roce můžeme začít investovat do jejich 
výstavby.“ 
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Výročí Masaryka
vedení města si připomene 173. vý-
ročí narození prvního českoslo-
venského prezidenta tomáše 
G. Masaryka 7. března v 10 hodin 
u pomníku t. G. Masaryka na třídě 
t. G. Masaryka. představitelé města 
položí k pomníku kytice. (rs)

Připomínka boje 
proti okupantům  
84. výročí odporu 8. pěšího pluku 
v Místku proti německým okupan-
tům si veřejnost připomene s ve-
dením města a se zástupci armády, 
Československé obce legionářské, 
a dalších organizací a spolků v úterý 
14. března v 16 hodin. vzpomínko-
vý akt se uskuteční u památníku 
v Místku na hlavní třídě v místě, kde 
stávala czajankova kasárna, u nichž 
došlo 14. března k otevřenému boji 
mezi vojáky posádky a příslušní-
ky německé armády, kteří chtěli 
kasárna obsadit. jednalo se o jediný 
ozbrojený odpor proti německým 
okupantům při obsazování republi-
ky. (rs)  

Včelaři uvítají jaro 
jarmarkem
Fojtské vítání jara se koná v sobotu 
1. dubna od 14 hodin ve včelař-
ském naučném areálu chlebovice. 
uskuteční se velikonoční jarmark, 
výtvarné dílny nejen pro děti, ote-
vřeno bude Muzeum obce chlebovi-
ce a včelařské muzeum. k poslechu 
zahraje skupina spolem a pořada-
telé připraví bohaté občerstvení se 
zvěřinovými a medovými speciali-
tami a chlebovickým vínem. akci 
připravili místní včelaři, myslivci, 
sokolové a spolek Za chlebovice 
krásnější. (rs)

Tříkrálová sbírka  
je vyhodnocena
příspěvky lidí do tříkrálové sbírky 
charity Frýdek-Místek pomohou 
mobilní hospicové péči, zkvalitnění 
podpory pečujících a poputují i na 
vozový park  pro terénní služby. po 
sečtení všech 341 kasiček činí výtě-
žek 2 669 478 kč. (rs) 
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Frýdek-Místek opět nebude zvyšovat 
nájemné o inflaci v městských bytech. 
inflační doložku z uzavřených smluv 
o nájmu bytů v městských domech 
neuplatní již třetí rok za sebou.   
před dvěma lety vedení města při-
stoupilo k tomuto kroku v souvislosti 
s koronavirem, loni pak kvůli značně 
vysoké inflaci. letos by navýšení kvůli 
extrémní inflaci bylo vysoké. proto 
převážil sociální rozměr.  
„Dělalo by to mezi 5 a 8 korunami u ná-
jemného za metr čtvereční u podlahové 
plochy v bytech v domech zvláštního 
určení. A dokonce 6 až 13 korun za 
metr čtvereční v běžných bytech, což by 
znamenalo několik set korun měsíčně 
navíc,“ uvedl náměstek primátora pro 
majetkoprávní vztahy a majetkové 
účasti města radovan hořínek (ano 
2011).
jedná se o nájmy bytů ve vlastnictví 

statutárního města Frýdku-Místku, 
včetně bytů v domech zvláštního urče-
ní, a to za období od 1. března 2023 do 
29. února 2024. (jmj)

Město ani letos nezvedne 
nájmy ve svých bytech 
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„Vzhledem k vysoké inflaci by uplatnění inflační doložky znamena-
lo zvýšení nájemného o několik set korun, což se nám s ohledem na 
současnou dobu zdálo příliš vysoké. Proto jsme se rozhodli inflační 
doložku neuplatnit a zachovat stávající nájemné. Toto opatření 
se týká 1300 bytů ve vlastnictví města.  Samozřejmě mě mrzí, že 
nemůžeme takto ulevit všem občanům, tedy i těm v soukromých 
bytech. Záleží ale vždy na majiteli, jakou politiků vůči svým nájem-
níkům zvolí.“ náměstek primátora pro majetkoprávních vztahy 
a majetkové účasti města radovan hořínek (ano 2011)

Frýdek-Místek opět po zimním období 
prokoukne. technické služby 14. břez-
na zahájí každoroční velký jarní úklid. 
pracovníci úklidu se zaměří na čištění 
cest, chodníků, lávek a schodišť a také 
úklid veřejné zeleně. Úpravy se dočkají 
sídliště, parky a hřbitovy. 
Úklid odstartuje na sídlišti růžový 
pahorek, kde se pracovníci pustí do 
úklidu chodníků, vozovek, schodů, žla-
bů i úpravy zeleně. stejný zásah zažijí 
postupně obyvatelé sídlišť jiráskovo, 
bezručovo, riviéra, slezská, anenská, 
k hájku, Čsa, nad lipinou, lesní až 
po dolní kolonie. souběžně začne také 
blokové čištění komunikací. 
Úklidové čety se souběžně dají také 
na čištění lávek a schodišť či autobu-

sových tras. pozimní očista nemine 
ani části skalice, panské nové dvory, 
lískovec, Zelinkovice, lysůvky a chle-
bovice.
„Technické služby do jarního úklidu za-
pojí také loni zakoupený velký vysavač, 
který je určen do pěších a historických 
zón. Je ideální na likvidaci drobných 
odpadků, nedopalků a různého smetí,“ 
uvedl náměstek primátora pro investi-
ce, finance, rozpočet a životní pro-
středí jiří kajzar (naše Město). Úklid 
potrvá do 30. června. 
blokové čistění komunikací a kanali-
začních vpustí začne rovněž 14. břez-
na. po dobu čištění platí v dané lokalitě 
dočasný zákaz parkování. (jmj)

v březnu odstartuje  
jarní úklid
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Město Frýdek-Místek se dlouhodobě  
zabývá zvýšením bezpečnosti a sro-
cováním mládeže v okolí nákupního 
centra Frýda. v lokalitě tráví čas velký 
počet dospívajících, nezřídka kon-
zumují alkohol a dochází také k po-
tyčkám.
s vlastníkem centra proto opakovaně 
jednali magistrátní pracovníci odboru 
sociálních služeb a odboru bezpeč-
nostních rizik a prevence kriminality 
magistrátu a primátor inicioval jednání 
se zástupci městské policie a policie 
České republiky. v lokalitě působí také 
terénní sociální služby. 
„V prvé řadě je potřeba říct, že nákupní 
centrum uprostřed města, v docházkové 
vzdálenosti od škol, s teplem uvnitř, 
občerstvením, WC, Wi-Fi, to je až příliš 
velké lákadlo pro mladé lidi. A dle mého 
názoru je velkou chybou, že v minulosti 
vůbec došlo k postavení tohoto centra 
na tomto místě, a to zejména v souvis-
losti s tím, že se nabízelo využití místa 
pro vybudování například sportovně-re-
laxačního areálu pro děti a mládež,“ vy-
světlil primátor Frýdku-Místku petr 
korč (naše Město F-M).
„Na jedné straně město nabízí velmi 
široké využití volného času dětí a mláde-
že, na druhé straně jsou děti odlákávány 
k nákupním centrům. Nelze ale vinit 
jen samotné děti. Jde o široký problém, 
který je třeba řešit na úrovni rodin 

a škol. Přestože jde o soukromý objekt 
a je zcela na zodpovědnosti vlastníka, 
aby zajistil bezpečnost uvnitř i v bezpro-
střední blízkosti, město je nápomocno 
v řešení této situace a již učinilo první 
kroky,“ řekl primátor petr korč.
konkrétní kroky zahrnují instalaci další 
kamery městské policie, která snímá 
širší prostor za centrem, dochází k čas-
tým policejním kontrolám a intenziv-
nímu monitorování situace na místě 
prostřednictvím sociálních služeb. také 
vlastník realizuje další opatření, která 
v tuto chvíli odmítl konkretizovat.
Fenomén setkávání mladistvých 
v blízkosti nákupních center a obchod-
ních domů je patrný v celém Česku. 

ve Frýdku-Místku s dětmi a mládeží u 
zmíněného nákupního centra intenziv-
ně pracují klub semafor, nízkoprahové 
centrum pro děti a mládež, terénní 
služba rebel charity Frýdek-Místek 
a společnost renarkon.
současně se město zabývá také pro-
blematickou situací v okolí hotelových 
domů permon a paskov na sídlišti 
anenská v Místku. v lokalitě žijí a zdr-
žují se nepřizpůsobiví občané, dochází 
k rušení nočního klidu, popíjení na ve-
řejnosti či distribuci drog. stejně jako 
v případě Frýdy, i zde ačkoliv město 
není vlastníkem hotelových domů, se 
situací intenzivně zabývá. (jmj)

problémová místa v okolí Frýdy  
a „hoteláků“ pod drobnohledem radnice
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JAK TRÁVÍŠ SVÁ ODPOLEDNE? KAM PO ŠKOLE? 

sportovní kroužky na školách     místní sportovní spolky     sportoviště Sportplexu     workoutové hřiště     taneční skupiny     
pestrá nabídka kroužků v SVČ KLÍČ a v ZUŠ /hudba, výtvarka, divadlo/     nízkoprahové kluby /Ú-kryt, Nezbeda, Semafor/
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 žehná FrantiŠek boldy, přihlížejí Zleva náMěstek jiří kajZar, priMátor 
petr korČ a děkan daniel vícha. Foto: rené stejskal  

Zpravodaj F≈M ◆ aktuálně

obyvatelé Frýdku-Místku mají k dis-
pozici velkokapacitní hřbitov. Město 
dokončilo významnou investici, kdy 
stávající část centrálního pohřebiště 
rozšířilo o více než 20 tisíc metrů 
čtverečních. nová hrobová místa pože-
hnali kněží z římskokatolické farnosti 
Frýdek i Místek.  
„Kapacita stávajícího hřbitova již byla 
nedostatečná a bylo nutné ji rozšířit, což 
se povedlo. Hřbitov jsme rozšířili o 1925 
hrobových míst a z toho počtu je 422 
míst pro hroby a dvojhroby. Potřeba 
byla vybudovat také kolumbárium, jehož 
kapacita je 678 schránek,“ vypočetl 
náměstek primátora pro investice, 
finance, rozpočet a životní prostředí 
jiří kajzar (naše Město F-M). 
v jednotlivých schránkách kolumbária 
mohou být umístěny jedna až čtyři 
urny s žulovými deskami. návštěvníci 
nové části hřbitova mají k dispozici 
nové parkoviště s 19 místy, dále jim 
slouží nový orientační systém s tabu-
lemi, rozcestníky a označením jednotli-
vých skupin hrobových míst, osm míst 
na odběr vody a stojany na kola. celý 
areál je osvětlen a bezpečnost zvýší 12 
kamer. 

nová část frýdeckého hřbitova byla posvěcena
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nová část frýdeckého hřbitova byla posvěcena

Veřejné pohřebiště ve Frýdku, 
kancelář správce hřbitova
Pavel Menšík, tel.: 731 400 138
Radim Svoboda, tel.: 731 196 558
Úřední hodiny: Po 10.00–15.00,  
St 12.00–16.00 (mimo tuto dobu 
jen po předchozí telefonické 
dohodě)
Kancelář hrobové matriky, Rad-
niční 10, Frýdek-Místek
Marie Myšková, Dita Menšíková, 
tel.: 595 170 777, 731 196 551
Radim Svoboda, tel.: 731 196 558
Úřední hodiny: Po 8.00–17.00, 
Út 8.00–15.00, St 8.00–17.00, 
Čt 8.00–15.00 

„Požehnáním vyjadřujeme přání, aby 
na daném místě působilo dobro, pokoj, 
naděje. Právě hřbitovy jsou nazývány 
místem pokoje a odpočinku, a proto je 
vhodné tato místa žehnat. Pro něko-
ho to může být jen obřadní gesto, pro 
jiného gesto bez významu či přání a pro 
věřící prosba k Bohu, aby pokojem 
a nadějí naplnil všechny, kdo zde budou 
přicházet,“ vysvětlil děkan daniel vícha 
z římskokatolické farnosti Místek. 
součástí obrovské investiční akce za 
64 milionů korun je také výsadba no-
vých dřevin. technické služby v nové 
části vysázely 79 stromů a 2882 keřů. 
v rámci rekonstrukce došlo také k re-
novaci božích muk a jejich přemístění 
od slezské ulice do nové části poblíž 
vzrostlého jasanu. 

Zájemci o získání místa se mohou 
obracet na správce hřbitova. (jmj)
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„Nechceme, aby město bylo zaplaveno křiklavou reklamou. 
V návaznosti na vyhlášku o regulaci reklamního smogu v histo-
rických jádrech města podnikatelé odstranili sami větší reklamní 
plochy, což s povděkem kvitujeme. Chápu, že provozovny musí být 
označeny, proto chceme podnikatelům pomoci tímto dotačním 
programem, kdy město přispěje na vkusnou reklamu.“  Náměs-
tek primátora pro územní plánování a rozvoj, stavebně správní 
činnosti, ekonomický rozvoj, podnikání, dotace a integrované 
teritoriální investice Jakub Míček (ANO 2011). 

sezóna sdílených kol začala ve Frýdku-
-Místku 1. března a potrvá do konce 
listopadu. počet kol k vypůjčení se 
zvýšil ze 170 na 200. 
„Prvních 15 minut je pro každého 
cyklistu díky podpoře města zdarma, 
za dalších 45 minut zaplatí 24 Kč,“ 
uvedl náměstek primátora pro územní 
plánování a rozvoj, stavebně správní 
činnosti, ekonomický rozvoj, podni-
kání, dotace a integrované teritoriální 
investice jakub Míček (ano 2011). 
součástí systému sdílených kol jsou 
nadále i nedaleké obce sviadnov, staré 
Město, baška, dobrá, žabeň a paskov, 
v nichž je možné si bicykl zapůjčit 
i na konci jízdy ponechat ve stojanu. 
chystá se rovněž propojení provozu 
s ostravou a havířovem.  
v loňském roce cyklisté uskutečnili 
ve Frýdku-Místku 85 298 výpůjček, 
z nichž plných 94 procent bylo do 
15 minut. na sdílených kolech urazili 
73 114 kilometrů. 
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sdílená kola jsou v provozu od března. 
Město službu nadále finančně podporuje

lidé si kola půjčovali nejčastěji v červ-
nu, kdy uskutečnili 12 037 výpůjček. 
nejfrekventovanějších dnem s 635 

výpůjčkami byl 24. červen. kola si ve 
větší míře půjčovali návštěvníci hudeb-
ního FM city Festu. (rs)

Majitelé provozoven ve městě mohou 
až do 15. dubna žádat o finanční 
prostředky z dotačního programu re-
klama F-M – podpora zřízení či obnovy 
označení provozoven. „Těmito dotacemi 
podporujeme zvelebování veřejného pro-
storu a odstraňování reklamního smogu, 
to znamená nevhodných reklam. Přeje-
me si, aby provozovny měly kultivované 
označení,“ zdůraznil náměstek primá-
tora pro územní plánování a rozvoj, 
stavebně správní činnosti, ekonomický 
rozvoj, podnikání, dotace a integrova-
né teritoriální investice jakub Míček 
(ano 2011). 
Z dotace lze pokrýt náklady na grafic-
ké zpracování exteriéru provozovny, 

Město přispěje podnikatelům na pořízení 
vkusné reklamy z dotačního programu

výrobu a instalaci označení provozov-
ny.  Maximální výše dotace na jeden 
projekt činí 50 % z uznatelných ná-
kladů, nejvýše 30 tisíc korun. náklady 
na přípravu projektu mohou tvořit až 
20 % z uznatelných nákladů. 

v souvislosti s omezením reklamy při-
pravilo město v minulosti také manuál, 
který radí podnikatelům, jak navrhnout 
a umístit reklamu vhodnou na jakékoli 
místo ve městě. (rs)

vzhledem k připravované rekonstrukci 
budovy domova pro seniory ve Škol-
ské ulici museli být tamní klienti pře-
stěhováni do budovy v ulici 28. října.
„V lednu jsme ukončili stěhování a nyní 

již můžeme obnovit nástupy nových 
uživatelů do Domova pro seniory v ulici 
28. října. Protože během stěhování jsme 
omezili nástupy, registrujeme vyšší počet 
žadatelů. Chtěla bych poprosit zájemce 

o tuto službu a jejich blízké o trpělivost. 
Nástupy budou postupné podle naléha-
vosti,“ uvedla náměstkyně primátora 
pro sociální péči, sociální služby a zdra-
votnictví leona sárkőziová. (rs)

Domov pro seniory opět přijímá klienty
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na Morávku se sjelo 18. února 41 sou-
těžících na již 19. ročník Zimních her, 
které pro osoby s mentálním postiže-
ním pořádá Škola života Frýdek-Mís-
tek. soutěžní klání slavnostně zahájila 
náměstkyně primátora pro sociální 
péči, sociální služby a zdravotnictví le-
ona sárkőziová (ano 2011). „Rádi jsme 
tuto akci podpořili. Uspořádat 19 ročníků 
zimních závodů pro lidi s hendikepem 
je neskutečný počin,“ řekla náměstky-
ně leona sárkőziová. následně byl 
zapálen oheň tak, jak jsme zvyklí na 
skutečných olympiádách. 
letos hrám nepřálo počasí, takže kvůli 
nedostatku sněhu odpadly závody na 
běžkách. pořadatelé ale byli i na tuto 
možnost připraveni a závodníci se 
utkali v orientačních běhu, ve štafetě, 
střelbě vzduchovkou, slalomu s hokej-
kou nebo trefě do plechového klauna. 
soutěžní klání ukončil ohňostroj 
a diskotéka. 
„Dokonce nás přijel podpořit maskot 
Fredy z Hokejového klubu Frýdek-
-Místek. Za to moc děkujeme. V penzi-
onu U přehrady na Morávce se o nás 
perfektně starali a skvěle nám vařili,“ 
usmála se ředitelka Školy života Gabri-
ela Morongová. (rs)

„Již po devatenácté se v únoru uskutečnily Zimní hry pro osoby 
s mentální postižením. Jsou krásným příkladem práce s osobami 
s hendikepem. Na Morávku se sjeli soutěžící z České republiky, 
Slovenska a Polska. Účastníci si zasportovali, zasoutěžili a navá-
zali nová přátelství. Děkuji Škole života, konkrétně paní ředitelce 
Gabriele Morongové a zakladateli her panu Güntheru Kuboňovi 
za skvělou organizaci těchto her.“ náměstkyně primátora pro 
sociální péči, sociální služby a zdravotnictví leona sárkőziová 
(ano 2011).

„Díky tomu, že jsme velmi úspěšní v získávání dotací na základě 
kvalitně zpracovaných podkladů, šetříme výrazné prostředky 
z rozpočtu města. Ty pak mohou být použity na jiný účel ve pro-
spěch našich občanů. Strategické projekty, na něž získáme přes 
400 milionů korun, posunou město dál. V současné době připra-
vujeme s předstihem další projekty, u nichž požádáme o dotace.“ 
náměstek primátora pro územní plánování a rozvoj, stavebně 
správní činnosti, ekonomický rozvoj, podnikání, dotace a inte-
grované teritoriální investice jakub Míček (ano 2011)

Za poslední dva roky se městu poda-
řilo na evropských i státních dotacích 
získat přes 70 milionů korun. u těchto 
schválených dotací se jedná např. 
o stavební úpravy domu na sídlo měst-
ské policie v těšínské ulici, rekonstruk-
ci domova pro seniory ve Školské ulici 
nebo o rozšíření kapacity ubytovny 
v palkovické ulici. 
„V současné době čekáme na vyhodno-
cení žádostí o dotace na zateplení tří 
objektů, a to 1. základní školy, hasičské 
zbrojnice a integrovaného centra Žirafa. 
Vyhodnocuje se také naše žádost o do-
taci ve výši 5,9 milionu korun na projekt 
Pořízení nádob na plasty a biologicky 
rozložitelný odpad,“ zmínil náměstek 
primátora jakub Míček (ano 2011). 
o dotace je požádáno i na menší 
projekty a akce, jako je den seniorů, 
kde se výše dotací pohybuje v řádech 
desítek tisíc korun.  
Město v letošním roce podá žádosti 

Získané dotace šetří rozpočet

Zimní hry se proměnily  
v malou olympiádu
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o dotace na výstavbu parkoviště na-
proti židovského hřbitova, na rekon-
strukci prostor turistického infor-
mačního centra, počítá se s žádostmi 
o dotace z programu nová zelená 
úsporám na zateplení městských by-
tových domů, na regeneraci veřejného 
prostranství na riviéře či na cyklostez-
ku olešná – palkovice. 
velkým úspěchem jsou strategické 
projekty, které získají z fondů ev-

ropské unie přes 400 milionů korun 
– vybudování dopravního terminálu 
v nádražní ulici, modernizace nejdů-
ležitějších křižovatek se zavedením 
„inteligentního“ řízení dopravy, vybave-
ní základních školy virtuální realitou, 
revitalizace a dovybavení městské 
knihovny, výstavba nové budovy cen-
tra denních služeb domovinka, rozšíře-
ní krizového bydlení bethel a výstavba 
nového městského bulváru. (rs)
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sídliště riviéra čeká postupná revitali-
zace, kde město bude řešit i nedosta-
tek parkovacích míst. přesto vedení 
města vyzvalo občany, aby poslali 
i další návrhy na parkovací místa. 
Často své návrhy doplnili zákresy do 
map anebo navrhli technická a staveb-
ní řešení. 

Parkovací dům místo kina
„Nejvíce lidí si přálo zřídit parkovací 
dům nebo parkovací místa namísto již 
léta nefunkčního kina Petra Bezruče 
nebo v jeho těsném sousedství. Hodně 
připomínek se týkalo parkování v ulici 
28. října a osobně se mi líbí nápad se 
zatravněnými dlaždicemi, které by 
umožňovaly šikmé parkování v této 
ulici,“ potvrdil náměstek primátora pro 
dopravu a silniční hospodářství Miro-
slav bártek (naše Město F-M).  

Část respondentů navrhovala, ať se 
dlouhodobě nepoužívané kino petra 
bezruče přestaví na parkovací dům, 
další si myslí, že by patrové parkoviště 
mohlo vzniknout v jeho sousedství. 
občané by si představovali parko-
vací místa také namísto náměstíčka 
nebo další by mohla přibýt rozšíře-
ním parkoviště pod bývalým kinem. 
další parkovací domy si přáli u ještěru, 
u věžového domu v komenského ulici 
a také v ulici Čsa. 

Úpravy ulice 28. října
ulici 28. října by vylepšili šikmým nebo 

občané navrhovali možnosti parkování 

Zpravodaj F≈M ◆ aktuálně

„Děkuji všem, kteří poslali své návrhy. Postupně je s odborem do-
pravy všechny podrobně prostudujeme a vyhodnotíme. Osobně 
se půjdeme na tato místa podívat. Některá řešení jsou schůdná 
a po menších úpravách proveditelná, jiná by si vyžádala větší 
investice. Situaci s parkováním ve městě chceme výrazně zlepšit, 
takže v rozpočtu budeme počítat i s těmito výdaji.“ náměstek 
primátora pro dopravu a silniční hospodářství Miroslav bártek 
(naše Město F-M)  

kolmým parkováním, někteří by za 
obrubník přidali parkovací dlaždice, 
jak je tomu v jiných městech. přejí si 
také úpravy u restaurace Golf, využití 
bývalého dopravního hřiště a plochy 
u skautského střediska. další lidé chtě-
jí využít plochu po slezanu 03, jenže 
parcela nepatří městu a vlastník na 
ní chce stavět bytové domy, kde zřídí 
i parkování pro rezidenty. několik kon-
krétních návrhů se týká ulic beskyd-
ské, Mozartovy, josefa suka, 1. máje, 
F. linharta, janáčkovy zezadu, F. Čejky, 
josefa lady a nevyužité asfaltové plo-
chy poblíž ulice václava talicha. pozor-
nosti neušlo ani policejní parkoviště, 
které bývá poloprázdné. občanům by 
se líbilo, kdyby jej mohli využívat od 17 
hodin do sedmé hodiny ranní.   

Řešení pro Koloredov
lidé v anketě upozorňovali na nedo-
statek parkovacích míst i v dalších 
částech města. například by posta-
vili parkoviště na Malém koloredově 
v místě bývalé herny nebo sportbaru 
krokodýl, také na ploše za hotelovými 
domy. 
Zajímavým nápadem je zřídit na hlavní 
třídě zastávku se zálivem a zrušit 
méně využívané stanoviště, na které 
by se rozšířilo stávající parkoviště. 
ve Frýdku se návrhy týkaly ulic jana 
Čapka, tyrše, dobrovského, purkyně-
ho, lískovecké, puškinovy, k hájku 
a lokality u frýdeckého kulturního 
domu. parkovací dům by si respon-
denti představovali v místě parkoviště 
u kauflandu. (rs)

Zajistíme nová 
parkovací místa 

a zadáme další studie 
na parkování na 

sídlištích.

poté, co město získalo do svého 
vlastnictví pozemky pod estakádou, po 
dohodě s Frýdeckou skládkou rozšíří 
v tomto místě sběrný dvůr. dále upraví 
plochu tak, aby na ni mohly parkovat 
dodávky, které zabírají místa reziden-
tům na sídlištích. doposud na této 
ploše zdarma parkovaly kamiony. 

„Přestože je záležitostí dopravních firem, 
aby si samy zajistily místa pro parkování 
svých kamionů, snažíme se vytipovat 
vhodné lokality, kde by mohly kamiony 
odstavit,“ uvedl náměstek primátora 
pro investice, finance, rozpočet a ži-
votní prostředí jiří kajzar (naše Město 
F-M). 

Možností je křižíkova ulice, která je 
osvětlená a pod dohledem kamer. 
dopravní firmy mají možnost parkovat 
také v areálu slezanu v beskydské ulici. 
jde o místo poblíž zázemí místního 
dopravce, které by také mohli využívat. 
v případě zájmu se musí domluvit na 
podmínkách s vedením slezanu. (rs) 

Město řeší i náhradní parkování pro kamiony
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parkování ve Frýdku-Místku nebylo 
dlouhodobě koncepčně řešeno s ohle-
dem na stále přibývající počty aut 
v domácnostech. nyní město přistou-
pilo ke komplexnímu řešení situace. 
nechává zpracovat studie, využije vol-
né plochy, zamýšlí postavit parkovací 
domy a zřídit rezidentní parkování. 
u parkoviště v ulici 8. pěšího pluku se 
od začátku počítalo s jeho zpoplat-
něním po uplynutí doby udržitelnosti 
projektu. smyslem je, aby parkoviště 
mohli využívat pacienti polikliniky 
a sageny.  po jeho loňském zpoplat-
nění část parkujících řidičů přesunula 
své automobily do okolních ulic a způ-
sobila potíže místním obyvatelům. 
„Jednali jsme s obyvateli lokality, vy-
hodnotili dopady placeného parkování 
a přikročili jsme od 1. dubna k úpravám 
parkoviště tak, aby stání v ulici 8. pěší-
ho pluku mohli využívat i tamní reziden-
ti,“ zdůraznil primátor petr korč.  
v celém městě bude parkování zpo-
platněno pouze v pracovní dny v době 
od 7.30 do 17 hodin. Část parkova-
cích míst v ulici 8. pěšího pluku bude 
přeřazena do zóny b s nižší cenou za 

Město zadalo odborníkům z dopravní 
fakulty Českého vysokého učení tech-
nického (Čvut) studii na optimalizaci 
parkování na sídlišti slezská. přestože 
ještě není hotova, část studie prezen-
toval v únoru vedení města docent jiří 
Čarský.

sídliště rozdělil do několika oblastí. 
v každé z nich část motoristů parkuje 
nelegálně v místech, kde parkování 
není povoleno. 

„Studie navrhuje úpravy ulic tak, aby se 
část těchto míst zlegalizovala a využi-
la pro parkování. Dále docent Čarský 
uvádí, že zjednosměrněním některých 
komunikací získáme nová parkovací 
místa,“ potvrdil náměstek primátora 
pro dopravu a silniční hospodářství 
Miroslav bártek (naše Město F-M). 

nová parkovací místa na slezské 
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v jednosměrkách by řidiči neparkovali 
podélně, ale šikmo, takže by takto 
přibyly desítky parkovacích míst. v ně-
kterých ulicích by se dalo parkovat po 
obou stranách.     
kolmé parkování u velkého parkoviště 
v novodvorské by se mohlo změnit na 
šikmé s využitím části chodníku. „Jen 
touto jednoduchou úpravou přibyde dal-
ších 22 míst,“ zmínil náměstek Miroslav 
bártek. studie počítá předběžně se 130 

novými parkovacími místy, přičemž 80 
z nich vznikne legalizací problémového 
parkování.
„Znamená to, že 80 řidičů nebude 
parkovat nelegálně a k tomu získáme 
50 zcela nových parkovacích míst,“ 
zhodnotil dosavadní výsledky studie 
primátor petr korč (naše Město F-M).
po dokončení studie seznámíme obča-
ny podrobně s jejími výsledky. (rs)  

Optimalizujeme 
parkování ve městě, 

zapracováváme 
připomínky občanů.

Zřídíme zóny pro 
rezidenty tak, aby 
obyvatelé sídlišť 
mohli pohodlně 

parkovat.  

Úpravy parkování ve prospěch obyvatel

30 minut zdarma

parkování a s možnosti zaparkovat na 
základě dlouhodobého parkovacího 
lístku. jedná se o úseky od ulice u sta-
ré pošty po ostravskou a část úseku 
blíže k sídlišti od hlavní třídy po ulici 
Malý koloredov. 

v zóně a bude hodinová sazba 10 kč 
a celodenní 50 kč, v zóně b 20 kč 
a celodenní 100 kč, v zóně c vyjde 
hodina parkování na 30 kč. ve všech 
zónách bude u lístku zakoupeného 
přes mobilní aplikaci prvních 30 minut 
zdarma. 
Město připravuje další úpravy respek-
tující požadavky obyvatel. 
„Až bude dokončena studie parkování 
na sídlišti Slezská, zadáme odborníkům 
z ČVUT podobnou studii týkající se 
sídliště Anenská a věřím, že ze studie 
vzejdou návrhy na úpravy zajišťující 
další místa pro občany,“ potvrdil primá-
tor petr korč. (rs) 
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jiří kajZar (vpravo) s priMátoreM petreM korČeM (vlevo) 
a s předsedou představenstva sleZanu holdinG jiříM karáskeM 
v ZadníM traktu leMberGerovy továrny. 



Zpravodaj F≈M ◆ aktuálně14

Memorandum uzavřené mezi Frýd-
kem-Místkem a společností slezan 
holding umožňuje využití v minulosti 
uzavřených slezanských areálů tak, 
aby se staly využitou součástí města. 
autory memoranda jsou současný 
náměstek primátora pro investice, 
finance, rozpočet a životní prostředí 
jiří kajzar (naše Město F-M), bývalá 
hlavní architektka města Milada bau-
mannová a předseda představenstva 
slezanu holding jiří karásek. 
„Memorandum je džentlmenská doho-
da, která se plní z obou stran, tedy ze 
strany města i Slezanu. Memorandum 
budeme se Slezanem postupně aktuali-
zovat. Kromě jednoho areálu se usilovně 
pracuje na všech ostatních,“ řekl ná-
městek primátora jiří kajzar. 
nejdál pokročily práce v areálu mezi 
těšínskou a nádražní ulicí, kde byly 
zbourány nepotřebné stavby a rekon-
struuje se budova bývalé textilní školy 
na sídlo městské policie. následně 
vznikne bulvár propojující sídliště slez-
ská s vlakovým nádražím.
areál v beskydské ulici je využíván 
pro logistiku, areál ve Frýdlantské 
je připraven pro investora počítá se 
v něm s výstavbou bytů. existují plány 
na využití bývalého ředitelství, kde je 
navržen plavecký bazén. budovu v hál-
kově ulici koupil investor. 

intenzivně investujeme a i díky 
memorandu měníme tvář města

„Novým majitelem areálu v Hálkově ulici 
je – společnost podnikatele Gevorga 
Avetisjana. Plánuje rekonstrukci hlavní 
budovy a výstavbu výrobních hal. 
Budeme rádi, když začne spolupracovat 
s místními architekty, kteří znají Frýdek-
-Místek. Počítáme, že bude v kontaktu 
i s hlavní architektkou města Lucií Šid-
lovou v otázkách využití areálu a jeho 
napojení na okolí,“ uvedl jiří kajzar.  

rekonstrukce secesní hlavní budovy 
proběhne v souladu s memorandem, 
město by mohlo přispět z programu 
na obnovu historických fasád. „V okolí 
povede cyklostezka, město se bude podí-
let na vytvoření zázemí a úpravy zeleně. 
Byť se v areálu budou vyrábět medové 
produkty, půjde o reprezentativní místo 
a město může být v mnoha věcech ná-
pomocno,“ uzavřel jiří kajzar. (rs)

„Naším dotačním programem se snažíme přispět ke zlepšení 
životního prostředí ve městě. U hybridních vozů se při popojíždění 
využívá elektromotor. Takže ve městě takový vůz nevytváří žádné 
emise. Právě v tom je největší přínos hybridních automobilů.“ 
náměstek primátora pro územní plánování a rozvoj, stavebně 
správní činnosti, ekonomický rozvoj, podnikání, dotace a inte-
grované teritoriální investice jakub Míček (ano 2011)

Frýdek-Místek je v České republice 
průkopníkem v motivaci obyvatel pro 
pořizování hybridních aut programem, 
ze kterého mohou na nákup nového 
vozu získat až 75 tisíc kč. 
„Dlouholetý program na podporu poříze-
ní hybridních automobilů ve Frýdku-Míst-
ku stále běží. V současné době budeme 
schvalovat dalších 10 žádostí na pořízení 
hybridního vozidla, kdy přispíváme vět-
šinou maximální částkou 75 tisíc korun,“ 
řekl náměstek primátora jakub Míček. 
další zájemci mohou podat žádosti do 
15. dubna. 

dotace je určena na podporu nákupu 
nových hybridních i plug-in hybridních 

na hybridní a plug-in vozy lze nadále žádat 
o dotaci, žádosti podávejte do 15. dubna 

osobních aut, případně předváděcích 
vozidel s nájezdem maximálně 5 000 
kilometrů. žadatelé musí mít trvalé byd-
liště nebo sídlit na území města alespoň 
jeden rok. smyslem programu je snížit 

emise i hlukovou zátěž. na elektromo-
bily město zatím nepřispívá, protože 
není vybudována kvalitní infrastruktura. 
(rs)



15

Občané Frýdku-Místku si zvolili další 
místo k proměně. V anketě 2. ročníku 
participativního projektu ZAPOJ F-M 
nejvyšší počet hlasujících zvolil 
nároží u kruhové křižovatky na třídě 
TGM ve Frýdku. 

Druhý ročník participativního projektu 
ZAPOJ F-M zná svého vítěze. Z celkové-
ho počtu 528 hlasujících 129 občanů 
zvolilo návrh č. 1, čili nároží u kruhové-
ho objezdu na třídě TGM ve Frýdku. 
Občané měli možnost hlasovat v on-line 
anketě v aplikaci MUNIPOLIS a zároveň 
město umožnilo hlasování i pomocí 
předtištěných lístečků přímo v budově 
magistrátu v Radniční ulici.
„Hlasovala jsem pro nároží. Byla bych pro 
přírodní úpravu – rozšíření travnaté plo-
chy, rostliny, kvetoucí stromy. Děkuji, že 
tohle děláte.“ Reagovala jedna z hlasují-
cích obyvatelek. „Mám zájem o zvelebení 
místa pod číslem 1. Na tomto místě byla    
v minulosti restaurace a obchod, takže by 
tam byl určitě přívod vody. Chtěla bych     
a představovala bych si malou kašnu 

Vítězným místem k proměně je
nároží na třídě TGM 

třeba i s lavičkami. Děkuji.“ Uvedla ke své 
volbě další občanka. Druhým nejžádaněj-
ším návrhem se stala „osmička“, plocha  
u zastávek Anenská v ulici Ostravské,     
a třetí nejvyšší počet získal návrh č. 2 - 
hřiště pro děti v Parku pod zámkem. 

Dalším krokem v participativním projek-
tu je plánovací den, který se uskuteční 
22. 3. na vítězném místě. 
„Výběrem samotného místa zapojení 
občanů rozhodně nekončí. Město je chce 
aktivně zapojit do plánování budoucí 
podoby. V průběhu celého dne budou mít 
lidé možnost v plánovacím stánku 
diskutovat své náměty a formulovat 
očekávání, jak by mělo místo v budoucnu 
vypadat,“ potvrdil architekt Tomáš Čech, 
který v rámci projektu ZAPOJ F-M 
připravuje a zastřešuje zapojení občanů  
a spolupráci s nimi. 

Lidé, kteří posílali hlasy prostřednictvím 
aplikace, často využili možnosti přidat 
komentář. Díky tomu se sešly další 
podněty a požadavky, kterými se bude 

zabývat hlavní architektka města nebo 
příslušný odbor. 
Význam participativního rozpočtu totiž 
není jen o proměně vítězné lokality,      
ale i o všech dalších podnětech, které lze 
takto shromáždit a které mohou 
zástupci města v budoucnu využít. 

Kromě možnosti osobní účasti obyvatel 
na plánovacím dni participační tým 
připravuje pro obyvatele také variantu 
zasílání konkrétních návrhů on-line        
a speciální pozornost město věnuje 
podnětům místním organizacím 
působícím v okolí vybraného místa. 

PLÁNOVACÍ 
DEN

22. 3.

ZAPOJ F M = projekt s využitím participativního rozpočtu, kdy občané rozhodují, které místo si nejvíce zaslouží proměnu, ≈
poté se podílejí na návrhu budoucí podoby.

jelikož ve společnosti existují i rodiče 
bez dětí a děti bez rodičů, řeší ten-
to problém náhradní rodinná péče. 
rodinná a manželská poradna ve 
Frýdku-Místku poskytuje poradenství 
budoucím osvojitelům a pěstounům 
i stávajícím pěstounským a adoptivním 
rodinám.
„Děti, které nevyrůstají ve vlastní biolo-
gické rodině a pouto k vlastním rodičům 
bylo přetrženo, mají řadu specifických 
potřeb. Není v silách takového dítěte 
situaci snadno a bez následků zvlád-
nout. Být opuštěn svými rodiči nebo 
své rodiče ztratit, je těžký osud. Proto 
je velmi důležité, aby náhradní rodiče 

byli vybaveni dostatečnými znalostmi 
a dovednostmi, díky kterým zvládnou 
péči o tyto děti. Právě touto problema-
tikou se zabývá Rodinná a manželská 
poradna,“ připomenula náměstkyně 
primátora pro sociální péči, sociální 
služby a zdravotnictví leona sárkőzio-
vá (ano 2011). (rs)

Rodinná a manželská poradna
F. Čejky 427
Frýdek-Místek
tel.: 777 499 635
e-mail: fm@cepp.cz
www.cepp.cz

poradna pomůže 
pěstounským rodinám

Podpora Tibetu
Frýdek-Místek se připojí k me-
zinárodní akci vlajka pro tibet 
a 10. března vyvěsí na budově ma-
gistrátu ve Frýdku tibetskou vlajku. 
na tento den připadá 64.výročí 
povstání tibetského lidu proti čínské 
okupaci. v loňském roce tibetskou 
vlajku vyvěsilo 853 českých měst, 
obcí, městských částí a krajů. (rs)

Jednání zastupitelů
Zastupitelé Frýdku-Místku se sejdou 
ve středu 15. března od 8 hod. v sále 
magistrátu v radniční ulici. jednání 
lze sledovat online. (rs)
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přinášíme rozhovor s podnikatelem 
Gevorgem avetisjanem, který se i po 
jednáních a komunikaci s vedením 
města rozhodl pro rozšíření výroby 
medových dortů zakoupit areál bývalé 
lembergerovy továrny. jeho rozhodnutí 
je v souladu s Memorandem mezi měs-
tem a slezanem. po revitalizaci areálu 
chce v hlavní budově – industriálním 
zámečku zřídit muzeum a před budo-
vou obnovit historický park s terasou 
a fontánou. 

Můžete prozradit, proč jste koupil 
Lembergerovu továrnu a jaké s ní 
máte plány?
s továrnou v lískovecké ulici jsme na 
hranici kapacity. poslední tři až čtyři 
roky jsem se zajímal o prostory, ve kte-
rých bych mohl rozšířit výrobu. dostal 
jsem nabídky z karviné i z průmyslové 
zóny v Mošnově s relativně nízkou 
cenou za metr čtvereční. pak jsem ale 
zjistil, že se má prodávat historická 
lembergerova továrna včetně pozem-
ku. cena vycházela čtyřikrát dráž než 
u předchozích nabídek. jenže jsem míst-
ní patriot, našel jsem zde zázemí, dobré 
přátele, bydlím tady a přeji si pokračovat 
s výrobou ve Frýdku-Místku a také chci 
dělat tomuto městu reklamu. vždyť už 
i dnes je Frýdek-Místek nejmedovějším 
městem na světě. tak velké objemy 
medu se pro výrobky nezpracovávají 
nikde jinde. proto jsem se rozhodl zain-
vestovat do lembergerovy továrny. 

S jak vekou investicí počítáte a kdy 
zprovozníte výrobu v Lembergerově 
továrně? 
areál s historickou budovou stál v aukci 
95 milionů korun. počítám, že rekon-
strukce hlavní budovy vyjde minimálně 
na 100 milionů. Znám její historii, je to 
pro mě srdeční záležitost. Musím posta-
vit výrobní haly, koupit nové výrobní lin-
ky, na které mimochodem již v letošním 
roce skládám zálohu. také chci obnovit 
park, který byl před budovou továrny. 
vše vyjde přibližně na miliardu korun. 
přál bych si, abych první medové 
vánoční pečivo vyráběl již pro vánoční 
trh v roce 2025, ale nechávám si malou 
rezervu. nejzazší termín jsou velikonoce 
v roce 2026. 

Počítáte, že budete vyrábět dorty 
i v hlavní budově? 
výrobu plánuji jen v nových halách. 
v historickém objektu budou kancelá-
ře, muzeum a stylová kavárna. přeji si, 

Frýdek-Místek je nejmedovějším 
městem na světě
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aby kavárna měla útulný interiér a byla 
postavena ve stylu včelího úlu. v muzeu 
chci jednu část věnovat historii lem-
bergerovy továrny a textilnictví vůbec. 
vystavím tam textilní stroje, fotografie, 
mám slíbený sto let starý film o lember-
gerově továrně. druhou část expozice 
věnuji Marlence. Mám schovaný sporák, 
na kterém sestra pekla první dorty. 
pořídil jsem jej za tisíc korun v bazaru 
Mokas. také tam návštěvníci uvidí první 
hrnce, původní černobílé obaly nebo 
modely dortů, které jsme dělali. bude 
mezi nimi i dort ve tvaru koruny pro 
anglickou královskou rodinu. 
venku obnovíme park, jehož součástí 
bude posezení, malá terasa, fontána 
a možná i socha ve tvaru dortu. věřím, 
že se z továrny stane nejkrásnější stav-
ba ve městě. udělám pro to všechno. 

Plánujete velké rozšíření výroby. 
Budete mít i odbyt?
o naše výrobky mají nově velký zájem 
obchodní řetězce v jižní koreji, zvyšu-
je se poptávka v německu a polsku. 
Zatím vyvážíme do 50 zemí včetně usa 
a kanady, kde se hlásí další odběratelé. 
dokonce mé dorty odebírají v mé rodné 
arménii. 
do koreje již vyvážíme kromě dalších 
výrobků i malé dortíky, a právě o ně je 
tak velký zájem, že postavíme jednu 
linku speciálně pro tento produkt. jako 
novinku plánujeme péct sladkou gatu – 
tradiční pochutinu s pět tisíc let starým 
receptem. a nesmím zapomenout na 
baklavu, jejíž původní název je pachlava. 
Začala se vyrábět před čtyřmi tisíci roky. 
Myslím si, že i když se jedná o zákusky 
a pečivo z arménie nebo orientálních 

zemí, jsou osvědčené a budou chutnat 
i lidem v Česku a evropě. počítám, že 
k stávajícím 350 zaměstnancům přijme-
me 100 nových pracovníků.

Vzpomenete si ještě na dobu, kdy 
jste s medovými dorty začínal?
bylo to v době, kdy za mnou přijela sest-
ra. také ona utíkala před válkou. napad-
lo nás, že by mohla upéct medový dort 
podle našeho rodinného receptu a já 
jej nabídl známému, který měl kavárnu 
segafredo v tescu. během jednoho od-
poledne dort vyprodal a objednal si další. 
poté od nás začaly dorty odebírat téměř 
všechny kavárny ve Frýdku-Místku a za 
pár měsíců i v ostravě. vozil jsem jim 
dorty po jednom kusu. největší radost 
jsem zažil, když si jedna kavárna objed-
nala 10 dortů. celých 10 dortů. to byla 
první velká objednávka. od této chvíle 
jsem věřil, že s dorty uspějeme. (rs)

Gevorg Avetisjan, nar. 1959
•	 arménský designer, projektant a podni-

katel, od roku 2015 český občan
•	 2003: založil společnost Marlenka 

international
•	 2005: otevření výrobny v ulici na aleji 

s 85 zaměstnanci
•	  2009: zahájení výroby v nové hale 

v lískovecké ulici s kapacitou 1000 
dortů za hodinu

•	 2014: otevření druhé výrobní haly s lin-
kami na napoleonky a kuličky Marlenka

•	 2021: otevření návštěvnického centra 
Marlenka

•	 2021: udělení vyznamenání Medaile  
Za zásluhy prezidentem republiky

Zpravodaj F≈M ◆ aktuálně
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na náměstí svobody se po roce vrátil Masopustní jarmark včetně průvodu masek, hudebních a divadelních vystoupení. 
řezník krkovička předvedl zpracování prasátka a zabijačkové pochoutky si mohli návštěvníci jarmarku odnést domů. 

„Jsem rád, že se lidé opět dobře bavili a užili si masopustní náladu. Jedná se o hezkou tradici, do které bych rád v budoucnu 
zapojil i naše školáky. Mohli by vytvořit klasické masopustní masky a zúčastnit se masopustního průvodu,“ uvedl primátor 
petr korč (naše Město F-M). (rs)   

lidé si na místeckém náměstí 
užili Masopustní jarmark 
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náZory, aktuality

O
Zpravodaj F≈M ◆ náZory, aktuálně

náZory opoZice
Pokračují započaté projekty

před několika dny jsem navštívil dvě 
zařízení sociálních služeb na území 
města, kde nyní probíhá či v blízké 
době bude probíhat rekonstrukce. 
jedná se o integrované centrum žirafa. 
toto zařízení je určeno osobám s men-
tálním postižením a poskytuje služby 
denního stacionáře, odlehčovací služby 
a chráněné bydlení. v budově na ulici 
Fibichova v Místku byl dlouhodobě 
požadavek na výměnu oken, která byla 
v havarijním stavu. jsem velmi rád, že 
se mi povedlo v roce 2020 zařadit tuto 
výměnu oken do investičního zásobní-
ku, následně se zpracovala projektová 
dokumentace. naštěstí i po změně 
koalice v březnu roku 2021 se v této 
investiční akci pokračovalo. a dnes se 
celá výměna oken v této budově chýlí 
ke zdárnému konci. 
druhá velká investice se bude letos 
zahajovat. jedná se o budovu do-
mova pro seniory na ulici Školská. 
tato investiční akce byla v zásobní-
ku investičních akcí již z dob mých 
předchůdců. v této budově jsou totiž 
stále tři a čtyřlůžkové pokoje, sociální 
zařízení je na chodbě, což neodpovídá 
dnešním potřebám seniorů a standar-
dům bydlení. po domluvě s ředitelem 
této příspěvkové organizace města 
se vytvořila studie proveditelnosti. 
studie ukázala, že sice dojde ke snížení 
kapacity ze současných 40 míst na 27 
míst, ale uživatelé budou mít k dispozi-
ci jedno a dvoulůžkové pokoje. stejně 
jako v předchozím případě, tak i tady 
nová koalice pokračovala v započa-
tém projektu. nyní se bude soutěžit 
zhotovitel, který celou rekonstrukci 
provede a jelikož se částečně financuje 
z dotace Mpsv je potřeba, aby se vše 
stihlo do konce příštího roku. Zlepšo-
vaní kvality sociálních služeb bylo pro 
kdu-Čsl vždy prioritou, a i z opozice 
budeme vždy toto nejen podporovat, 

ale i iniciovat. tím, že populace stárne 
a přibývá osob, kteří trpí alzheimero-
vou nemocí či jinými typy demencí je 
potřeba vybudovat ve Frýdku-Místku 
takovéto zařízení s kapacitou okolo 
100 míst. 
Marcel Sikora, KDU-ČSL

Někdy stačí použít rozum

již v roce 2021 jsme věděli, že systém 
parkování na ulici 8. pěšího pluku 
potřebuje optimalizovat. Fungovaly 
zde dva systémy. na jedné části bylo 
parkování libovolnou dobu zdarma 
a na druhé části bylo omezeno na 4 
hodiny. tento systém selhával a ukazo-
val se jako nefunkční. třeba pro klienty 
polikliniky, kdy ani pro krátké zastave-
ní a vyložení klientů nebylo místo. také 
jsme všichni zažili kroužící vozidla, 
která hledala místo. proto jsme již 
v roce 2021 hledali řešení na zlepšení 
situace. Měli jsme připravený projekt, 
kdy se zde měly objevit informační 
displeje už na vjezdu do ulice 8. pěšího 
pluku s informací, zda a kde jsou volná 
parkovací místa. přibýt měly nové 
parkovací automaty s možností platby 
platební kartou a také parkovací místa 
pro krátkodobé parkování zdarma pro 
klienty polikliniky. počítali jsme i s vy-
hrazením části parkoviště pro lidi žijící 
v přilehlých domech.  
dnes vidíme výsledek koalice ano, 
piráti a naše Město. kromě nových 
automatů došlo jen ke zdražení a jak 
jsme předpokládali a upozorňovali, tak 
nové změny zkomplikovaly dopravu 
hlavně lidem žijícím v okolí 8. pěšího 
pluku. nyní se stalo to, co by každý 
rozumný předpokládal, že motoristé 
ve snaze vyhnout se placenému par-
kování budou pokračovat do okolních 
ulic a zaberou už tak počtem nedosta-
čující parkovací místa. opravdu nešlo 
vymyslet přátelštější řešení?

proslýchá se, že stávající vedení rad-
nice počítá s tím, že se situaci vyřeší 
zavedením zón jako v praze. připadá 
mi to jako vyrážení klínu klínem a spíše 
jako snaha situaci neřešit a nechat tak. 
přitom stačí tak málo. Zapojit zdravý 
rozum a vrátit se k řešením která tady 
byla.
na příštím zastupitelstvu se budeme 
ptát na řešení, které vedení města 
chystá pro nápravu stavu. 
Karel Deutscher, Přátelé FM

Tak máme nového prezidenta...

ve FM máme dvojkoalici, která vládne 
tomuto městu. naše město je lokální 
strana pro toto město a má primátora 
p. korče. ten se jednoznačně vyjadřo-
val pro podporu bývalého komunistic-
kého rozvědčíka p. pavla. dokonce jej 
vítal před 2. kolem prezidentské volby 
v ostravě-svinově. ve FM i v druhém 
kole však vyhrál a. babiš. druhou 
stranou dvojkoalice představuje ano 
2011. Zde jsem podporu pro jejich lídra 
a. babiše nijak nezaznamenal. dokon-
ce se zaměstnanci magistrátu FM báli 
říci, že chtějí volit a. babiše. Zajímavý 
to nesoulad v jinak zcela sourodé 
dvojkoalici.
pro mne osobně byl nejpřijatelnější 
kandidát tomáš březina, bez komunis-
tické minulosti. ten získal přes 70 000 
podpisů. Zřejmě byl tak nebezpečný, 
že mu hned přes 32 000 podpisů mi-
nisterstvo vnitra či ústavní soud 
neuznal, aby nepřekročil nutných 50 
000 podpisů pro účast v prezident-
ské volbě. podobně dopadl jistý k. 
janeček. je to vše velmi podivné. jsou 
zde někteří propagováni jako vhodní 
a vyhovující pro různé loutkovodiče, 
jiní zase nepřipuštěni... tomáš březina, 
který se prezentuje, že nebude loutkou 
je vyřazen. 
Tomáš Krpel, SPD – Trikolóra FM

AKTUALIZOVANÝ
ADRESÁŘ  SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB  PRÁVĚ  VYCHÁZÍ

web: socialnisluzby.frydekmistek.cz

tištěná forma k vyzvednutí na 
magistrátu města – odbor soc. služeb, 

Radniční 1149, Frýdek
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Žirafě již slouží 
nová okna
integrované centrum pro osoby 
s mentálním postižením žirafa má 
nová okna. „Je třeba zdůraznit, že 
okna a parapety byly vyměněny za 
plného provozu. Je to jen první 
etapa. Výměna oken a následné 
zateplení bude stát 10 milio-
nů korun,“ řekla náměstkyně 
primátora pro sociální péči, 
sociální služby a zdravotnictví 
leona sárkőziová (ano 2011).
„Stará okna již nedovírala, 
nedalo se větrat. Nová okna mají 
hezký vzhled, místnosti jsou nyní 
světlejší a důležité je, že budova 
je nyní z pohledu spotřeby ener-
gií úspornější,“ uvedla ředitelka 
zařízení natálie hamplová. 
Město nechá budovu ještě za-
teplit a vybuduje bezbariérové 
vstupy na zahradu. 
služby žirafy využívá nyní 
87 klientů. (rs)

Krásy Ománu
cestovatel Michal Štěpánek přiblíží 
sultanát omán, orientální zemi 
s horskými hřebeny, palmovými háji, 
pouštěmi a mořským pobřežím. 
hovoří se o něm jako o ráji na zemi. 
přednáška s koná v pátek 10. března 
od 18 hodin v kavárně skalice cafe. 
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na sídlišti slezská za židovským 
hřbitovem vznikne kruhový objezd, 
který nahradí stávající nepřehlednou 
křižovatku. 
„Současné řešení je komplikované a ne-
bezpečné. Proto kraj postaví kruhovou 
křižovatku v místě křížení Slezské ulice 
a Hlavní třídy. Město zřídí chodníky, 
osvětlení a přechody pro chodce, aby lidé 
mohli bezpečně přejít čtyřproudovou ko-

munikaci,“ vysvětlil náměstek primátora 
pro dopravu a silniční hospodářství 
Miroslav bártek (naše Město F-M). 

přípravu zajistí město, stavbu provede 
kraj. Začít se má ještě v letošním roce. 

„Díky kruhové křižovatce řidiči proje-
dou daným úsekem plynuleji a hlavně 
bezpečněji,“ dodal náměstek Miroslav 
bártek. (rs)

kruhová křižovatka 
přinese plynulý průjezd

„Ráda bych vám v tomto čísle zpravo-
daje města přestavila Klub Nezbeda, 
který provozuje Charita Frýdek-Místek. 
Je místem, kde se děti pobaví a zároveň 
se dozvědí zajímavé informace a hodně 
věcí se i naučí,“ uvedla náměstkyně 
primátora pro sociální péči, sociální 
služby a zdravotnictví leona sárkőzio-
vá (ano 2011). 
„V nízkoprahovém Klubu Nezbeda 
se snažíme být dětem partnery, kteří 
pomáhají zvládnout těžké životní etapy, 
různé situace a problémy. Děti vede-
me k aktivnímu trávení volného času. 
Například tento měsíc je hravou formou 
a prostřednictvím různých aktivit 
seznámíme s finanční gramotností,“ 
popsala pracovnice klubu nezbeda 
adéla juřicová. dozvědí se například, 
jak peníze vznikají, kde je získáváme, 
a jak s nimi dále správně hospodařit. 

klub nezbeda nabízí zábavu i vědomosti,
mladé lidé naučí finanční gramotnosti

díky tomu budou děti zase o něco blíž 
k pochopení peněžního systému. 
připraveny jsou i pohybové, kreativní 
a hudební aktivity. vše je bezplatné. 
Měsíční program lze najít na instagra-
mových stránkách _klubnezbedafry-
dek a klub_nezbeda_mistek a také na 
facebooku. (rs)

„Klub Nezbeda připravuje pro děti a mládež ve věku od šesti 
do 20 let programy a činnosti pro aktivní trávení volného času. 
Zároveň jim pomáhá zvládat potíže ve škole, v rodině nebo ve 
vztazích s vrstevníky.“ náměstkyně primátora pro sociální péči, 
sociální služby a zdravotnictví leona sárkőziová (ano 2011)

Klubovny Nezbedy

Frýdek, Husova 3293

Místek, F. Čejky 450

Všední dny: 13:00 – 17:00
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představujeme drobné  
podnikatele a živnostníky

pokračujeme v představování pod-
nikatelů, kteří zajímavými projekty 
obohacují Frýdek-Místek. 
„Chceme vám, občanům, ukázat, jak 
živnostníci a menší obchodníci dokázali 

oživit nabídku služeb ve Frýdku-Místku. 
Pro ně i letos uspořádáme semináře 
v rámci projektu Podnikej F-M a po-
můžeme jim s propagací jejich výrobků 
a služeb,“  řekl náměstek primátora pro 

územní plánování a rozvoj, stavebně 
správní činnosti, ekonomický roz-
voj, podnikání, dotace a integrované 
teritoriální investice jakub Míček (ano 
2011). (rs)

Farmářské potraviny  
mají jedinečnou chuť
potraviny od regionálních farmářů a pěstitelů nabízí Farma na 
dosah na rohu tržní ulice a náměstí svobody v Místku. „Do 
této prodejny jsem chodila spoustu let nakupovat farmářské 
potraviny pro sebe a celou rodinu. Když jsem zjistila, že původní 
provozovatelé chtějí skončit, obchod jsem převzala. Byla by 
velká škoda, kdyby taková prodejna přestala ve Frýdku-Místku 
fungovat,“ vzpomínala současná majitelka renáta rusková. 
sama má ráda potraviny vyráběné starým poctivým způso-
bem bez přidávání chemických barviv, aditiv a konzervantů. 
sází na zpětnou vazbu od zákazníků. „Když se zkontaktuji s no-
vým farmářem, zajímám se, jak zvířata chová, jak je krmí, poté 
jak zpracovává maso, mléko či jiné suroviny. Následně udělám 
v obchodě ochutnávku a když zákazníci produkt kladně hodnotí, 
začnu jej odebírat. Oslovuji většinou lokální výrobce,“ potvrdila 
renáta rusková. 
Mezi zákazníky jsou jak mladí lidé, vyhledávající bio potravi-
ny a zdravý životní styl, tak i senioři, kteří dokáží ocenit, že 
koláče nebo kváskový chléb chutnají, jako když je pekla jejich 
babička. „Naši zákazníci si nejvíce oblíbili bio hovězí maso, uzeni-
ny a masné výrobky z místního řeznictví a uzenářství, mléčné bio 
výrobky z regionálních farem, domácí pečivo z rodinné pekárny, 
vejce z volného chovu a velkým hitem jsou müsli a cereální 
výrobky české firmy Mixit,“ vypočetla majitelka obchodu. 
sortiment nově rozšířila o med místního včelaře, semolinové 
těstoviny italského typu, variace kysaného zelí ve stylu kimchi 
nebo zdravé raw tyčinky.  
pro zaměstnance je prioritou spokojenost zakázníků. 

Dřevěná krása  
v Hobby krámku
hobby krámek, který působil několik let v radniční ulici, 
se letos přestěhoval o pár desítek metrů dál do Farní ulice 
naproti penzionu u Zvonu, doslova pár kroků od frýdeckého 
Zámeckého náměstí. „Když se zvažovalo ukončení prodeje 
obchůdku zaměřeného  pouze na korálky, rozhodl majitel pan 
Michal Černoch o jeho zachování a rozšíření o dřevěné výrobky. 
Je vlastníkem lesů, má vztah ke dřevu a chtěl toto téma rozvi-
nout ke tvoření a dělat radost dál,“ řekla Michaela hejčová, 
která obchůdek vede. 
„Vytváříme především polotovary, které si tvořilky mohou 
dopracovat podle svých představ anebo darovat druhým. To 
se setkalo s velkým ohlasem a nabídka se zvětšila o spousty 
zajímavých produktů jako lapače snů nebo dna na košíky. Také 
jsme zprovoznili e-shop, kde si zájemci vše prohlédnou, a poté 
vyzvednou u nás v krámku,“ dodala Michaela hejčová.
ovšem kdo není zručný nebo si netroufá na dokončení polo-
tovaru, z krámku si může odnést hotový výrobek. portfolio, 
které návštěvníci najdou v krámku, je rozmanité – dřevěné 
polotovary, výřezy, krabičky, srdíčka, mandaly, korálky, kom-
ponenty, ubrousky, stuhy apod. Zákazníci v obchůdku pořídí 
vyřezávaná autíčka, stromy života, klíčenky, vajíčka, české 
nápisy, tácky, zvířátka a produkty na přání – vše ze dřeva.
„Každému vše ochotně vysvětlíme anebo osobně předvedeme 
přímo v našem obchůdku. Snažíme se splnit přání a očekávání 
našich zákazníků, i když si objednají speciální dřevěné výrobky 
nebo gravírování, které je zaměřeno na svatby nebo rodinné 
oslavy, “ dodala Michaela hejčová.  

    
Kontakt: Farma na dosah
 Tržní 2322, Frýdek-Místek
 Tel.: 725 903 998
 facebook: Farma na dosah F-M

Kontakt: Hobby krámek
 Farní 15, Frýdek-Místek
 e-mail: obchod@svet-vyrezu.cz
 www.svet-vyrezu.cz
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 setkání s představiteli církví. Zleva: jakub chládek (církev adventistů 
sedMého dne), daniel vícha a václav rylko (říMskokatolická Farnost 
Místek), lukáŠ borecki (sleZská církev evanGelická), petr sZlaur 
(církev živého boha), lukáŠ nyZio (církev bratrská), FrantiŠek boldy 
(říMskokatolická Farnost Frýdek) a Zády k Fotoaparátu priMátor 
Frýdku-Místku petr korČ. Foto: rené stejskal 

Město pokračuje v dialogu s předsta-
viteli frýdecko-místeckých církevních 
společenství. podle plánu z loňského 
prvního ekumenického setkání du-
chovní v únoru opět zasedli u jednoho 
stolu s primátorem petrem korčem. 
dohodli se na pravidelných schůzkách 
v průběhu roku střídavě vždy na půdě 
jednoho ze společenství.
„Nyní jsem měl příležitost absolvovat 
letošní první z řady pravidelných, tzv. 
ekumenických snídaní, velmi inspira-
tivních setkání, na kterých jsme se do-
hodli s představiteli církví, které působí 
v našem městě. Společná diskuze byla 
velmi pestrá, podnětná a dotkli jsme se 
mnoha aktuálních témat. Pravidelná 
setkávání budou přínosem pro všechny. 
Děkuji děkanu Římskokatolické farnosti 
Místek Danielu Víchovi, který myšlenku 
společného setkávání inicioval,“ řekl 
primátor petr korč (naše Město F-M).
snídaně se zúčastnili zástupci slezské 
církve evangelické, církve živého boha, 
Českobratrské církve evangelické, 
církve bratrské a římskokatolických 
farností. hostitelem byla tentokrát 
církev adventistů sedmého dne, která 
ostatní duchovní a primátora petra 
korče pozvala do své modlitebny ve 
slezské ulici ve Frýdku. (jmj)

primátor s představiteli církví 
opět u jednoho stolu 

VELIKONOČNÍ  BOHOSLUŽBY
CÍRKEV  ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FRÝDEK - bazilika
Zelený čtvrtek:     18.00 hod.
Velký pátek:         Velkopáteční obřady – 15.00 hod.
Bílá sobota:           20.00 hod.
Velikon. neděle:   Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ   
                               – 8.00, 10.00 a 18.00 hod.

MÍSTEK - Farní kostel sv. Jana a Pavla 
Zelený čtvrtek:     18.00 hod.
Velký pátek:         Velkopáteční obřady – 15.00 hod.
Bílá sobota:           20.00 hod.
Velikon. neděle:   Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  
                               – 8.00, 10.00 a 18.30 hod.

ČESKOBRATRSKÁ  CÍRKEV  EVANGELICKÁ
FRÝDEK - Evangelický kostel
Velký pátek:          17.00 hod.
Velikon. neděle:   Společná bohoslužba Slezské církve 
                               evangelické augsburského vyznání 
                               a Českobratrské církve evangelické
                               – 10.00 hod.

SLEZSKÁ  CÍRKEV  EVANGELICKÁ  AUGSBURSKÉHO 
VYZNÁNÍ
FRÝDEK - Modlitebna (ul. Smetanova 376)
Velký pátek:         16.30 hod.
Velikon. neděle:   Společná bohoslužba Slezské církve 
                               evangelické augsburskeho vyznání 
                               a Českobratrské církve evangelické
                               – 10.00 hod.

CÍRKEV  ŽIVÉHO  BOHA
Sbor Frýdek-Místek (ul. Slezská 3150) 
Velikon. neděle:   10.00 hod.

CÍRKEV  BRATRSKÁ
MÍSTEK - (ul. V. Talicha 226)
Velký pátek:         10.00 hod.
Velikon. neděle:   10.00 hod.
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vlevo je budova kavárny radhoŠť a MaGistrátu, uprostřed již 
neexistující pivovarská hospoda a sklad piva, poZději lidová jídelna.  

pohled na Masarykovu třídu. vpravo stojí budova soudu, dneŠní 
katastrální Úřad. 

Zpravodaj F≈M ◆ historie

těšínská ulice ve Frýdku plnila do 
začátku 19. století funkci hlavní 
komunikace ve směru na dobrou 
a dále do těšína. dnešní Masarykova 
třída začala vznikat jako náhrada za 
dosavadní středověkou cestu a poprvé 
je vyznačena na tzv. indikační skici 
z let 1833–1836. s těšínskou ulicí byla 
propojena dnes zasypaným jamnickým 
úvozem na okraji dnešních komenské-
ho sadů.

Pivovar u kostela

na začátku Masarykovy třídy při 
hradbách nedaleko horní – těšínské 
brány si měšťané kolem roku 1640 
vystavěli nový pivovar. kvůli tomu 
museli zasypat jeden z rybníčků před 
branou. sladovna stála poblíž farního 
kostela sv. jana křtitele. Zajímavostí 
je, že chmel roste ve Frýdku dodnes. 
Zplanělý se vyskytuje na svazích těšín-
ské a hasičské ulice. pravovárečným 
měšťanům patřila na začátku 19. století 
sladovna, pivovar na nároží ulic na 
blatnici a radniční a bednárna s le-

na Masarykově třídě podnikali hospodští, 
pivovarníci, knihkupci, tiskař i řezník
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 pohled od bruZovské ulice v roce 1982. vpravo Zbouraná lidová 

restaurace, vlevo je vidět MaGistrát. 

Wilsonova třída Za 1. republiky s doMeM a obchodeM joseFa orla 
(Zcela vlevo). 

dovnou u sv. jošta. Měšťanský pivovar 
vařil pivo do roku 1906, přičemž po-
slední výstav piva činil 6000 hektolitrů. 
poté zůstala v provozu jen pivovarská 
hospoda (naposledy lidová jídelna) 
a pivovar se proměnil ve sklad piva tě-
šínského akciového pivovaru. objekty 
pivovaru byly zbořeny v roce 1982.

Holič vedle kavárny

již na konci 19. století na dnešní Masa-
rykově třídě (tehdejší kaiser strasse, 
pozdější Wilsonově třídě) panoval čilý 
obchodní ruch, který zesílil zejména 
před 1. světovou válkou a za 1. repub-
liky. hned vedle Frýdecké spořitelny, 
okresního hejtmanství (dnešního 
magistrátu) a café habsburg (po 
roce 1918 kavárna radhošť) stále 
stojí dva domy, které patřily Franzi 
christmannovi a rudolfu a vilhelmíně 
Zamarských. v přízemí prvního domu 
provozoval josef dronia holičství. albín 
Meller zase otevřel malou cukrárnič-
ku s přilehlou zahradou a zahradním 
posezením. Menší papírnictví měl 
leopold koltschartsch, který v něm 
prodával i knihy.

protější levá strana začínala naproti 
kavárně radhošť proslaveným jan-
dovým hostincem, ve které bývala za 
rakousko-uherska bašta frýdeckých 
Čechů. Za ním měl malou knihtiskárnu 
josef veverka. ve 30. letech minulé-
ho století u křižovatky s bruzovskou 
provozoval řeznictví adolf Gaidatsch, 
s odstupem několika domů a zahrad 
stálo hrázděné přízemní knihkupectví 
a papírnictví Ferdinanda nohla. toto 
knihkupectví ve své době patřilo k nej-
známějším a majitel jej vedl na solidní 
úrovni. jeho provizorní hrázděnou 
budovu postavili v roce 1922 a zanikla 
až v roce 1955. to už na pravé straně 
existovalo moderní papírnictví n. p. 
narpa.

Dělníkem ve vlastní tiskárně

přes cestu na pravé straně třídy za 
lékárnou ladislava kusaly provozoval 
tiskárnu a knihkupectví josef orel 
mladší. josef orel se osamostatnil 
v roce 1925 a nechal si na Wilsonově 
třídě postavit podle návrhu ludvíka 
juroše obytný dům s obchodem. tis-
kárnu a knihařství provozoval nadále 

v č. p. 115 na frýdeckém náměstí, 
kdežto obchod měl na tehdejší Wil-
sonově třídě. po znárodnění pracoval 
jako dělník ve svém závodě až do roku 
1950. Zemřel ve frýdecké nemocnici 
26. 10. 1950. tato nejstarší frýdecká 
tiskárna existovala 73 let. tiskly se v ní 
rovněž noviny Frýdecko-Místecký kraj. 
v domě josefa orla působil donedávna 
bazar lena, dnes je v něm prodejna 
vega.
do sousedství orlova závodu se 
z radniční ulice záhy přestěhovala 
brantálova drogerie, kterou vlastnil 
adolf Šlechtislav brantál (1891–1936). 
brantál byl také předsedou spole-
čenstva obchodníků a živnostníků 
ve Frýdku, pokladníkem spolku pro 
postavení pomníku t. G. Masaryka, 
majitelem vydavatelství pohlednic 
abbegrafia-brantál Frýdek a spoluma-

jitelem knižního nakladatelství. po jeho 
smrti obchod a vydavatelství převzala 
manželka Františka brantálová.

Dobytčí trh nad soudem

přes cestu naproti brantálovi vyrostl 
na konci 19. století c. k. okresní soud. 
střízlivou budovu v novorenesanční 
podobě navrhl místní stavitel rudolf 
aulegk. celý areál, kromě vstupního 
průčelí, ohrazovala zeď, v zadní partii 
s dvorem pro trestance. v roce 1951 se 
přistavělo druhé patro. dnes v budově 
sídlí katastrální úřad. nad soudem 
bývalo v minulosti dobytčí tržiště, 
hospoda na tržišti (lidově zvaná 
bykovňa) a provozovna rajmunda 
křivého – výroba, opravy a cejchování 
kuchyňských, obchodních, speciálních, 
decimálních a mostních vah. 

 blok doMů s papírnictvíM 
koleM r. 1960. 
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Datum přistavení Pořadí Místo stání - VOK natahovací Datum přistavení Pořadí Místo stání - bikram
1 Frýdek, PND 2416 1 Místek, ul. Kollárova 146 (u pečovatelských domů)
2 Frýdek, PND 3444 (u bývalého hřiště TJ Slezan) 2 Místek, ul. Fibichova 1499 (poblíž gymnázia)

3 Místek, ul. Pionýrů 803

3 Frýdek, Lubojackého 2702 (napojení ul. J. E. Purkyně) 4 Místek, ul. Pionýrů 1747 (mezi hotelovými domy)
4 Frýdek, ul. Bruzovská 1826 (u vodárny) 5 Místek, ul. Beethovenova 1857 (na parkovišti)

5 Frýdek, ul. K Lesu 1822 (naproti kříže) 6 Místek, ul. Myslbekova 2034 (u rozvodny)
6 Frýdek, ul. Nové Dvory-Vršavec 1825 (u lesa) 7 Místek, ul. Ke Splavu 1568 (u nádob na separ. odpad)

7 Frýdek, ul. Míru poblíž č. p. 1327 (u prádelny) 8 Frýdek, ul. Mánesova 438 - Žižkova (u pivnice)
8 Frýdek, ul. Míru za č. p. 1345 (u hřiště) 9 Frýdek, ul. Jeronýmova 428

9 Frýdek, ul. Jiřího Hakena 1658 (poblíž večerky "Maják") 10 Frýdek, ul. Tolstého 50 (u telefonní budky)
10 Frýdek, ul. Slezská - parkoviště před domem č. p. 2898 11 Frýdek, ul. Maxe Švabinského 2237 (směrem k ul. Lískovecká)

11 Frýdek, ul. Černá cesta 2874 (u obchodu) 12 Frýdek, ul. Lískovecká 2086 
12 Frýdek, ul. Křižíkova 1352 (stanoviště VP) 13 Frýdek, ul. Lískovecká (u objektu DISTEPu č. p. 3328)

14 Lískovec 410 (za výrobnou krůtích výrobků)

13 Frýdek, ul. Slunečná (vedle I. P. Pavlova 284) 15 Frýdek, ul. Cihelní 3416 - u gymnázia a SOŠ (dříve 10. ZŠ)
14 Frýdek, ul. Nad Mostárnou 2631 (u lávky) 16 Frýdek, ul. Klicperova 385 (u popelnic)

15 Frýdek, ul. Josefa Skupy 2928 (za kulturním domem) 17 Frýdek, ul. Slunečná (naproti č.p. 290)
16 Místek, ul. Březinova 789 (u výměníku) 18 Frýdek, ul. Slunečná (naproti č.p. 302)

Přistavení velkoobjemového kontejneru probíhá uvedený den do 14.00 hodin.
Stažení velkoobjemového kontejneru probíhá následující den v době od 06.00 do 12.00 hodin.

7.3.

8.3.

14.3.

7.3.

13.3.

8.3.

9.3.

15.3.

16.3.

14..3

16.3.

15.3.

6.3.

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě Frýdku-Místku

6.3.

9.3.

13.3.

Datum přistavení Pořadí Místo stání - VOK natahovací Datum přistavení Pořadí Místo stání - bikram
17 Místek, ul. Československé armády 1935 (na parkovišti) 19 Místek, ul. Zdeňka Štěpánka 154 (za restaurantem)
18 Místek, ul. Anenská 632 20 Místek, ul. Bezručova 232 (u odbočky na ul. F. Linharta)

21 Místek, ul. K Olešné 1332 (p. Kubala)

19 Místek, ul. Jiřího Trnky 72 (u restaurace Morava) 22 Zelinkovice, ul. Příborská 63 (poblíž MŠ, u nádob na separ. odpad)
20 Místek, ul. Dr. Antonína Vaculíka 1899 (parkoviště za 8. ZŠ) 23 Chlebovice, ul. Ke Studánce 128 (u transformátoru)

24 Chlebovice, ul. Františka Prokopa 110 (u pošty)

21 Místek, ul. Frýdlantská 2199 (u věžáků) 25 Chlebovice, ul. Stařičská 78 (u pana Martínka)
22 Frýdek, ul. J. Čapka 3087 26 Chlebovice, ul. Vodičná 1 (Dům včelařů)
23 Frýdek, ul. M. Chasáka 3149

24 Frýdek, ul. Pekařská 3421 (za domem č. p. 3057) 27 Lysůvky, ul. Zahradnická poblíž č. p. 51 (naproti zahradnictví)
25 Frýdek, ul. Novodvorská 3051 28 Zelinkovice, ul. Rovenská 5 (u lípy u odbočky k jachting Palkovice)

26 Lískovec, ul. K Sedlištím 305 (u kulturního domu) 29 Místek, ul. Pavlíkova 270 (u nádob na separ. odpad)
27 Lískovec, ul. K Sedlištím 281 (u hřbitova) 30 Místek, ul. Lesní (za domem č. p. 505)

28 Skalice 61 (u kulturního domu) 31 Místek, ul. Palkovická 305 (u podchodu)
29 Skalice 137 (u kostela) 32 Místek, ul. Polní - u hřiště (Vojtěcha Martínka 2373)

33 Místek, ul. Kolaříkova 574

34 Místek, ul. Spořilov - za domem č.p. 1614
35 Místek, ul. Čelakovského 1474 (u bývalé prodejny)

36 Skalice 128 (u vrby)
37 Skalice 32 (u žampionárny)

Přistavení velkoobjemového kontejneru probíhá uvedený den do 14.00 hodin.
Stažení velkoobjemového kontejneru probíhá následující den v době od 06.00 do 12.00 hodin.

29.3.

30.3.

23.3.

27.3. 27.3.

28.3.

20.3.

21.3.

22.3.

20.3.

21.3.

22.3.

23.3.

28.3.

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě Frýdku-Místku
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Obrazy Ivo Nováka
václavovický rodák ivo novák vysta-
vuje své malby v centru aktivních 
seniorův Místku. ve své tvorbě se 
zaměřuje na krajinu, zátiší a figurální 
kompozici. jeho obrazy překypují 
barevností. autor již vystavoval 
v Muzeu beskyd, bývalé Moravia 
bance, hornickém muzeu ostrava, 
Šenovském muzeu nebo na zámku 
v paskově. jeho současná výstava 
potrvá do 17. března. (rs)   

Ve Stounu Pokáč 
i Monkey Business
březnový program v hudebním 
klubu stoun přinese dva koncerty 
odlišného ražení. pokáč se zastaví 
ve stounu v pátek 17. března v rámci 
svého turné pokáčovo jaro 2023 
a návštěvníci mohou čekat vtipné 
písničky reflektující současné dění 
ve společnosti. o týden později 
zahraje Monkey business písničky 
z letošního tour přijďte a budete 
spaseni. Čeká se živelná show s ta-
nečními rytmy. (rs) 

Dvě výročí malíře 
Ferdiše Duši
dvě letošní výročí malíře, grafika, 
ilustrátora a keramika Ferdiše duši – 
135 let od narození a 65 let od jeho 
úmrtí připomene výstava v Muzeu 
beskyd. je nazvána renesanční 
člověk Ferdiš duša. vernisáž se 
koná 23. března v 17 hodin a výstava 
potrvá do 18. června. (rs) 

Vlastík Šmída 
zahraje ve Stolárně 
jazzový kvartet vlastík Šmída Q 
hrající ve složení vlastimil Šmída 
(klávesy), jeny krompolc (basa), 
Zbigniew kaleta (saxofony) a patrik 
benek (bicí) se představí ve Frýdku-
-Místku. v sobotu 18. března od 20 
hodin zahraje v klubu stolárna. (rs)

25

dovedete si představit, jaké to je žít se 
ztrátou sluchu? v termínech 20. 3., 3. 
4. a 4. 5., vždy od 17 hodin se v pro-
storách pobočky městské knihovny 
na hlavní třídě můžete dozvědět něco 
zajímavého ze světa lidí se sluchovými 
ztrátami. při různých příležitostech 
bude pozornost věnována tématům 
odhalování sluchových ztrát u dětí, 
rozvoji mluvené řeči, možnostem 
zprostředkování kultury neslyšícím 
a nedoslýchavým nebo čtení neslyší-
cích. všechna setkání budou tlumo-
čena do znakového jazyka, informace 
tedy budou přístupné i neslyšícím. 
přednášky, besedy i praktické ukázky 
jsou určeny pro kohokoli se zájmem 
o danou problematiku. Z programu si 
vyberou dospělí, děti, pedagogové i 
studenti. program připravila Městská 
knihovna Frýdek-Místek, speciálně 

pedagogické centrum pro děti se slu-
chovým postižením a pro děti s vada-
mi řeči ve Frýdku-Místku a spolek via 
osob se smyslovým postižením. pokud 
sami máte sluchovou ztrátu, přijďte se 
podělit o své zkušenosti. 
v pondělí 20. března se přijďte potěšit 
pohádkou z repertoáru brněnského 
divadla bolka polívky nazvanou aby se 
děti divily. představení je srozumitelné 
neslyšícím i slyšícím divákům, kteří 
se mohou i mnohé naučit. jak budou 
neslyšící děti divadlu rozumět? v před-
stavení se bude znakovat! a jak budou 
rozumět děti slyšící? v představení se 
bude i mluvit! inscenace je inspirována 
texty a obrázky aloise Mikulky, jehož 
dílo přináší hodně radosti a fantazie 
a je psáno tak, aby se děti opravdu 
divily. Zajistěte si místo rezervací na 
tel. čísle 558 113 496. (hr)

Zákoutí světa neslyšících 
v městské knihovně  
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akademický malíř karel lepík vysta-
vuje v Muzeu beskyd své malby z let 
1980 až 2022.  návštěvníci uvidí jeho 
pověstná torza ženských těl, reliéfy 
s duhovými barvami, geometrické 
obrazce, surrealistické fantazie anebo 
portréty či obraz plný houslí. návštěv-
níci si mohou výstavu prohlédnout do 
12. března. 
karel lepík se narodil 25. 12. 1940 
v Metylovicích, absolvoval akademii 
výtvarných umění v praze v ateliéru 
karla součka. v roce 1971 se účastnil 
umělecké stáže na academia belle arti 
pietro Wannoucci v perugii. vyučoval 
malbu a kresbu na ostravské univer-

zitě. je držitelem ceny města Frýdku-
-Místku za rok 2018. žije a tvoří ve 
Frýdku-Místku. (rs)
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ohlédnutí karla lepíka

kultura
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kUltUra FM

KINO VLAST
BIO SENIOR
8. 3. 10.00  věčný jožo aneb jak jsem 

potkal hvězdu  
15. 3. 10.00 korzet
22. 3. 10.00 plastic symphony
29. 3. 10.00 ostrov

FILMOVÝ KLUB
7. 3. 19.00 blízko
13. 3. 19.00 tár 
21. 3. 19.00  á-b-c-d-é-F-G-h-ch-í-jone-

stoWn 
27. 3. 19.00  terje vigen  

(projekce s živou hudbou)
28. 3. 19.00 batman začíná 

BIJÁSEK 
11. 3. 15.00 Úžasný Mauric
17. 3. 9.30 pohádky pro kočku
18. 3. 15.00 Zoubková víla

PROJEKCE V KD LÍSKOVEC

5. 4. 17.00 Zoubková víla
5. 4. 19.00 il boemo

Kompletní filmový program  
na www.kulturafm.cz

DIVADLO (NS VLAST)

8. 3. 19.00  hordubal (v. Georgiev, 
r. Fero, a. cónová aj.) 

20. 3. 19.00 discoland (div. na Zábradlí)
3. 4. 19.00  pán strom (radošinské  

naivné divadlo)

DIVADLO PRO DĚTI
12. 3. 15.00 o pejskovi a kočičce 
19. 3. 15.00 vojta a strašidla  
26. 3. 15.00 o pračlovíčkovi 

DALŠÍ AKCE
16. 3. 18.30  host l. Magdoně: petra 

urbanová, forenzní antropo-
ložka, nár. dům

21. 3. 19.00  Galakoncert světových melo-
dií pro lumpíkov, nár. dům

28. 3. 18.30   host l. horkého: Miloš 
habrnál (o architektovi 
j. Čermákovi a jeho působení 
ve Frýdku-Místku)

29. 3. 18.00  a. Mažgajová Čechová, petr 
Čech – koncert, sál ZuŠ

6.–8. 4.   velikonoční městečko (nám. 
svobody v Místku)

VÝSTAVA
do 15. 3.  F-M na kole – mapy nejčerst-

vějších cyklostezek
17. 3.–19. 4. Filmové plakáty  

Městská kniHovna

9. 3. 18.00  Čapek na scénu! knihov-
níci čtou Čapkovy povídky 
(hudebně-literární večer), 
jiráskova ul. 

14. 3. 17.00  Čína – přednáška v. strako-
šové o tradici čínského umění 
a vynálezech, Modrý salonek, 
pob. hlavní

16. 3. 17.00  několik tváří Františka tiché-
ho – přednáška G. pelikánové, 
Modrý salonek, pob. hlavní tř.

20. 3. 17.00  aby se děti divily (div. b. po-
lívky v rámci akce Zákoutí 
světa neslyšících), Modrý 
salonek, pob. hlavní tř.

21. 3. 17.30  České korunovační klenoty 
(s dobovou hudbou a na závěr 
promítnutí filmu o koruno-
vačních klenotech), Modrý 
salonek, pob. hlavní tř. 

23. 3. 8. 30  brain&breakfast – eliška pod-
zimková a její ilustrovaný svět, 
Modrý salonek, pob. hlavní tř.

23. 3. 17.00  poutí k branám orientu – 
cestovatelská přednáška 
n. havlové, Modrý salonek, 
pob. hlavní tř. 

30. 3. 18.00  Známá neznámá – žena, o kte-
ré se ví, ale píše málo. literární 
přednáška o sestře karla 
a josefa Čapkových heleně, 
jiráskova ul. 

31. 3.   noc s andersenem – pohád-
kové nocování v knihovně 
(nutná přihláška v odd. pro 
děti a mládež), pob. hlavní tř. 

do 15. 3.   výstava bronislava liberdy – 
ilustrace pro děti, pob. hlavní 
tř. – dětské odd.

od 16. 3.   výstava prací velké výtvarné 
soutěže, pob. hlavní tř. – dět-
ské odd.

do 31. 3.   výstava obrazů v-klubu vý-
tvarníků FM – vlasta smrčko-
vá, jiřina hamrlová, studovna, 
hlavní tř. 

do 29. 3.   inspirační vymalovánky lucie 
ernestové v barevné fantazii 
reginy kusové, jiráskova ul. 

 

centrUM aktivnÍcH 
seniorŮ

15. 3. 9.00  ukázky technik na trénování 
paměti s trenérkou paměti 
Marií Göttlicherovou

MUZeUM BeskyD

Výstavy

stálé expozice: beskydy – příroda a lidé, 
Frýdek a Místek, Frýdek – Mariánské poutní 
místo.
do 2. 4. vážky ve světle knih
do 12. 3.  karel lepík – výběr z tvorby 

1980–2022 (vernisáž 9. 2. 
17.00) 

23. 3.-18. 6.   renesanční člověk Ferdiš duša 
(vernisáž 23. 3. v 17.00)

Akce muzea Beskyd

9. 3. 16.30  židovské synagogy a hřbitovy, 
(přednáška j. poláška), Zelený 
dům

16. 3. 16.30  josef lang (přednáška j. 
poláška o životní pouti malíře 
j. langa), Zelený dům 

17. 3. 15.00  komentovaná prohlídka p. je-
ziorského výstavy vážky ve 
světle knih

20. 3. 16.30  výtvarný Frýdek i., (komen-
tovaná vycházka j. poláška 
– plastiky a drobné stavby ve 
veřejném prostoru, sraz před 
kult. domem ve Frýdku)

27. 3. 16.30   výtvarný Frýdek ii., (komen-
tovaná vycházka j. poláška 
– další plastiky a výtv. díla ve 
veřejném prostoru, sraz na 
růžovém pahorku před pro-
dejnou hruška)

30. 3. 16.30  studánky, prameny, potoky 
a náhony ve Frýdku-Místku 
(přednáška j. poláška), Zelený 
dům 

   

FaUnapark

18. 3. 9.00  pomáháme Faunaparku –  
dobrovolnická brigáda

26. 3. 15.00  včela základ života – hravé 
povídání o včelkách

9. 4. 15.00  hledání velikonočního vajíčka 

DivaDlo ČtyŘlÍstek

11. 3. 15.00 příhody medvídka ťupínka i
11. 3. 19.00  obrovská neviditelná ruka 

aneb dost bylo covidu
25. 3. 15.00  o poctivém loupežníku  

lotrandovi 
25. 3. 19.00 tik-tik

katolickÝ liDovÝ DŮM

19. 3. 16.00 včelařská pohádka
23. 3. 14.00 velikonoční dílny 

Zpravodaj F≈M ◆ kultura

kulturní tipy
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 varhaník petr Čech. 

kultura

říká se, že kdo si pamatuje devade-
sátky, ten je neprožil. ale co když se 
na tuto dobu snažíme zapomenout 
i z jiných důvodů? 
inscenace discoland, kterou v pon-
dělí 20. března do nové scény vlast 
přiveze divadlo na Zábradlí, mapuje 
s komickou nadsázkou vzpomínky 
bývalých zaměstnanců, návštěvníků 
a dalších pamětníků dnes už legendár-
ního klubu discoland sylvie. 
Místo, kam s oblibou chodil i sám 
mistr karel Gott, a hlavně postavy 
pohybující se na hraně zákona před-
staví na jevišti herci petr Čtvrtníček, 
jiří vyorálek, barbora bočková a další. 
Zatímco postava majitele klubu ivana 
jonáka je notoricky známá, o těch 
„druhých“ netušíme skoro nic. (lv)

Discoland: vzpomínka na devadesátky 
s petrem Čtvrtníčkem 
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houslistka alena Mazgajová Čechová 
dosahuje výrazných soutěžních úspě-
chů již od svých desíti let, kdy se stala 
laureátkou ve dvou ročnících mezi-
národní kocianovy houslové soutěže. 
nyní vystupuje na festivalech v evropě 
a v zámoří.  
v rámci komorních koncertů, které 
pořádá kulturaFM v sále ZuŠ Frýdek-
-Místek, vystoupí ve středu 29. března 
alena Mazgajová Čechová společně se 
svým bratrem, úspěšným varhaníkem 
a šéfem pražské konzervatoře petrem 
Čechem. 
vstupenky na celou sérii komorních 
koncertů lze stále zakoupit i výhodně 
formou celého předplatného. (lv)

na komorní koncertech 
vystoupí špičkoví hudebníci

ve filmovém klubu v kině vlast mů-
žete zhlédnout současné i klasické 
artové filmy, zajímavé dokumenty, 
retrospektivy vybraných režisérů 
a také speciální projekce. 
jednou z nich zajisté bude švédský 
snímek terje vigen režiséra vic-
tora sjöströma z roku 1917, který 
připravujeme na pondělí 27. března. 
tento skvost z éry němého filmu je 
dramatickou ságou na motivy stej-
nojmenné básně norského dramati-
ka henrika ibsena.
působivé obrazy drsného příběhu 
a divoké severské přírody umocní 
živý hudební doprovod jana žambo-
cha (Wolf lost in the poem). 
Pokud nejste členy filmového 
klubu, a rádi byste se jimi stali, 
stačí si v pokladně Kina Vlast kou-
pit roční průkaz, který vám zajistí 
slevu na všechny tyto projekce 
nejenom ve Frýdku-Místku, ale 
všude, kde fungují pod hlavič-
kou Asociace českých filmových 
klubů, na vybraných filmových 
seminářích a také na letošní Letní 
filmové škole v Uherském Hradi-
šti. (lv)

Švédský němý film 
s živou hudbou 
Jana Žambocha  

včelařský kroužek mládeže Frýdek-
-Místek nastudoval k 20. výročí svého 
založení včelařskou pohádku v režii 
andrey Závodné. pojednává o jedu 
v hlavě, lásce v srdci a prvních slzách. 
Zhlédnout ji můžete v neděli 19. břez-

na od 16 hod. v katolickém lidovém 
domě v Místku, v pátek 24. března 
od 17 hod. v motorestu Zelinkovice 
a v pátek 31. března od 17 hod. v kul-
turním domě ve staříči. vstupné je 
dobrovolné. (rs)

včelaři oslaví své výročí 

Discoland (P. Čtvrtníček), NS Vlast 20. 3. 19.00

Kom. koncert (A. M. Čechová, P. Čech), sál ZUŠ, 29. 3. 18.00
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tek získaly na podzim uplynulého roku 
hezké úspěchy.   
poprvé v historii klubu se zúčastnily 
Českého poháru v teamgymu. 

„I když byly naše holky v soutěži úplnými 
nováčky, v listopadu v konkurenci 13 
týmů získaly medaile jako třetí nejlepší 
tým v republice v kategorii do 11 let,“ 
uvedla hlavní trenérka karolína Ma-
chalová.  
na podzimní soutěži v malém teamgy-
mu (dvojboj) v říčanech vyhrála obě 
mladší družstva zlato a nejstarší holky 
(10-11 let) stříbro. na druhém závo-
dě dívky obhájily obě zlata i stříbro. 
poslední závod roku se konal v praze, 
kam vyrazilo šest týmů tj sokol Frý-
dek-Místek. děti získaly tří zlaté a tři 
stříbrné medaile.  
na závěr sezóny děti a trenéři uspořá-
dali pro rodiče vánoční vystoupení, na 
které se přišlo podívat na 300 rodičů, 
prarodičů a fanoušků. (km)

Gymnastky sokola zažily úspěšný rok 

PONDĚLÍ ČTVRTEK PÁTEK

CHLEBOVICE FRÝDEK SKALICE

17. listopadu Fráni Šrámka Ostravská 4. května Maxima Gorkého Bratří Šlapetů

LYSŮVKY 28. října Frýdlantská Palackého Beskydská Nad Potokem Elišky Servátkové

Anenská Hálkova Pionýrů Bezručova Nerudova Františka Krasla

ZELINKOVICE Bahno-Příkopy J. Opletala Piskořova Bohuslava Martinů Nová Jaroslava Olšáka

Boženy Němcové Ke Splavu Pod Letištěm Emy Destinové Lískovec

Brožíkova Kolaříkova Příborská F. Čejky

Březinova Kollárova Raisova Františka Linharta Pavlíkova LÍSKOVEC

Březová Křížkovského Riegrova Havlíčkova Podpuklí

Čajkovského Libušina Říční J. Jabůrkové Polní

Čelakovského Lidická Spořilov Janáčkova           Rudolfa Vaška

ČSA Malé náměstí Stará Riviéra Josefa Lady Školská

Družstevní Malý Koloredov Svatopluka Čecha Jungmannova U Náhonu

Dvořákova Marie Pujmanové Svazarmovská Kvapilova Vojtěcha Martínka

Erbenova Myslbekova U Ostravice Květná Zborovská

Farní nám. Na Konečné Vítězslava Nezvala Luční Zelená

Fibichova nám. Svobody Vojanova

Foersterova Ondrášova Vrchlického

Foglarova

MÍSTEK MÍSTEK

ÚTERÝ

Palkovická (od křiž. s 

Podpuklí po pek. PINO)

STŘEDA

PONDĚLÍ ČTVRTEK PÁTEK

FRÝDEK

2. května Jiráskova Okružní Černá cesta Petra Cingra Čs. Červeného kříže

Bavlnářská Josefa Kajetána Tyla P. Jilemnického Dlouhá (od 

Lískovecké)

Pod Zámečkem Josefa Skupy

Akátová Josefa Hory Pod Vodojemem Dobrovského Podlesní Lískovecká

Bedřicha Václavka Joži Úprky Potoční H. Salichové Přemyslovců Maxe Švabinského

Borová K Hájku Prokopa Holého Horní Příkrá Nad Lipinou

Bruzovská K Lesu Puškinova J. Kaluse Růžová Revoluční

Cihelní Karolíny Světlé Resslova Jana Čapka Rybnická

Divišova Klicperova Sadová (mezi ul. TGM a 

Novodvorskou)

Jaroslava Haška S. K. Neumanna MÍSTEK

Dlouhá (od ul. Míru po 

Lískoveckou)

Krátká Skautská Jiřího Hakena Bahno-Hlíny

Dr. Jánského Křižíkova Slezská (od ul. 

Těšínské po křiž. u sup. 

ALBERT)

Jiřího Mahena Bahno-Rovňa

Dr. Petra Legionářská Smetanova Jiřího z Poděbrad Slavíčkova Bahno-Štandl

Dr. Vančury Lubojackého Sokolská Kpt. Nálepky K Olešné

El. Krásnohorské Malá Střelniční Mikoláše Alše Na Hrázi

Fügnerova Mánesova Škarabelova Na Podvolání Nad Přehradou

Gajdošova Mariánské nám. Těšínská Na Poříčí Sokola Tůmy

Gogolova Míru Tichá Na Výsluní Spojovací

Horymírova Na Bažinách Třanovského Národních mučedníků Staroměstská Pod Štandlem

Husova Nad Rybníkem Třešňová Nové Dvory-Hlíny Svatoplukova Rybářská

Hutní Na Podlesí U Nemocnice Nové Dvory-Kamenec   Šeříková

I. J. Pešiny Na Příkopě U Zavadilky Nové Dvory-Podhůří       V Zahradách

I. P. Pavlova Na Stráni V. Vantucha Ó. Lysohorského Vřesová

J. Božana Na Veselé Zámecké náměstí Olbrachtova Zátiší (za Hradem)

J. E. Purkyně Na Vyhlídce Zátiší Panské Nové Dvory Železniční

Jabloňová Nové Dvory-Vršavec Žižkova

Jana Švermy

FRÝDEK

STŘEDA

Palkovická (od pekárny 

PINO směr Palkovice)

FRÝDEK

Slezská (od křižovatky 

u supermarketu 

ALBERT směr Dobrá)

ÚTERÝ

Sadová (mezi ul. 

Novodvorská a ar. 

firem)

Sudý týden

20.03.-24.03.2023

Lichý týden

27.0
3.-31.03.2023

SVOZ 
BIO

ODPADU



2929

Úspěch Green volley v Českém poháru 

v Mnichově hradišti se v lednu konalo 
první finálové kolo celorepublikového 
Českého poháru starších žáků. tým 
Green volley Frýdek-Místek vede-
ný trenérským tandemem podola 
– stonavský, který se v dlouhodobé 
části probojoval mezi elitní osmičku, 
rozhodně nepatřil k favoritům. 

pohárový víkend byl velmi náročný, 
protože jednotlivé zápasy se odehrá-
valy na třech různých místech. Green 
volley FM se s nepříznivými podmín-
kami vypořádal nejlépe. hned v prvním 
zápase zaskočil favorita z Českých 
budějovic, postupně následovala vítěz-

ství nad kladnem, příbramí a domácím 
Mnichovým hradištěm. 

„Žádný vstup do zápasu jsme neměli 
ideální. Kluci se museli hráči prát s bo-
dovým mankem, ale obrovskou bojov-
ností se jim podařilo všechna utkání 
získat ve svůj prospěch. První prohra 
přišla až se silnou Prahou, která nás po-
razila v tiebreaku. Následovaly další dvě 
dramatické bitvy s Letovicemi a Zlínem, 
tentokrát se šťastným koncem, které 
znamenaly celkové prvenství. Celému 
týmu patří velká gratulace,“ řekl trenér 
radovan podola. 

na snímku vítězové prvního turnaje 
Českého poháru – starší žáci Green 
volley Frýdek-Místek. Zleva leží t. 
bernatík a t. bača, zleva klečí Š. ond-
roušek, v. jezerský a d. hradil, stojící 
zleva: trenér r. podola, M. kowalowski, 
M. židlík, v. Gelnar, M. nahodil a tre-
nér j. stonavský. (az)

Sportovní tipy

Házená – extraliga mužů
  4. 3. 18.00 skp F-M – skkp brno

Volejbal – extraliga žen
  9. 3. 17.00 sokol F-M – olymp
16. 3. 17.00 sokol F-M – přerov

Hokej – Chance liga 
rozpis zápasů play-off  
na webu: hokej.hcf-m.cz.

Fotbal – MSFL   
11. 3. 14.30 Fk F-M – hlučín
25. 3. 15.00 Fk F-M – hranice

Nejste ještě u nás?
Přihlaste se k nám do 
31. 3. 2023
Klientské centrum
Frýdek-Místek
Ostravská 1556 
(vedle banky Creditas)

a mnoho dalších

až

až

až
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(pro všechny bez omezení)
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T. G. Masaryk: ...
v každém čísle vylosujeme 10 úspěšných luštitelů, které odměníme věcnými cenami. tajenku křížovky můžete do 27. 3. 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: július kamocsai, josef stodola, Zdeňka březinová, ludmila Čapčuchová, jana kašperová, václav 
Šigut, eva vyvialová, vít eliáš, Miluše Frydryšková, petr žilinský. 
ceny si mohou vyzvednout v budově magistrátu v radniční ul. 1148, kancelář č. 215 (tiskové odd., 1. patro).

Sudoku

8 9 6
5 6 8

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

4 5 3
7 8 2 5

2 5 3
5 3 4

9 4 2 7
6 2 9 8 4

3 2
1 5 6 2 8
4 6

4 5 7 8 2
3 6

7 4 1 6 9
5 2 7 3
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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. 3.  2023

SERVIS
777 913 814

SKI

HLEDÁ
Projektanty a další profese

Více informací na:
www.hpfm.cz /KARIERA

Zlepšete svůj život
Praktická ukázka meditace v pohybu

tělocvična 4. ZŠ Komenského 402, Frýdek-Místek
pravidelné skupiny od 10. 3. 2023 každý pátek 1600–1700

první navštívená hodina zdarma
STTC v ČR, z.s. | vop@taoist.cz | www.taoist.cz

Taoist Tai Chi™
vnitřní umění pro zdraví

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

Družstvo Raškovice
www.www-druzstvoraskovice-cz.estranky.cz/

omdraskovice@seznam.cz

Odrůda žlutomasých 
brambor: 
ANTONIE – A
GOLD MARIE – A
WENDY – B

Krmné 
drobné 

4,-
Konzumní 

10,- 

Prodej: březen – květen 2023
pátek 15–16 hod., sobota 8–9 hod.

jiné termíny po domluvě (tel.: 736 768 497)

              Výdej brambor: 
ve sklepě při stáji OMD Raškovice 
na Červenci 
(autobus. zastávka Raškovice Trávníky)
18°27'19.973"E, 49°36'45.757"N

Farmářský 
prodej 
BRAMBOR  

Mobil: 725 000 209 
Novodvorská 3060, 738 01 Frýdek-Místek 
Zdravotní středisko, nad Lékárnou 1. patro 

info@navrat-ke-zdravi.cz, www.navrat-ke-zdravi-cz.webnode.cz 

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K HARMONIZACI TĚLA: 

Celkové a reflexní masáže 
Individuální lekce jógy 

Konzultace 
Bylinné preparáty 

*** 
PONDĚLÍ - PÁTEK 15-20 H 

SOBOTA 9-12 H 

SLEVA 15%
NA MATRACE

13. – 19. 3. 2023

11. 5.
25. 5.
8. 6.
22. 6.

20. 7.
3. 8.
17. 8.
31. 8.

2023

TRHY

ve čtvrtek od 8.00 do 16.00

14. 9.
12. 10.
26. 10.

 v sobotu 11. 11. od 8.00 do 13.00
zabijačka

Prodej na trhu se uskuteční vždy jen 
do vyprodání nabízeného zboží 

z důvodu kapacitně omezených zásob 
maloprodejců.

 
www.beskydskefarmarsketrhy.cz

HLEDÁME 
NOVÉ KOLEGY

REFERENT 
STAVEBNÍHO ÚŘADU

KONTROLOR 
FINANČNÍHO ODBORU

SPRÁVNÍ REFERENT 
ODBORU DOPRAVY

INFORMATIK 
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  SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
 FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o.                                    
 T.G. Masaryka 456,  Tel.:603 574 554                                           
      www.ssosfm.cz 

 

Studium DENNÍ a DÁLKOVÉ 
pro maturitní obory: 

 

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 

SOCIÁLNÍ ČINNOST 

Hledáme posily  pro práci v chovu laboratorních hlodavců v Místku ulice Palkovická
pro pracovní pozici: CHOVATEL, Operátor chovu – NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

Jde o rutinní druh práce, která není fyzicky náročná. Dochází zde k manipulaci s drobnými hlodavci.

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

Práce je pravidelně v ranních směnách, pracovních dnech. Je možno domluvit individuální časy nástupů do práce a úvazky v případě 
potřeby (dle dopravy, odvodu dětí do školky, ostatních zohlednitelných situací)
Po zapracování a pracovitosti se mzda pohybuje v úrovni 20.000-27.000 Kč. Odměny za dosažení pracovních výsledků.

Možné formy spolupráce: Dohoda o pracovní činnosti
 Částečný pracovní úvazek
 Plný pracovní úvazek
 Spolupráce na ŽL při specifickém druhu práce
Místo výkonu práce:  (objekt bývalé drůbežárny – v areálu Technosvar adresa: Palkovická 320, Frýdek.Místek , 
 Tel. 739 708 818 ( po-pá 8,30-16 hod, případně voláme nazpět), email: info@micefarm.com


