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slovo primátorky
Přijďte k volbám!

Vážení občané,
jako vždy v čase předvolebním Vás 

všechny zvu k nadcházejícím volbám, 
protože čím vyšší volební účast ve městě, 
tím přesnější vzorek toho, co si vy, obyva-
telé Frýdku-Místku, přejete, ve výsledcích 
vychází. Svůj zájem o věci veřejné jste již 
několikrát dokázali především v komunál-
ních a parlamentních volbách, já bych Vás 
chtěla požádat, abyste stejně přistoupili k 
nynějším volbám krajským, protože, jak je i vidět z posledních událostí, 
Frýdku-Místku se politické obsazení krajského úřadu výrazně dotýká. V 
současné době zde mají převahu politické strany, které jsou ve městě 
v opozici, a Frýdek-Místek díky tomu, že si z krajského rozpočtu udělaly 
nástroj finanční politické moci, přichází o milionové částky, na které má 
jako ostatní města nárok. Nebo snad obyvatelé Frýdku-Místku nejsou oby-
vatele Moravskoslezského kraje? Z rozhodnutí současného vedení kraje 
to tak mnohdy vypadá, což je velice smutné. Nadcházející volby do kraj-
ského zastupitelstva to mohou změnit. Potřebujeme i na kraji zástupce, 
kteří nezapomenou, že pochází z Frýdku-Místku! Když jsme před časem 
ve zpravodaji upozornili, že někteří frýdecko-místečtí krajští zastupitelé ne-
jsou k místu svého domova loajální, protože drží stranickou linii ODS, která 
se snaží Frýdek-Místek všemožně poškozovat, dostala se (ne naším přiči-
něním) tato kauza až před soud. Ten dal našemu postoji zapravdu. Soudní 
rozhodnutí jsou složitý a zejména časově náročný proces. Vy však můžete 
problémy našeho města na krajské úrovni vyřešit velmi brzo. Krajské volby 
tu máme už koncem tohoto týdne a já věřím, že většině z Vás není lhostej-
né, v jakém městě žijeme, a proto přijdete zvolit ty politické strany, o kterých 
víte, že Frýdku-Místku prospívají, nikoliv škodí.  Eva Richtrová

Kraj „okrádá“ město Frýdek-Místek

ULICE 8. PĚŠÍHO PLUKU: Revitalizace této ulice je v původním Integrovaném plánu rozvoje města 
stejně jako obnova Zámeckého parku, rekonstrukce fotbalového areálu Stovky či divadla Čtyřlístek, stejně 
jako výstavba haly pro asijské bojové sporty či obnova mnoha kulturních památek církevního charakteru. 
Peníze na realizaci však kraj městu dosud nepřiznal.     Foto: Petr Pavelka

Frýdek-Místek jako jediné 
statutární město kraje prozatím 
nedostal přiklepnuty finanč-
ní prostředky z evropských 
fondů vyčleněné pro pět sta-
tutárních měst kraje. Vedení 
města nesouhlasilo a rozporo-
valo hodnocení integrovaného 
plánu našeho města, aby pro 
Frýdek-Místek stále vyčleněné 
finance ve výši přes devět mili-
onů eur město nakonec moh-
lo použít k svému zvelebení. 
Jenže místní sdružení ODS při-
chází s bezprecedentním obvi-
něním vedení města, kterému 
vyčítá stav, do kterého Frýdek-
-Místek ODS sama dostala!

„Je to absurdní a vrchol poli-
tické arogance a demagogie. 
Žádosti měst posuzuje Úřad regi-
onální rady, který není ničím jiným 
než prodlouženou rukou krajské-
ho úřadu, který tuto instituci zřídil. 
Kraj, ovládaný ODS, tedy jeho 
prostřednictvím jde Frýdku-Místku 
po penězích a místní ODS si ještě 
dovoluje prezentovat to jako naši 
chybu! Ke všemu s předloženým 
integrovaným plánem na našem 
zastupitelstvu vyslovilo souhlas 
34 zastupitelů, tedy i kolegové z 
ODS, kteří si jej teď dovolují napa-
dat. Nikdo z opozičních zastupi-
telů tehdy nebyl proti. Dokonce 
Pavel Kocich mluvil o profesionál-
ně zpracovaném dokladu a Petr 
Hartmann materiál vítal s tím, že 
je dobře zpracovaný,“ říká primá-
torka Eva Richtrová.

„Odmítáme nařčení Místního 
sdružení ODS a pana Svojáka, 
že došlo k fatální chybě. Přede-
vším hodnocení Integrovaného 
plánu našeho města ještě nebylo 
ukončeno, konečné rozhodnutí má 
padnout v nejbližších měsících,“ 
upozorňuje náměstek primátora 
Michal Pobucký, který má dotač-
ní politiku radnice na starosti a 
nepředpokládá, že by město nako-
nec peníze nedostalo. Připomíná, 
že město k příležitosti získat evrop-
ské peníze přistoupilo s maximální 
zodpovědností. I proto vypsalo pro 
zpracování Integrovaného plánu 
rozvoje města – Přitažlivé město 
(dále jen IPRM) výběrové řízení 
kvůli jistotě, že dokument bude 
zpracován kvalitně a bez chyb. 
Zvítězila v něm společnost Tech-
noexport, která má mnohaleté 
zkušenosti s čerpáním finančních 
prostředků z Evropské unie a tvor-
bou podobných dokumentů, jako 
je IPRM. Není bez zajímavosti, že 

většinovým vlastníkem (3/4) Tech-
noexportu je stát.

„IPRM Frýdku-Místku byl 
zpracován v řádném termínu, byl 
odevzdán na Úřad regionální rady 
v řádném termínu, kontrola formál-
ních náležitostí proběhla taktéž v 
pořádku bez jediné připomínky. 
V průběhu hodnocení integrova-
ných plánů všech pěti statutárních 
měst našeho kraje došlo k tomu, 
že Úřad regionální rady vytvořil 
bodové hodnocení, přičemž jedi-
ným městem, které nepřekonalo 
60bodovou hranici, se stal Frýdek-
-Místek. Poté, co se zástupci Frýd-
ku-Místku dozvěděli tuto informaci, 
následovalo technické jednání na 
Úřadu regionální rady v Ostravě, 
kde zástupci radnice společně se 
zástupci Technoexportu rozporo-
vali bodové hodnocení IPRM. U 
některých kritérií sami hodnotitelé 
Úřadu regionální rady uznali, že 
by měly být tyto hodnoty pozmě-
něny. Frýdek-Místek v původním 
hodnocení dosáhl 55,84 bodu, 
přičemž chybějících 4,16 bodu se 
na tomto jednání určitě našlo. Dle 
propočtů na základě jednání na 
ÚRR Moravskoslezsko by mělo 
být hodnocení IPRM Frýdku-
-Místku na 70,95 bodu. Na tom-
to technickém jednání bylo dále 
uvedeno, že bodové hodnocení 
IPRM Frýdku-Místku bude uprave-
no a v pozměněné podobě bude 
předloženo Výboru regionální rady 
ke schválení. Tato skutečnost 
ovšem nenastala a Výboru regio-
nální rady byl předložen původní 
materiál, který je v rozporu se 
skutečností. Bodové hodnocení 
neodpovídá obsahu Integrované-
ho plánu rozvoje města – Přitažli-
vé město Frýdek-Místek,“ popsal 
vývoj událostí Michal Pobucký. 
Na základě těchto skutečností se 
vedení města domnívá, že došlo 
k politickému zmanipulování hod-
nocení IPRM Frýdek-Místek. „Již v 
minulosti jsme byli svědky toho, že 
vedení Moravskoslezského kraje 
zcela záměrně upravuje některá 
hodnocení žádostí o dotaci ze stra-
ny Frýdku-Místku tak, aby naše 
město nemohlo dostat finanční 
prostředky,“ upozornil náměstek 
primátorky Michal Pobucký.

Kraj nám nepřál již dříve
Krajský úřad Moravskoslezské-

ho kraje Frýdku-Místku dlouhodo-
bě nepřeje, protože je reprezen-
tován jinými politickými stranami, 
než kraj. Například žádost o dotaci 
na projektovou přípravu v oblasti 

životního prostředí na Kanalizaci 
Frýdek-Místek Skalice byla ohod-
nocena 17 body z 20 a byla schvá-
lena, na rozdíl od žádosti na Kana-
lizaci Frýdek-Místek Lískovec, 
která byla ohodnocena body 14, 
a proto již schválena nebyla. Jed-
nalo se přitom o identické žádosti 
pouze s rozdílným názvem!

Žádost o dotaci na studii 
využitelnosti brownfields „Kasár-
na Palkovická“ ve Frýdku-Místku 
doporučila Radě kraje Agentura 
pro regionální rozvoj ke schválení. 
Rada tento materiál neschválila s 
poukazem na nedořešené majet-
kové vztahy, ovšem s příslibem, že 
budou-li vyřešeny, dotaci získáme. 
Když město po roce podalo žádost 
znovu již s vyřešenými majetko-
vými vztahy, Rada kraje žádost 
schválila, ovšem na Zastupitelstvu 
Moravskoslezského kraje na žádost 
předsedy klubu zastupitelů za ODS 
pana Zbyňka Stanjury byl tento bod 
vyjmut z předloženého materiálu a 
bylo o něm hlasováno zvlášť. Dota-
ce nebyla schválena, a to na popud 
Občanské demokratické strany bez 
jakéhokoliv zdůvodnění. 

Žádost o dotaci na odkana-
lizování oblasti povodí Olešné 
– kanalizace Chlebovic – stoka C 
na Ministerstvo zemědělství nám 
byla přiznána. Ministerstvo pouze 
chtělo souhlasné vyjádření Morav-
skoslezského kraje. Ten ovšem 
kladné stanovisko nevydal a Sta-
tutární město Frýdek-Místek díky 
rozhodnutí vedení Moravskoslez-
ského kraje přišlo o další dotaci, 
tentokrát ve výši 21 milionů korun!

„Jsme přesvědčeni, že vedení 
Moravskoslezského kraje sou-
stavně blokuje přísun finančních 
prostředků do našeho města z 
toho důvodu, že zdejší radnice je 

vedena Českou stranou sociálně 
demokratickou v koalici s Komu-
nistickou stranou Čech a Moravy. 
Někteří krajští radní se nechali 
údajně slyšet, že dokud budou na 
radnici ve Frýdku-Místku komunis-
té, neuvidíme od Moravskoslez-
ského kraje ani korunu. Bohužel 
toto zpolitizování dotací se v praxi 
skutečně odehrává! To, že se nyní 
snaží do celé záležitosti vtáhnout 
primátorku Evu Richtrovou a svo-
lat mimořádné zasedání zastupi-
telstva, svědčí jen o mimořádné 
politické aroganci. Týden před 

krajskými a senátními volbami 
nejde o nic jiného než o snahu 
poškodit primátorku v nadcháze-
jících senátních volbách a odvrátit 
pozornost od osoby stávajícího 
senátora Františka Kopeckého, 
který by se v této době měl zpo-
vídat ze svých nesplněných slibů o 
alpském Kitzbühelu v Beskydech,“ 
uzavírá poslanec a frýdecko-mís-
tecký radní Petr Rafaj. „Ty peníze, 
na které má město nárok, nakonec 
dostaneme. I kdybychom měli jít 
cestou žaloby,“ ujišťuje primátorka 
Eva Richtrová. (pp)
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Po kolaudaci naplánované na 
14. října dojde na zprovoznění 
nově vybudované komunikace u 
polikliniky, která spojuje stávající 
ulici Pivovarská u tržiště se silnicí 
8. pěšího pluku. „Komunikace s 
chodníky pro pěší po obou stra-
nách je šest metrů široká a sedm-
desát pět metrů dlouhá, povrch 
tvoří žulová kostka. Náklady na 
její vybudování přesáhly čtyři mili-
ony sedm set tisíc korun. Komu-
nikace byla vybudována v rámci 
Strategického plánu rozvoje Sta-
tutárního města Frýdek-Místek, 
ve kterém je zahrnuta revitalizace 
obvodové komunikace ul. 8. pěší-
ho pluku na místní komunikaci s 
pěší zónou,“ přiblížil náměstek 
primátora Petr Cvik.

„Nová komunikace by měla 
výrazně zjednodušit dopravní 
situaci v dané lokalitě, což ovšem 
znamená, že řidiče čekají určité 
změny. Připravit by se měli na to, 
že parkoviště u polikliniky již nebu-
de průjezdné. Vjezd a výjezd z něj 
bude možný pouze přes stávající 
závoru ze třídy 8. pěšího pluku. To 
znamená, že řidiči, kteří dosud par-

Dopravní změny u polikliniky
kovištěm projížděli na Antonínovo 
náměstí a k objektům u hyper-
marketu Albert, dojedou na tato 
místa pouze po nově vybudované 
komunikaci na ulici Pivovarská. 
Navíc jejich čipové karty sloužící 
k průjezdu parkovištěm budou 
od uvedení nové komunikace do 
provozu nefunkční, což znamená, 
že parkovací systém závory na ně 
nebude reagovat. Držitele těchto 
čipových karet o změnách infor-
mujeme prostřednictvím dopisu, 
přesto nemůžeme vyloučit, že v 
den otevření nové komunikace na 
Pivovarské ulici nebudou u vjezdu 
a výjezdu z parkoviště u polikliniky 
zmatky. Žádáme proto všechny 
řidiče, aby byli v nejbližších dnech 
v těchto místech více opatrní a měli 
trpělivost,“ apeloval ředitel TS a.s. 
Jaromír Kohut.

Provozní doba parkoviště u 
polikliniky zůstává zachována, a 
to od 6 do 18 hodin. Ceny par-
kovného zůstávají také stejné, 
stále budou řidiči platit za první 
půlhodinu 5 korun a následně 
10 korun za každou započatou 
hodinu parkování.  (pp)

NOVÁ CESTA: Systém dopravy u polikliniky dozná změn.
  Foto: Petr Pavelka

Aktualizujte žádosti!
Magistrát města Frýdku-Míst-

ku aktualizuje žádosti o přidělení 
bytu v Domech s pečovatelskou 
službou a Penzionu pro senio-
ry. Občané, kteří již zažádali o 
přidělení bytu v těchto domech 
zvláštního určení, by měli svou 
žádost aktualizovat nejpozději 
do 30. října 2008. 

Hovory ve Skalici
Ve středu 12. listopadu od 18 

hodin se ve skalickém kulturním 
domě uskuteční setkání vedení 
Statutárního města Frýdku-Místku 
s občany Skalice, které chystá rad-
nice společně s osadním výborem. 

Nové statuty fondů
Zastupitelstvo města schváli-

lo nové statuty peněžních fondů 
zřízených Statutárním městem 
Frýdek-Místek, které nabývají 
účinnosti dnem 1. listopadu. Z 
osmi peněžních fondů zřízených 
Statutárním městem Frýdek-Mís-
tek lze čerpat dotace na podporu 
různých projektů a aktivit. Nové 
statuty fondů zpřesňují podmín-
ky pro získání dotací. Je v nich 
uvedeno, k čemu je dotace urče-
na, na jakou úhradu může být 
použita, kdo o ni může požádat, 
jaké podklady musí být k žádosti 
doloženy a podobně. Statuty fon-
dů jsou obsáhlé, bližší informace 
najdete na hlavní webové strán-
ce města – odkaz Statuty fondů 
statutárního města Frýdku-Míst-
ku (levý svislý sloupec).

Relax s jógou
TJ Sokol Frýdek-Místek zve 

stávající členy i nové zájemce o 
relaxační cvičení s prvky jógy kaž-
dé úterý od 16:30 do 18:00 do MŠ 
Sv. Čecha (u Ještěra) v Místku.

Státní výročí
U příležitosti 90. výročí vzniku 

samostatného československé-
ho státu se v Nové scéně Vlast 
27. října v 16 hodin uskuteční 
slavnostní setkání.

Výchova ve Stounu
Náměstek primátora Petr 

Cvik přijal záštitu nad výchov-
ně vzdělávacími koncerty, které 
proběhnou 22. října v Hudebním 
klubu Stoun.

Hasičský kroužek
Sbor dobrovolných hasičů Mís-

tek-Bahno zve mládež ve věku od 
6 do 18 let do tří věkových katego-
rií kroužků, kde se během školní-
ho roku budou děti učit základům 
požární ochrany, ale i první pomo-
ci, topografii a uzlování. Mohou se 
zúčastňovat hasičských soutěží, 
kde si děti změří své získané 
schopnosti s ostatními, výletů 
a jiných akcí, jako jsou Zájezd 
do lanového centra, Den dětí. 
Schůzky se konají každý pátek v 
hasičské zbrojnici od 15:30. Více 
na tel.: 724 073 771.  (pp)

DEN S PRŮVODCEM: Beskydské informační centrum Frýdek-Mís-
tek ve spolupráci s vyšší odbornou školou Goodwill připravilo na 18. 
října Den ve Frýdku-Místku s průvodcem. Chystají se dvě prohlídky 
v časech od 10:00 a 12:30. Sraz je u Kašny sv. Floriana na Zámec-
kém náměstí ve Frýdku, odkud se zájemci vydají na Frýdecký zá-
mek, ulici Hlubokou, navštíví baziliku a dočkají se i výhledu z kostelní 
věže. Generálku si přišla poslechnout i primátorka Eva Richtrová.

Foto: Petr Pavelka

Cíle komunitního plánu so-
ciálních služeb města Frýdku-
-Místku se plní! Jediné jesle 
ve Frýdku-Místku procházejí 
za poslední dva roky celkovou 
modernizací a s dokončenou 
rekonstrukcí pavilonu B se ka-
pacita jeslí navýšila o dalších 
18 dětí na celkem 54 míst.

„Cílem radnice je vytvořit 
zařízení na vysoké úrovni s 
potřebnou kapacitou, která us-
pokojí požadavky rodičů města 
Frýdku-Místku. V těchto dnech 
byl za účasti zástupců magistrátu 
města předán další opravený pa-
vilon, bývalý objekt Akademie J. 
A. Komenského.  Stavební práce 
byly dokončeny v měsíci srpnu a 
následovala dodávka interiéru. 
Velkou změnou prošly také vnitřní 
prostory pavilonu. Stěny jednot-
livých místností září veselými 
barvami a nový moderní interiér 
je úžasným dětským zázemím s 
nekonečným množstvím hraček. 
Celkové náklady na rekonstrukci 
pavilonu B, včetně interiérového 
vybavení, si vyžádaly z rozpočtu 
města okolo 5,3 milionu korun. 
Opravy jeslí budou pokračovat i 
v příštím roce, kompletní rekon-

Město rozší řilo kapacitu jeslí
strukcí by měla projít i stávající 
kuchyně,“ ujistil radní Ivan Vrba.

Jesle Frýdek-Místek, p. o.,  se 
nacházejí v místecké části města, 
na ulici Brožíkova č. 40. Provoz 
Jeslí je PO - PÁ od 6,00 do 17,00 
hodin. Zajišťují výchovnou a zdra-
votní péči dětem od 1 do 4 let věku. 
Kromě každodenní docházky 
stálých dětí nabízí i službu „Svěřte 
je nám“, kde mají možnost rodiče 
umístit děti do 3 let věku pětkrát 
v měsíci, bez ztráty nároku na 
rodičovský příspěvek, a nebo děti 
od 3 let do 4 let věku denně na 
4 hodiny, rovněž bez ztráty tohoto 
příspěvku. Přijímají se děti zdravé, 
ale i děti vyžadující zvláštní péči. 
Kapacita zařízení je nyní 36 míst s 
pravidelnou denní docházkou. 

„Rodiče, kteří mají zájem o 
služby tohoto zařízení, si mohou 
domluvit návštěvu  na telefonním 
čísle 558 432 585 nebo si vše 
podstatné přečíst na internetových 
stránkách www.jesle-fm.cz. Již nyní 
je zahájen zápis nových dětí do 
rekonstruovaných prostor pavilonu 
B. Dveře pro nové děti budou 
otevřeny od ledna 2009,“ infor-
movala Jarmila Kozlová, vedoucí 
odboru sociálních služeb.  (pp)

Jak jsme slíbili v minulém 
čísle, vracíme se dnes k letoš-
nímu Veselétu, které přines-
lo tři měsíce akcí, na něž se 
bude ve Frýdku-Místku dlouho 
vzpomínat – Jazz ve městě, 
Beskydy Sound, Indiáni ve 
Frýdku, Odpoledne s dechov-
kou a Sweetsen Fest. Tyto 

Zhodnocení úspěšného Veseléta

Desetičlenná delegace z 
partnerského města Ames v 
Iowě ve Spojených státech 
amerických pobývala koncem 
září ve Frýdku-Místku. Spo-
lupráce mezi oběma městy 
funguje již od roku 1993. V 
každém volebním období se 
zástupci měst vzájemně nav-
štěvují, aby se vzájemně inspi-
rovali a předali zkušenosti z 
nově realizovaných projektů.

Delegace Američanů v čele 
se starostkou Ann Campbell byla 
samozřejmě slavnostně přijata na 
frýdecko-místecké radnici, kde 
se hosté představili a sdělili své 
zaměření, které budou při svém 
pobytu sledovat. V nabitém pro-
gramu si mohl každý z nich najít 
to své. Shodou okolností měli 
například příležitost navštívit na 
slezanském stadionu právě probí-
hající Celostátní sportovní olympi-
ádu v lehké atletice s mezinárodní 
účastí pro mládež s mentálním 
postižením. Tu velmi ocenili, ale 
nešetřili superlativy ani na dalších 
místech – ve frýdecké nemocni-

Město navštívili Američané

PŘIJETÍ NA RADNICI: Americká delegace se seznámila s vedením 
města.   Foto: Petr Pavelka

ci, v penzionu pro důchodce, na 
7. základní škole, kde obdivovali 
úroveň sportovišť, které mají žáci 
k dispozici, a velmi se podivovali 
nad tím, že se žáci ve škole pře-
zouvají. Ocenili Aquapark Olešná 
zasazený do přírodního areálu 
přehrady, městské společnosti 
– technické služby, Distep a Frý-
deckou skládku, nemohla chybět 
návštěva nošovického i štramber-
ského pivovaru. Výlety do okolí je 
utvrdily v kráse Pobeskydí a ve 
městě si ještě našli cestu do Kos-
tela Sv. Jana a Pavla, který se jim 
rovněž velice líbil, protože tento 
typ stavby v USA neznají.  (pp)

akce, které se konaly v celkem 
sedmi dnech, navštívilo neu-
věřitelných 27 tisíc diváků. 

A to byl součástí Veseléta také 
Mezinárodní folklórní festival, Frý-
decké historické slavnosti, Zpívání 
pod lípou a Muzikantské žně, u 
nichž je obtížnější dopátrat se kon-
krétních čísel přihlížejících davů.

Sweetsen Fest a Beskydy Sound
„Dva frýdecko-místecké festi-

valy, které představují mainstre-
am – tedy hlavní proud. První 
se zaměřuje výhradně na ten 
městský, druhý se snaží hledat 
za hranicemi města, oba se ale 
letos proměnily v davové událos-
ti. (Pokračování na straně 11)
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městská policie
Alkoholové případy

15. 9. krátce po čtvrté hodině 
odpoledne bylo telefonicky na lin-
ku městské policie 156 oznámeno, 
že na parkovišti pod Kauflandem 
obtěžují občany dva podnapilí 
muži. Jeden z nich měl být dokon-
ce bez trička, tedy nahý do pasu. 
Hlídka městské policie oba muže 
vykázala. Tentýž den před poled-
nem podobně zakročila proti opilci, 
který ležel v místecké tržnici.

18. 9. po deváté večer hlídka 
řešila oznámení, že na zvonky 
jednoho domu zvoní opilý muž 
a pokřikuje.

19. 8. v půl osmé večer měl 
někdo obavy o silně podnapilé-
ho muže s vozíkem, pravděpo-
dobně bezdomovce, který nebyl 
schopen přejít vozovku. Další 
muži bez domova vedli k ozná-
mení o půlhodinu později, spali 
totiž opilí na ulici Havlíčkova.

„Alkohol ve městě je velký pro-
blém, obzvláště pak popíjení na 
veřejnosti, v parcích a podobně. 
Následně k tomu patří i znečišťo-
vání okolí a obtěžování občanů. 
Proto také byla zastupitelstvem 
našeho města dne 15. října přijata 
vyhláška, která pomůže tyto pro-
blémy řešit. Strážníci městské poli-
cie mají díky ní větší možnost posti-
hovat pití alkoholu na místech, kde 
je toto zakázáno,“ uvedl policejní 
preventista Luděk Blecha.

Přepadený muž
3. 10. v devět hodin ráno přijal 

dispečink městské policie telefo-
nické oznámení o přepadeném 
a zraněném muži u nádraží ve 
Frýdku. Hlídka na místě našla 
zraněného muže, přivolala ihned 
rychlou záchrannou službu, která 
muže odvezla. Následně provedli 
strážníci pátrání v okolí a šetření 
k popisu podezřelých osob. Byl 
zjištěn poznatek o třech mužích 
a byl zjištěn jejich přibližný popis. 
Případ byl předán státní policii. 

Rušná sobota
4. 10. ve dvě ráno došlo k 

rušení nočního klidu u baru na 
sídlišti Slezská, kdy několik osob 
pokřikovalo a údajně i rozbíjelo 
láhve. Občané volali i v půl čtvrté, 
to bylo rušno na ulici Třanovského 
vedle restaurace. Ve stejnou dobu 
městská policie přijala i hlášení o 
tom, že u 11. ZŠ je hluk a někdo 
tam snad i sprejuje zdi barvou. 
„Jedná se o krátký výčet událostí 
jedné sobotní noci, kdy strážníci 
řeší většinou podobné záležitosti 
týkající se rušení nočního klidu, 
výtržnictví a záležitostí spojených 
s provozováním večerní zábavy v 
mnoha barech, hernách a zábav-
ních střediscích ve Frýdku-Místku. 
Lehčí prohřešky řeší i domluvou, 
závažnější blokovou pokutou 
nebo sepsáním přestupku i pří-
padným předáním státní policii. 
Také odvoz opilých na protialko-
holní stanici je velmi častý,“ infor-
moval Luděk Blecha.  (pp)

Díky Kateřině Němcové 
zanechal Frýdek-Místek výraz-
nou stopu v Černé hoře, v dějiš-
ti ME mládeže v šachu 2008, 
kde členka Beskydské šachové 
školy ukořistila zlato v katego-
rii dívek do 18 let. Její úspěch 
ocenil náměstek primátora Petr 
Cvik přímo na radnici.

Debata na magistrátu se vedla 
ohledně přínosu šachového spor-
tu pro mládež. Frýdek-Místek je 
bez nadsázky brán jako republi-
ková šachová Mekka, protože se 
může neustále chlubit výraznými 
úspěchy, které se odráží i v počtu 
reprezentantů. Ti v místním systé-
mu vyrůstají už od školky. Mnoho 
předškolních zařízení spolupracuje 
s Beskydskou šachovou ško-
lou a děti se už v tomto věku učí 
základům šachové hry. „I kdyby u 
ní nezůstali, vždy jim dá něco do 
života. Naučí se myslet, soustředit, 
a to i děti, které jsou třeba hyper-
aktivní a normálně neposedí,“ líčil 
Antonín Surma. Sergej Berezjuk 
pak vysvětloval zvýšenou popula-
ritu sportu, který je ze své podstaty 
finančně nenáročný. „Stačí šachy, 
hodiny a nějaká ta místnost, kde se 
šachy dají hrát. My máme kroužky 
na školách a gró naší činnosti 
ve Středisku volného času Klíč. 
Někdo šachový sport neuznává, 
ale takoví netuší, co šachy vlastně 
obnáší. Je to obrovský nápor často 
po mnoho dní, kdy turnaj trvá, je to 
o energii, motivaci, fyzické kondici 

Úspěch našich šikovných hlav v Evropě

PŘIJETÍ NA RADNICI: Náměstek primátora Petr Cvik spolu s primátorkou Evou Richtrovou přijali na 
magistrátu úspěšnou delegaci šachistů – evropskou šampionku Kateřinu Němcovou, jejího trenéra Ser-
geje Berezjuka a šéfa Beskydské šachové školy Antonína Surmu.     Foto: Petr Pavelka

a rozhodně to není pouze o tom, 
kolik si kdo dokáže nastudovat a 
v hlavě uchovat partií. Je to jako 
puzzle, kdy někdo, kdo má talent, 
složí daleko hezčí obrázek, i když 
má k dispozici menší počet dílků,“ 
nachází v šachách i poezii Sergej 
Berezjuk. A ve svých přirovnáních 
pokračoval: „My jsme takové letiš-
tě. Používá jej spoustu lidí, kterým 
radíme a směrujeme je dál. Máme 
k tomu velmi profesionální tým.“ 
A kam se tedy chystá v nejbližší 
době Kateřina Němcová? Spolu 
se Sergejem Berezjukem a Karo-

línou Langnerovou do exotického 
Vietnamu, dějiště Mistrovství světa 
mládeže v šachu 2008. Možná 

bude mít náměstek Petr Cvik brzy 
dobrý důvod pozvání na radnici 
zopakovat.  (pp)

Tolik blikajících světel, co 
bylo k vidění před místec-
kým Tescem, nemáte ani na 
vánočním stromku. Blikající 
houkačky republikové i měst-
ské policie, rychlé záchranné 
služby a dobrovolných i pro-
fesionálních hasičů vytvořily 
kolorit cvičné akce, která 
simulovala teroristický útok. 

Zapojilo se okolo stovky 
příslušníků jednotlivých složek 
integrovaného záchranného 
systému, kteří se museli posta-
rat o přibližně padesátku obětí. 
Vše začalo výbuchem a zraně-
nými, avizováni byli i tři „mrtví“. 
Postižení figuranti z řad studentů 
podávali slušné herecké výkony, 

Terorismus v Tescu byl jen hraný
a tak nezasvěceným svědkům 
mohl jít i mráz po zádech. Méně 
pochopení měli lidé, které cvič-
ná akce zastihla při nakupo-
vání, protože byli bez pardonu 
evakuováni. Našlo se však dost 
těch, kteří si akční podívanou 
nahrávali nebo fotografovali na 
mobilní telefony. 

„Hlavním smyslem akce 
bylo odhalit případné slabiny v 
koordinaci jednotlivých složek 
záchranného systému. Dobrou 
součinnost prokázali při této pří-
ležitosti i naši městští policisté,“ 
hodnotila přihlížející primátorka 
Eva Richtrová, která je součas-
ně velitelkou frýdecko-místecké 
městské policie.  (pp)

AUTENTICKÉ CVIČENÍ: Jednotlivé složky záchranného systému 
měly dostatek příležitostí předvést, co dovedou.  Foto: Petr Pavelka

Primátorka Eva Richtrová 
se v sobotu 4. října zúčastni-
la v Zelinkovicích-Lysůvkách 
slavnostního předání nového 
zásahového vozidla pro místní 
jednotku dobrovolných hasi-
čů, které kvůli nepřízni počasí 
proběhlo v areálu hasičské 
zbrojnice v Zelinkovicích. 

„Činnost dobrovolných hasičů 
je nesmírně záslužná a pro jed-
notlivé místní části velmi důležitá. 
Kromě hlediska bezpečnostního 
se většinou dobrovolní hasiči i 
významně podílejí na místním spo-
lečenském životě. Město investo-
valo v loňském a letošním roce 
do technického vybavení šesti 
jednotek částku přesahující osm 
milionů korun. Vozidlo pro JSDH 
Zelinkovice-Lysůvky bylo včetně 
technického vybavení pořízeno za 
částku 650 tisíc korun. V příštích 
letech bude ve městě pokračo-
vat výměna dosluhující techniky 

Nový zásahový automobil 
pro Zelinkovice-Lysůvky

u dalších jednotek, u nichž je 
zřizovatelem město,“ ubezpečila 
primátorka Eva Richtrová.

Tranzitní vozidlo značky Ford 
bude v Zelinkovicích-Lysůvkách 
využíváno jednotkou sboru dobro-
volných hasičů pro účely zajištění 
technické pomoci obyvatelům v 
případě mimořádné události i 
jako asistenční vozidlo v případě 
vyžádání operačního střediska 
Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje. „Nové 
vozidlo posvětil místecký děkan 
Josef Maňák, takže doufáme, že 
to hasičům přinese štěstí. Navzdo-
ry investicím tímto směrem si 
vždycky přejeme, aby důvodů k 
využití této techniky bylo co nej-
méně,“ říká primátorka Richtrová. 
Ta ocenila organizátory za pěkně 
připravenou akci s přátelským 
posezením, během níž zazněly 
díky Janu Klečkovi i informace o 
vzniku a historii sboru.  (pp)

Také frýdecko-místečtí 
republikoví policisté se připo-
jují ke koncepci Statutárního 
města Frýdku-Místku smě-
řované do oblasti prevence 
kriminality. Projektem Rodina 
Bezpečných, který potrvá až 
do září příštího roku, osloví 
občany všech věkových kate-
gorií od dětí až po seniory.

„Cílem policistů v tomto projek-
tu je formou přednášek a besed 
informovat veřejnost o jednotli-
vých problematikách v oblasti kri-
minality a palčivých problémech 
v regionu. Již nyní probíhá série 

besed zaměřená na problemati-
ku trestných činů páchaných na 
seniorech v oblasti podvodů a 
krádeží s doprovodnou videopro-
jekcí směřovanou na prevenci,“ 
informoval Petr Gřes z Preven-
tivně informační skupiny PČR. 
Další části projektu jsou podle 
něj zaměřeny na děti, mladistvé 
i dospělé. „K samotným téma-
tům lze uvést, že se budou týkat 
preventivní bezpečnosti v oblas-
ti předlužení rodin, podvodů, 
krádeží, dopravní nehodovosti, 
toxikomanie a další kriminality,“ 
prozradil Petr Gřes.  (pp)

Projekt Rodiny Bezpečných
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Přímo na frýdecko-místecké 
radnici, v malé zasedací síni, 
slavnostně přijal náměstek 
primátora Petr Cvik zástupce 
Základní školy Frýdek-Místek, 
Jiřího z Poděbrad 3109. 11. 
ZŠ totiž získala prestižní titul 
Ekologická škola v Moravsko-
slezském kraji.

„Já si toho velmi vážím, pro-
tože získat tituly spojené s eko-
logickým chováním není vůbec 
jednoduché a vyžaduje to znač-
né úsilí,“ pochválil na začátku 
vedení školy i zúčastněné děti 
Petr Cvik, než je vybídl, aby mu 
přiblížili, jaké ekologické aktivity 
provozují. „Sbíráme starý papír, 

Náměstek Cvik ocenil Ekologickou školuNáměstek Cvik ocenil Ekologickou školu

NA RADNICI: Náměstek primátora Petr Cvik spolu s vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělový-
chovy Ilonou Nowakovou přivítali a ocenili zástupce ZŠ J. z Poděbrad (11. ZŠ).   Foto: Petr Pavelka

třídíme odpady, které sbíráme i 
v přírodě, pořádáme Den Země, 
pracujeme s přírodními materi-
ály, absolvujeme různé výlety, 
například na Frýdeckou skládku 
a podobně,“ odpovídaly děti, kte-
ré se svěřily, že se jim i poměr-
ně daří přesvědčovat ke změně 
chování své okolí. Velkou moti-
vací jim je i adoptovaná medvě-
dice Olga, které posílají do ZOO 
Ostrava pravidelně výtěžek ze 
svých sběrových akcí.

Když žáky náměstek Petr Cvik 
vybídl k odpovědi, zda máme čis-
té město, dočkal se překvapivě 
jednoznačné odpovědi, že ne. 
Z dalšího rozboru ale vyplynulo, 

že tím děti myslí především to, 
že lidé neodhazují odpadky tam, 

kde mají, a proto je například u 
některých kontejnerů velký nepo-
řádek. „A jsme u toho. Chyba je v 
lidech, kteří nejsou ochotni měnit 
své chování. A někdy přitom sta-
čí málo. Například sešlapávat 
plastové lahve, aby nezabíraly 
v nádobách zbytečné místo. Já 
za sebe můžu říct, že balenou 
vodu třeba nepiju vůbec, já piju 
vodu z vodovodu. Testy vychá-
zejí výborně, jsme v tomto smě-
ru jedni z nejlepších v Evropě,“ 

naznačil dětem další možnosti 
Petr Cvik, který nezapřel svou 
pedagogickou minulost a zadal 
dětem „domácí úkol“. Ten spočívá 
v tom, že kdykoliv v souvislosti s 
ekologií narazí ve městě na pro-
blém, nebudou se bát upozornit 
magistrát, který zjedná nápravu. 
Jako bonus náměstek Cvik dětem 
slíbil, že se po Novém roce vypra-
ví na Frýdeckou skládku znovu 
a bude je tentokrát čekat lehce 
netradiční exkurze.  (pp)

Končí září, první měsíc 
školního roku, ale my jsme na 
Šestce, Základní škole Frýdek-
-Místek, Pionýrů 400, od jeho 
samotného počátku v pilné 
práci. Jen co jsme ošerpova-
li a přivítali krásnou kytičkou 
na naší škole prvňáčky, začali 
žáci pracovat mimo výuky i v 
řadě kroužků a volitelných či 
nepovinných předmětů.

Jejich počet je na naší škole 
značný a většina z nich je zamě-
řena na sport. Pod odborným 
vedením učitelů tělesné výchovy 
nebo trenérů pracují děti 1.-9. 
třídy v kroužcích házené, volej-
balu, florbalu, lehké atletiky.

Ale ani ti, kteří se chtějí učit 
jazykům, nepřijdou zkrátka, 
protože v nabídce jsou kroužky 
jazyka anglického, francouz-
ského, německého, italského i 
ruského. Překvapeni jsme byli z 
velkého zájmu o výuku hry na 
hudební nástroje, a proto jsme 
otevřeli kroužky výuky hry na 
klavír a na flétnu.

O mimoškolní aktivity je 
postaráno i u těch, kteří chtějí 
malovat, tancovat nebo se navíc 
něco dozvědět z matematické 
vědy či tajů informatiky. 

V průběhu září se na škole 
uskutečnila řada aktivit, která při-
spěla k rozšíření poznatků, vědo-
mostí i dovedností našich dětí, 
ale také plnila úkoly, které nám 
ukládá školní vzdělávací program 
– Škola mostem k životu. 

Žáci i učitelé školy byli nápo-
mocni členům Českého zahrád-
kářského svazu při přípravě 
výstavy květin, ovoce a zeleniny 
ve školní aule a mnohé poznatky 
a informace z této výstavy určitě 
využijí ve výuce přírodopisu.

Světový den sportu byl další 
z akcí, kterou připravili učitelé 
tělesné výchovy. Počasí bylo vrt-
kavé, a tak musela být připrave-
na suchá i mokrá varianta. Proto 
nás čtvrteční deštivé ráno vůbec 
nezaskočilo a poprvé ve dvanác-
tileté historii těchto her muselo 

Šestka si vychutnala zářijové akce školy

osm družstev závodníků celého 
světa soutěžit v rekonstruované 
tělocvičně. Po společném nástu-
pu, slibu sportovců i rozhodčích, 
vztyčení vlajky i zapálení olympij-
ského ohně se soutěžící pustili 
do bojů na jednotlivých stano-
vištích. Patřily mezi ně přetah 
lanem, hod medicinbalem, skok 
do dálky, hod na koš, štafetový 
běh na 150 m, bowling do PET 
lahví a slalom s míčem. „Byla to 
paráda,“ pochvalovali si spor-
tovci vítězných družstev, kteří 
obdrželi za umístění na prvních 
místech čokoládové medaile, ale 
i družstev poražených, trenéři 
jednotlivých družstev i rozhodčí. 

Dalším významným dnem na 
škole byl Den jazyků, vyhlášený 
Radou Evropy na 26. září. Pří-
prava na něj začala již během 
prázdnin, kdy žáci i jejich učitelé 
shromažďovali materiály k vylo-
sovaným státům.

Vlajky, informace o jednotli-
vých zemích, mapy i jazykové 
poznatky o jednotlivých státech 
zdobily třídy od počátku školní-
ho roku. V samotný Den jazyků 
si žáci ověřili znalosti o kon-
krétních státech a všichni měli 
radost z vyplněných křížovek, 
doplňovaček i testů, které se 
těchto států týkaly, i z nově zís-
kaných informací. 

Ve škole to žije. Škola se 
aktuálně zapojuje do řady ekolo-

gických aktivit, což bylo oceněno 
radou kraje, a mimořádné výsled-
ky v této oblasti byly vyhodnoce-
ny v rámci soutěže Ekologická 
škola v Moravskoslezském kraji 
ve školním roce 2007/2008.

Významná je i mezinárodní 
spolupráce v rámci projektu 
Comenius se školami v Polsku, 
Anglii, Německu a Portugalsku. 

Již první měsíc školní výuky 
byl naplněn řadou aktivit. A jak 
to bude dál? 

Určitě se nikdo nudit nebude, 
protože projektové vyučování a 
projektové dny jsou naplánovány 
na každý měsíc tohoto školního 
roku. Škola také bude obhajovat 
titul Zdravá škola, který získala jako 
jediná škola ve městě i v okrese v 
roce 2005. Velice jsme přivítali, že 
město Frýdek Místek se zapojilo 
do Národní sítě Zdravých měst ČR 
a naše škola může v tomto směru 
s ním spolupracovat.

Budete-li chtít poznat, jak to na 
takto aktivní škole vypadá, přijďte 
se podívat mezi nás, jste všichni 
srdečně zváni ve dnech 23.-26. 
října, kdy budou na škole probíhat 
dny otevřených dveří a i v jejich 
rámci proběhne řada aktivit.

Bližší informace o naší škole 
se také dozvíte na nově vytvoře-
ných webových stránkách školy 
– www.sestka-fm.cz.

Mgr. Libuše Zárubová, 
ředitelka školy 

V tomto školním roce se 
vytvořila žákovská redakční 
rada. Tvoří ji tyto žákyně: Tereza 
Trávníčková, Daniela Milotová, 
Dominika Gongolová a Denisa 
Reichová. Úkolem rady je zjišťo-
vání názorů svých spolužáků 
na dění ve škole i ve světě. Jak 
začít jinak, než tématem o škole. 
Redakční rada se ptala: 
1. Co bys ve škole změnil(a)?

Dominika (10 let):
Aby 2. stupeň nechodil na 1. stu-
peň a naopak. Učitelky by měly 
být přísnější.

Daniela (10 let):
Namalovat školu, aby byla vese-
lejší a pestřejší.

Terka (9 let):
Aby děti nepředbíhaly v jídelně 
a bufetu.

Martin (9 let):
Automaticky se mazající tabule, 
která by zároveň říkala správné 
výsledky.

Viktorie (9 let):
Židle ve třídách na kolečkách.

Zvídavé otázky na Jedničce
Jakub (9 let):

Pero, které píše bez chyb.
Jana (9 let):

Učebnice, která se sama otevře 
na požadované straně.

Dan (9 let):
Relaxační hudba ve výuce.
2. Jaký je ideální učitel(ka)?

Terka (9 let):
Hodná, usměvavá, a to každý den!

Denda (10 let):
Usměvavá, probírat s námi všech-
no, vyslyšet náš názor a přizpůso-
bit se našemu temperamentu.

Magik (10 let):
Takový, který umí věci dobře a v 
klidu vysvětlit.

Daniela (10 let):
Hodná, usměvavá a měla pěkné 
oblečení.

Terka (9 let):
Krátké vlasy, blondýna, vysoká 
a modré oči.

Martin (9 let):
Měla by dávat jen samé jednič-
ky, nekřičet, nedávat DÚ, být 
vtipná a hodná.
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Do posledního devátého 
ročníku nastupuje většina dětí 
s pocitem, že je čeká jen špr-
tání a nekonečná příprava na 
přijímací zkoušky. Jaké bylo 
pro deváťáky Základní školy 
Frýdek-Místek, Komenského 
402, příjemným překvapením, 
když se po nástupu do školy 
dozvěděli, že si hned první 
měsíc zpříjemní čtyřdenním 
pobytem v Penzionu Sluníčko 
na Ostravici.

V den odjezdu jsme všichni 
vyměnili školní tašky za batohy 
se sportovním oblečením a odje-
li vlakem na určené místo. Pod 
Lysou horou nás přivítalo sych-
ravé počasí, které nám dovolilo 

Sportovní kurz pro deváťáky
jen kratičkou procházku po oko-
lí. Příjemným zpestřením byla 
návštěva krytého bazénu.

Hned druhý den se nám úspěš-
ně podařilo zdolat Lysou horu. 
Přestože se někteří po náročném 
výstupu cítili unaveni, nenechali 
si ujít dovádění, hry, vířivou vanu 
a parní saunu na Sepetné. Svou 
sílu, koordinaci a obratnost si měli 
možnost vyzkoušet a porovnat v 
lanovém centru Opičárna. Polo-
jasný den jsme zakončili turna-
jem v míčových hrách a večerní 
diskotékou. Za finanční podporu 
bychom touto cestou rádi poděko-
vali Sdružení rodičů. Část nákla-
dů byla také pokryta z dotace KÚ 
Ostrava.  Mgr. Zdeněk Kunčar

Mládež navštěvující níz-
koprahové zařízení pro děti a 
mládež U-kryt ve Frýdku-Míst-
ku přišla s neotřelým nápa-
dem. Mladí lidé uskutečnili 
projekt nazvaný Benefitcity 
2008 aneb Děti dětem, při kte-
rém bavili dospívající mládež, 
a přitom pomohli dětem a žá-
kům s handicapem. 

Projekt zejména po stránce 
právní jistoty střežila paní Mec-
nerová a spolupořadatelem akce 
bylo sdružení Pavučina. Během 
září uspořádali studenti a mladí 
lidé několik hudebně-divadelně-
tanečních vystoupení v prostorách 
Divadélka SOKOLÍK v Místku, na 
které pozvali děti a žáky škol měs-
ta Frýdku-Místku. Jejich vystou-
pení měla u žáků škol úspěch a 
společně se dobře bavili. Součástí 
celé akce byla veřejná sbírka, jejíž 
výtěžek byl určen na pomůcky pro 
handicapované děti a žáky ze ZŠ 
a MŠ Naděje ve Frýdku-Místku. 

Mladí lidé se projektu ujali s vel-
kým entuziasmem. Navštívili naši 
školu a školku, povídali si s dětmi 
a žáky ve třídách, společně se 
vyfotografovali, aby měli na sebe 
vzpomínku. Všichni byli veselí, 

Teenageři z U-krytu jsou příkladem

hraví a vstřícní. Celá škola byla vel-
mi překvapena nápadem mladých 
lidí. Není samozřejmostí, aby mladí 
lidé trávili svůj volný čas tím, že 
chtějí druhým bezzištně pomoci.

Navštívila jsem spolu s kole-
gyněmi veřejné vystoupení, které 
bylo vyvrcholením projektu. Při 
zhlédnutí prezentace projektu 
jsem si teprve uvědomila, jak 
byli mladí lidé tvůrčí, samostatní, 
iniciativní a kolik úsilí jim všem 
dalo, aby celý projekt připravili, 
zrealizovali a vyhodnotili. Závě-
rečné vystoupení mělo svůj půvab 
– hrála a zpívala skupina Tanker, 

vystoupily cvičenky FitPointu, zbyl 
čas také na soutěž s odměnami. 
Akci moderoval oblíbený Roman 
Pastorek. Odpolední vystoupení 
vyvrcholilo předáním symbolic-
kého šeku s výslednou částkou 
veřejné sbírky 12 000 Kč.

Poděkování patří všem, kteří se 
na akci podíleli nebo na ni přispěli. 
Mládež z U-krytu získala sebedů-
věru a oporu pro svou další čin-
nost, děti a žáci ze ZŠ a MŠ Nadě-
je finanční dar, který bude využit 
při vybavení relaxační místnosti.

Dana Zemánková,
ředitelka školy

Náročnou tréninkovou pří-
pravou si prošly mladé volej-
balistky týmu A i B ze Základ-
ní školy Jiřího z Poděbrad. 

Sezónu 2008/09 zahájily 
týdenním soustředěním od 11. 
srpna v sokolovně TJ Frýdek-Mís-
tek. Následovalo soustředění v 
Mošovcích na Slovensku ve Vel-
ké Fatře. „Trénovalo se dvoufázo-
vě se zaměřením především na 
vynikající fyzickou kondici,“ uvedl 
trenér děvčat Petr Vrba a pokra-
čoval: „Srpen zakončil náš „A“ 
tým skvělým vítězstvím na turnaji 
žaček v Uherském Hradišti.“

První zářijový víkend si oba týmy 
A i B zahrály na domácím Memori-
álu Evžena Kučery, kde ze 16 týmů 
skončila děvčata na pátém místě. 
„O týden později na turnaji starších 
žákyň s mezinárodní účastí v Žili-
ně skončila děvčata v konkurenci 
čtyřiadvaceti týmů ze Slovenska, 
Polska a České republiky na pat-
náctém místě,“ dodal Petr Vrba.

Třetí zářijová neděle patřila 

Volejbalistky z „Jedenáctky“ zahájily sezonu

„B“ TÝM: Horní řada zleva: E. Kouláková, N. Němco-
vá, V. Hynková, M. Peřinová, K. Foldynová, P. Paná-
čová. Dolní řada zleva: M. Ševčíková, V. Bínová, K. 
Poledníková, L. Slamínková, B. Janošcová, B. Maludo-
vá, K. Závodná, trenérka M. Danková.    Foto: Archiv

„A“ TÝM: Horní řada zleva: A. Šimíková, S. Silves-
trová, A. Morávková, P. Kašparová, B. Grygarová, 
trenér Petr Vrba. Dolní řada zleva: M. Křibíková, V. 
Štěrbová, I. Vašinová, N. Madejová, K. Vašinová, 
P. Siudová, trenérka D. Górecká.       Foto: Archiv

kvalifikaci do skupin Krajského 
přeboru. Tým A vyhrál svou sku-
pinu a postoupil do I. skupiny, B 
týmu se podařilo kvalifikovat se 
do III. skupiny. 

„Děvčata za sebou mají kvalit-
ní a intenzivní přípravu. Věřím, že 
se projeví i v dobrých výsledcích 
a že naše děvčata z Jedenáctky 
postoupí na Přebor České repub-
liky starších žákyň, který se bude 
konat začátkem května příštího 
roku. Doufáme, že se děvčata 

probojují i do květnového Finá-
le České republiky sportovních 
tříd,“ shrnul plány mladých volej-
balistek trenér Petr Vrba. 

I ředitel školy Jiří Adámek je s 
výkony mladých volejbalistek spo-
kojen. „Kromě kvalitní tréninkové 
přípravy, píle a sehraného trenér-
ského i hráčského týmu vidím za 
úspěchy našich děvčat dobrou 
dlouholetou spolupráci školy se 
Sokolem Frýdek-Místek,“ uzavřel 
Jiří Adámek.  Renata Spustová

Ve školním roce 2007-
-2008 jsme se jako jedna z 10 
škol v ČR aktivně účastnili 1. 
ročníku tříletého evropského 
projektu Active learning, 
jehož tématem je udržitelná 
spotřeba energie. Činnost 
našich žáků a pracovníků školy byla oceněna Certifikátem 
a úspornými zářivkami od společnosti SEVEn, Středisko 
pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Ocenění aktivit při plnění projektu Active Learning na 
Základní škole a mateřské škole ve Frýdku-Místku, Lískovci: 

Na školním pozemku Základ-
ní školy ve Frýdku-Místku, 
Lískovci, byl dokončen projekt 
Miniarboretum – okrasná a stu-
dijní část školního pozemku s 
využitím pro výuku enviromen-
tální výchovy. 

Tento projekt byl zpracován 
pedagogickými pracovníky ško-
ly a uspěl v rámci Rozvojového 
programu Podpora environ-
mentálního vzdělávání výchovy 
a osvěty (EVVO) ve školách v 
roce 2008 vyhlášeného Minis-
terstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy, které jej dotovalo 
finanční částkou 82 500 Kč.

Cílem projektu bylo vybudo-
vat miniarboretum, které bude 
sloužit v souladu s plánem 
enviromentální výchovy základ-
ní školy nejen žákům školy, ale 
rovněž veřejnosti v okrajové 
čtvrti Frýdku-Místku, Lískovci, k 
ovlivnění vztahu k přírodě.

Při realizaci projektu budeme 
uskutečňovat záměry enviromen-
tální výchovy zpracované ve Škol-
ním vzdělávacím plánu s cílem 
vést, podporovat a vychovávat 
žáky k aktivní péči a ochraně 

Miniarboretum na ZŠ a MŠ v Lískovci
životního prostředí, uvědomovat 
si příznivý vliv přírody na člověka, 
k estetizaci prostředí, ve kterém 
se žáci pohybují, realizací části 
projektu v rámci povinných a voli-
telných předmětů vytvářet postoje 
k hodnotám vytvářených vlastní 
prací, k seberealizaci, k pracov-
ním dovednostem a návykům, ke 
spolupráci, respektování názoru 
jiných, k seznamování, pozorová-
ní, výsadbě a péči žáků o rostliny, 
se kterými se setkávají v parcích, 
na sídlištích a okrasných zahrád-
kách v okolí svých domovů.

Vybudované miniarboretum 
bude sloužit i pro přímé studium 
a pozorování žáků při realizaci 
krátkodobých a dlouhodobých 
vlastních projektů (např. pozo-
rování a srovnávání rašení list-
natých stromů v návaznosti na 
sledování počasí, fenologická 
pozorování – projekt Globe, 
téma Zeleň – projekt Ekoškola).

Do miniarboreta bude mít 
přístup v dopoledních hodinách 
veřejnost, děti mateřské školy a 
taky žáci okolních škol, kterým 
nabídneme účast na ekologických 
projektech. Mgr. Marie Stratilová

Žáci ze 3. a 4. tříd 2. ZŠ se 
svými rodiči vydali na výlet do 
Hnojníku, kde navštívili ranč 
MONCHERI. Pro děti zde byl 
připraven bohatý program. 

Majitelka ranče je provedla 
stájí a zasvětila je do tajů života 
a chovu koní, dozvěděli se, jak 
koně krmit, a také si to mohli 
vyzkoušet. Dětem se líbili nejen 
velcí koně, ale i menší poníci. 
Největším zážitkem pro ně byla 
samotná jízda na koni. 

Bylo zde připraveno i občer-
stvení, které přišlo vhod. Děti tak 
mohly doplnit energii vydanou 
v dětském koutku, kde si každý 
našel svou zábavu (skluzavky, 
houpačky, fotbálek). Ani o suve-
nýry zde nebyla nouze, a kdo měl 

Podzimní výlet na DvojcePodzimní výlet na Dvojce
Den na Ranči MoncheriDen na Ranči Moncheri

zájem, mohl si nějaký koupit. Výlet 
se vydařil a děti se vracely domů 
se spoustou krásných zážitků.
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek, tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz
Aquapark na Olešné

HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

Ceník abonentní vstupenky – krytý
Kategorie Po-Pá So-Ne, svátky
dospělí 0,80 Kč/min 1,15 Kč/min
děti do 15 let, stud., os. od 65 let, ZTP 0,55 Kč/min 0,85 Kč/min

Cena čipu

Své tipy na sportovní akce, které doporučujete k návštěvě, směřujte 
na email: pavelka.petr@frydekmistek.cz

- účtování po minutách (na kry-
tém AP – při odchodu odečtena 
doba přesně po minutách)
- sleva z běžné ceny
- žádné fronty (abonent se nezdržu-
je na recepci platbou za vstup a 
rovnou vstupuje přes turniket)

- abonentka je použitelná pro návště-
vu letního i krytého aquaparku, sau-
nového provozu i k zaplacení občer-
stvení u baru v krytém aquaparku
- 1 abonentka je určena pro 
vstup 1 osoby do prostoru bazé-
nu i wellnes, nebo letního areálu

Cena čipového náramku 150,00 Kč Min. výše prvního nabití 500,00 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Provozní doba saun na krytém aquaparku
pondělí, úterý smíšená 14:00:00 21:00:00
středa ženy 14:00:00 21:00:00
čtvrtek muži 14:00:00 21:00:00
pá, so, ne a svátky smíšená 14:00:00 21:00:00

sezona 2008/2009 – rozlosování
kolo den datum čas Soupeř
11. kolo   18.-19.10.   Zlín B – Fotbal FM
12. kolo SO 25.10. 10.15 Fotbal FM - Zábřeh
13. kolo   1.-2.11.   Mutěnice – Fotbal FM

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA

11. kolo (18. a 19. října): Janovice B - Fotbal FM B
1. kolo (25. a 26. října): Paskov - Fotbal FM B

Okresní soutěž mužů

Začátky zápasů v 17 h. v tělocvičně 6. ZŠ na ul. Pionýrů 400 ve F-M.
29. 10. TJ SOKOL F-M - VK Prostějov 
08. 11. TJ SOKOL F-M - TJ Tatran Střešovice 
15. 11. TJ SOKOL F-M - PVK Olymp Praha
13. 12. TJ SOKOL F-M - VK TU Liberec 
10. 1. TJ SOKOL F-M - PVK Přerov 
24. 1. TJ SOKOL F-M - SK Slavia Praha 
14. 2. TJ SOKOL F-M - SK UP Olomouc

II. liga - ženy
Začátky zápasů 10 a 14 h. v sokolovně na ul. Novodvorská 667 ve F-M.

25. 10. TJ SOKOL F-M - TJ Sokol Křenovice
8. 11. TJ SOKOL F-M - TJ Lanškroun
29. 11. TJ SOKOL F-M - TJ DDM Brno
13. 12. TJ SOKOL F-M - VK KP Brno B

Extraliga juniorky
Začátky zápasů v 12 a 16 hod v tělocvičně 7. ZŠ na ul. 1. máje 

1700 ve F-M. (vchod do tělocvičny z ul. 28. října)
18. 10. TJ SOKOL F-M - PVK Přerov
8. 11. TJ SOKOL F-M - TJ Sokol Šternberk
13. 12. TJ SOKOL F-M - TJ Junior Brno 

Extraliga kadetky 
Začátky zápasů v 10 a 14 hod v tělocvičně 7. ZŠ na ul. 1. máje 

1700 ve F-M. (vchod do tělocvičny z ul. 28. října)
18. 10. TJ SOKOL F-M - TJ Nový Jičín
8. 11. TJ SOKOL F-M - SK UP Olomouc

Volejbalová Extraliga - ženy

Utkání hraná v říjnu ve VSH Frýdek-Místek
Datum Mužstvo Soupeř Čas     
Pá 17. 10. Dorost Nový Jičín 19:00
So 18. 10. 8+9 Vítkovice 10:00
So 18. 10. Muži Rožnov 17:00
St 22. 10. 4+5 Nový Jičín 12:00
Pá 24. 10. Dorost Třebíč 19:00
So 25. 10. 6+7 Orlová 10:00
So 25. 10. 3 Turnaj 14:00
Ne 26. 10. Dorost Uherské Hradiště 10:30
St 29. 10. Muži Studénka 19:00
Pá 31. 10. Junioři Ždár n. Sáz. 19:00

SOKOLKY JEŠTĚ NEVYHRÁLY: Frýdecko-místecké volejbalistky v extralize čekají na výhru i po 
domácím zápase s Ostravou, které podlehly 1:3.                  Foto: Petr Pavelka

V sobotu 1. listopadu se 
uskuteční v našem městě tra-
diční a největší běžecký závod 
na Moravě Hornická desítka. 
Závod se koná pod záštitou 
města Frýdek-Místek ve spo-
lupráci s OKD, a. s. Dolem 
Paskov. Hlavním pořadatelem 
je oddíl atletiky TJ Slezan Frý-
dek-Místek. Jedná se již o 23. 
ročník této ojedinělé akce. 

V sobotu 1. listopadu od 12 
hodin se opět zaplní prostory 
v Národním domě a jeho okolí. 
Pořadatelé z atletického oddílu 
TJ Slezan připravili na tento den 
již 23. ročník silničního běžeckého 
závodu Hornická desítka. Skvělá 
atmosféra, vynikající výkony a 
obrovské množství účastníků – to 
je vizitka této akce. V loňském 
roce se postavilo na start 1282 
běžců všech věkových kategorií! 
I letos jsou připraveny opět krás-
né ceny, program pro děti, pro-
dej sportovního vybavení a další 
doprovodný program, a tak lze 
očekávat opět velkou účast. Od 
nejmenších capartů až po osmde-
sátileté veterány. 

ZÁVODY DĚTÍ 
O neopakovatelný úvod celé 

akce se každoročně stará mládež. 
Vloni bylo na startu přes pět set dětí 
a na tratích od 150 do 836 metrů 
sváděly urputné boje. Vzhledem k 
obrovskému zájmu dětí byly kate-
gorie opět rozšířeny, a tak je letos 
připraveno celkem 11 kategorií 
mládeže. Jako první vyběhnou na 
trať 300 m děti ročník 2001/2002 a 
postupně přijdou na řadu chlapci a 
dívky v dalších deseti žákovských 
kategoriích. Čeká na ně 836 m, 
pro dorost je to pak 1672 m. Závo-
dy mládeže uzavře závod těch 
nejmenších capartů ročník 2003 
a mladší, kteří odstartují ve 14.10 
hodin a čeká je 150 m. Ve všech 
kategoriích obdrží vítěz dort, první 
tři medaili a prvních šest tričko a 
krásné ceny. Pro všechny děti je 
pak připravena tombola s cenami 
v hodnotě 30.000 Kč.

SOUTĚŽ ŠKOL 
V rámci závodů dětí se pravi-

Frýdek-Místek bude opět v pohybuFrýdek-Místek bude opět v pohybu

delně koná i soutěž škol o nej-
lepší, ale i nejpočetnější výpra-
vu. Do soutěže o nejlepší školu 
se započítává deset nejlepších 
výsledků žáků ve všech kate-
goriích. Pro nejlepší školy jsou 
připraveny poháry a pro zúčast-
něné děti sladká odměna. Pro 
první tři nejpočetnější výpravy je 
připraveno sportovní vybavení v 
celkové hodnotě 15.000 Kč. 

DOPROVODNÝ PROGRAM 
Dětem zpříjemní čekání na 

vyhlášení vítězů a losování tombo-
ly zábavné odpoledne. Připraveno 
je promítání pohádek a různé sou-
těže se sladkými odměnami. Pro 
dospělé účastníky je připraven tra-
diční prodej sportovního vybavení. 

BĚH PRO ZDRAVÍ
Šancí pro každého je Běh pro 

zdraví, který měří 1000 m a před-
chází hlavnímu závodu. Stovky 
běžců se dají do pohybu ve 14.45 
hodin. Nad během převzala záštitu 
Revírní bratrská pokladna a stejně 
jako každý rok přiláká tento běh na 
start řadu dětí s rodiči a dav běžců 
jistě zláká i diváky. Pro prvních 400 
běžců v cíli je připraveno tričko a 
dárek od zdravotní pojišťovny RBP 
a nebude chybět ani tombola. 

HLAVNÍ ZÁVOD
Hlavní závod měří 10 km a bude 

odstartován v 15.15 hodin před 
Národním domem. Na závodníky 
čekají tři okruhy a opět je očekává-
na účast několika stovek běžců z 
celé republiky, Polska, Slovenska, 
Ukrajiny a dalších zemí, včetně 
reprezentantů. Samozřejmě nej-
početnější skupinu tvoří rekreační 
běžci, kteří si chtějí pouze vyzkou-

šet své síly. Pro nejlepší v hlavním 
závodě jsou připraveny finanční 
odměny, pro prvních 400 běžců 
je připraveno tričko s emblémem 
závodu. Mezi všechny běžce bude 
losována tombola s cenami za 
50.000 Kč. Po loňském příznivém 
ohlasu a velké účasti frýdecko-
-místeckých občanů opět platí, že 
předem přihlášení občané našeho 
města platí startovné pouze sym-
bolických 20 Kč. 

KONDIČNÍ BĚH
Ani letos nechybí nesoutěž-

ní kondiční běh. Je určen pro 
všechny, kteří si netroufnou na 
deset kilometrů, ale běh pro zdra-
ví je pro ně málo. Absolvují jeden 
okruh hlavního závodu, tedy 
3333 m. Pro prvních sto jsou při-
pravena trička, pro všechny loso-
vání tomboly. A rovněž zde platí 
– předem přihlášení „Frýdečáci a 
Místečáci“ pouze 20 Kč. 

Takže srdečně zveme všechny 
zájemce o aktivní pohyb! Nevá-
hejte a přihlaste se včas. Veškeré 
informace najdete na stránkách 
www.slezanfm.naproti.cz, případ-
ně telefonu 606 257 453. 

UPOZORNĚNÍ
V souvislosti s konáním sil-

ničního běhu Hornická desítka 
budou v sobotu 1. listopadu v 
době od 12.00 do 16.30 hodin pro 
silniční provoz úplně uzavřeny uli-
ce Palackého a Politických obětí. 
V tuto dobu není možno rovněž 
na uvedených ulicích parkovat. 
V době od 15.15 do 16.30 hodin 
pak bude rovněž úplně uzavřena 
ulice 28. října až k ulici Ke Splavu. 
Děkujeme za pochopení. 

NA STARTU: Masovou běžeckou akci podporuje rovněž Statutární 
město Frýdek-Místek.   Foto: Petr Pavelka
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SPORT A PŮVAB: Frýdek-Místek hostil v Nové scéně Vlast finále Miss aerobic juniorek Česka a 
Slovenska. V porotě zasedla i primátorka Eva Richtrová s náměstkem Petrem Cvikem, kterého na 
jevišti zpovídal moderátor Petr Salava. „Frýdek-Místek je určitě městem sportu, snažíme se jej podpo-
rovat, jak se dá. Co jsem ve funkci, tak už mi osobně na sport nezbývá tolik času jako dříve, hrávám 
občas tenis, ale jak jsem vás viděl s raketou na nějaké exhibici celebrit, tak bych ani s vámi raději hrát 
nechtěl,“dokázal pobavit publikum Petr Cvik. (Více o akci v příštím čísle)           Foto: Petr Pavelka

Výkonný výbor Fotbalu Frý-
dek-Místek vyhověl neočeká-
vané a překvapivé žádosti tre-
néra Radoslava Látala a uvolnil 
jej ke dni 30. 9. 2008 z funkce 
trenéra mužů Fotbalu F-M.

Pan Radoslav Látal se bez-
prostředně po tomto uvolnění 
ujímá funkce trenéra ambicióz-
ního klubu SFC Opava.

Výkonný výbor, hráči a jistě i 
fanoušci děkují trenéru Látalovi 
za jeho práci a činnost po dobu 
působení u našeho klubu a za 
dosažené výsledky pod jeho 
vedením mužstva, tedy zejmé-
na úspěchy v umístění klubu v 
popředí MSFL a zároveň i vyni-
kající výsledky ve dvou ročnících 

Radoslav Látal u nás skončil
Poháru ČMFS. Zároveň sděluje-
me fotbalové veřejnosti, že došlo 
k dohodě mezi Fotbalem Frý-
dek-Místek a SFC Opavou, kdy 
je ke dni 1. 10. z Opavy uvolněn 
trenér Vladimír Skalba se kterým 
klub projednával případné jeho 
působení už v letním příprav-
ném období. Ke stejnému dni 
byl potvrzen do funkce trenéra A 
mužstva Fotbalu Frýdek-Místek. 
Přejeme trenéru Látalovi mnoho 
úspěchů v novém působišti a 
pochopitelně i trenéru Skalbovi 
hodně úspěchů při vedení naše-
ho A týmu a úspěšné navázání 
na dosažené výsledky Fotbalu 
F-M v předchozích dvou letech. 

Výkonný výbor Fotbalu F-M

Vítězství běžců 
Za krásného počasí připravil 

atletický oddíl Slezan Frýdek-
-Místek další ze seriálu běžec-
kých závodů zařazených do 
Běžecké velké ceny Frýdecko-
Místecka. Byl jím jubilejní 25. 
ročník Desítky na dráze a na trať 
10000 metrů vyrazilo 41 běžců. 
Mezi muži se prosadili domácí 
závodníci, zvítězil Pavel Mich-
na časem 33:23.3 minuty, před 
Miroslavem Lepíčkem a třetí 
doběhl Filip Vrága z Kroměříže. 
Nad 25 let měl nejvíce sil Tomasz 
Vrobel z Polska, nad 45 let Vlado 
Martynek z Mostů u Jablunkova a 
mezi nejstaršími veterány nad 55 
let zvítězil Vladimír Vrága z Baš-
ky. Mezi ženami zvítězila Hana 
Haroková časem 42:10.6 minuty 
před domácí Anežkou Vrágovou 
a Natalií Psczolkou z Polska. 

Jubilejní Desítka
Jubilejní 25. ročník Desítky na 

dráze se vydařil. Pořadatelé z 
atletického oddílu TJ Slezan Frý-
dek-Místek přivítali za příjemné-
ho, slunečného počasí 118 běžců 
všech věkových kategorií. Pro 
mládež byla připravena trať 300 
metrů a celkem se odstartovalo 
17 rozběhů. Vítězi v jednotlivých 
kategoriích se stali Eliška Kopcová 
a Tomáš Hájek (Havířov) - ročník 

2001 a mladší, Karolína Hustá a 
Jan Vácha (Havířov) 1999-2000, 
Helena Benčová a Dominik Jane-
ček 1997-98, Blanka Hünerová a 
Jakub Zemaník v mladším žactvu, 
Lucie Slováková a Ladislav Šú-
tora ve starším žactvu, Vendula 
Havránková a Michal Štefek v 
dorostu. Všichni z domácího oddí-
lu. Pro nejlepší byla připravena 
sladká odměna, mezi všemi se 
pak losovala tombola.

Další úspěchy 
Atletické družstvo mladších 

žáků Slezanu Frýdek-Místek 
bojovalo ve Znojmě o medaile ve 
finále Mistrovství Moravy a Slez-
ska družstev. Kluci se od počát-
ku prosazovali na přední pozice, 
předváděli výborné výkony a 
odměnou jim byl zisk bronzové 
medaile za Opavou a Brnem. 
Dvě vítězství zaznamenal Petr 
Krus v hodu míčkem a běhu na 
300 m, vyhrál i Jakub Zemaník na 
1500 m, kde ho druhým místem 
doplnil Daniel Kovář. Dvě druhá 
místa vybojoval Jan Chlopčík v 
dálce a nad překážkami, druhá 
doběhla i štafeta 4x 60 metrů ve 
složení Gerek, Chlopčík Szyma-
la, Šmiřák. Vladimír Šmiřák přidal 
třetí místo na 800 m, stejně jako 
Jan Gerek ve výšce. Klukům bla-
hopřejeme!

V sobotu 18. října vstoupí 
družstvo mužů HC Frýdek-Mís-
tek do svého prvního domácí-
ho utkání v letošní sezoně.

V minulé sezoně hrálo mužstvo 
s kádrem 16 registrovaných mužů, 
kteří byli doplňováni juniory. Něk-
teré zápasy odehráli dokonce jen 
s 12 hráči, přesto dokázali obsadit 
pěkné třetí místo v Přeboru mužů 
Moravskoslezského kraje. Po 
zkušenostech z minulé sezony 
se vedení klubu spolu s trenérem 
snažili kádr mužů rozšířit, aby 
jejich účast v soutěži měla důstoj-
nější charakter.

Na led ve Víceúčelové sportov-
ní hale vyjeli již na začátku srpna. 
V rámci předzávodního období 
odehráli muži 9 přípravných utkání 
s lichotivými výsledky (11 bodů, 5 
výher, 1 remíza, 3 porážky, skóre 
54:41). V těchto přípravných zápa-
sech patřili mezi nejlepší střelce 
Adam Křivák s 9 góly, Martin 

Hokejisti Frýdku-Místku jdou do boje
Zapletel s 8 góly, 4 góly dali Zim-
mer, Piecha a Janečka a 3 góly 
Wlaka, Bojda, Sýkora a Merta.

Trenéra mužů Tomáše 
Špačka jsme se zeptali, jak 
tedy vypadá hráčský kádr na 
novou sezonu?

„V kádru zůstali Feber, Kame-
ník, Sýkora, Novák, Janečka, Wla-
ka, Bojda, Merta, Kappel, Křivák, 
Jasinski a Říhošek. Tyto hráče 
doplnili Trubka a Kudela z HC Orlo-
vá, Pilař HC Pardubice, Sochacký z 
HC Vítkovice. Z hostování se vrátili 
naši hráči, a to Sztefek, Glac, Pie-
cha, Pastorek, Zapletal, Zimmer, 
a z juniorky přešel Ondřej Čára. 
Takže kádr mužstva pro letošní 
sezonu čítá 27 hráčů.“

Budete využívat i hráče 
z juniorky? A jaké má tým 
ambice do nové sezony?

„Samozřejmě hráče z řad juni-
orů využívat budeme. Družstvo 
juniorů momentálně ale bojuje o 

umístění v první osmičce, čímž by 
se zařadilo do finálových bojů Ligy 
juniorů. Toto je jejich prvořadý úkol, 
poté budou přeřazeni do družstva 
mužů. A jaké máme ambice? 
Naším hlavním cílem a přáním je 
hrát důstojnou roli v soutěži a při-
vést diváky do VSH na atraktivní 
hokej. Vždyť našimi soupeři jsou 
hokejové kluby z našeho okolí, 
například Kopřivnice, Studénka, 
Karviná, Rožnov, čímž jsou tyto 
zápasy pro diváky atraktivní.“

Jsou i myšlenky na vyšší 
příčky?

„My půjdeme poctivě zápas od 
zápasu s cílem bodovat. Jsme si 
vědomi, že další mužstva nebyla 
v přípravě v nedbalkách a taky 
silně doplňovala hráče. Fanou-
šek se opravdu může těšit na 
otevřená utkání, kdy první může 
prohrát s posledním, a proto 
si myslím, že soutěž bude pro 
fanouška zajímavá.“

Frýdecko-místečtí judisté 
pod vedením trenérů Pavly 
Prőllové a Lubomíra Černé-
ho vybojovali nejvyšší trofej 
v devátém ročníku turnaje, 
který se konal 14. září v hale 
Střední školy strojírenské a 
dopravní na Lískovecké uli-
ci. Pod záštitou primátorky 
Frýdku-Místku Evy Richtrové 
se uskutečnila soutěž, která 
je již tradičně prvním měře-
ním sil mladých judistů po 
letním prázdninovém období. 
Letošního ročníku se zúčast-
nilo 170 chlapců a děvčat z 22 
oddílů a klubů Čech, Moravy, 
Slovenska a Polska. 

Pohár primátorky města Frýdku-Místku v judu se vydařil
Mezi opory domácího týmu 

složeného z judistů oddílu Judo-
Staříč a SK Judo Frýdek-Místek 
patřili medailisté z mistrovství 
republiky a krajští přeborníci, kteří 
podpořeni silným kádrem začína-
jících nováčků předvedli vynikající 
výkony. Především letošní mistr 
republiky Vít Jerglík vybojoval 
vítězství ve své váhové katego-
rii bez jediného zaváhání, když 
svým soupeřům nedal žádnou 
šanci. Další zlato vybojovali ben-
jamínci Petra Pavlásková, Petr 
Lisník, Radek Rypar a David Hél, 
mladší žákyně Barbora Bacílková 
a starší žáci Vojtěch Bezruč a 
Nikol Mikolášová. Stříbrné medai-

le vybojovali ve svých kategoriích 
Ondřej Chlopčík, Martin Hill, Vác-
lav Mališ, Marie Dužíková, Nikola 
Vojtovičová, Daniela Cmíralová, 
Matěj Slíva. Na bronz dosáhli 
Michal Mikulec, Dominik Polášek, 
Petra Stachová, Sabina Čížková, 
Marek Špok, Daniela Mecnerová 
a Martin Jašůrek. Turnaj, který 
se uskutečnil za finanční podpory 
Statutárního města Frýdek-Mís-
tek, byl zařazen do soutěžního 
kalendáře Českého svazu juda 
a stal se tak významnou soutěží, 
která svou kvalitou láká k účasti 
i vzdálenější kluby. V samostat-
né soutěži se zde představili 
nejmladší benjamínci, ještě před-

školní děti a žáci prvních tříd, 
kteří dokázali bojovat s velkým 
nasazením a sportovním duchem 
k radosti své i svých přihlížejících 
rodičů. Divácky zajímavé byly 
technické souboje starších žáků. 
Pořadatelé ze sportovního klubu 
Judo – Frýdek-Místek odvedli 
dobrou práci k plné spokojenosti 
všech zúčastněných. 

Hlavní trenérka SK Frýdek-Mís-
tek Pavla Prőllová řekla: „Soutěže 
se zúčastnil rekordní počet klubů, 
což hovoří o zvýšené popularitě. 
Přináší to s sebou také vyšší kva-
litu jednotlivých utkání. Celkový 
počet účastníků odpovídá termínu, 
který je začátkem školního roku. V 

žákovských kategoriích se v tomto 
období projevuje pomalejší napl-
nění počtu trénujících a soutěží-
cích dětí. Pro ty, kteří berou svůj 
sport vážně, je tento turnaj kvalitní 
přípravou na mistrovské republi-
kové soutěže, které se uskuteční 
v dalších týdnech. V kategorii 
starších žáků se na mistrovství 
republiky nominoval Vojtěch Bez-
ruč z Frýdku-Místku, když obsadil 
druhé místo na krajském přeboru, 
který předcházel našemu turnaji. 
Nominace na mistrovství repub-
liky děvčat není zatím konečná. 
Dá se však předpokládat, že SK 
Frýdek-Místek zde bude mít také 
své zastoupení.
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28 dní na cestách, 7 tisíc 
kilometrů v autobuse, 24 
hodin v letadle, 3 festivaly, 40 
souborů, přibližně 30 vystou-
pení, průvodů a různých 
prezentací, „x“ hodin čekání, 
nekonečně mnoho zážitků. 
To je shrnutí působení 26 
tanečníků a muzikantů Sou-
boru lidových písní a tanců 
Ostravica z Frýdku-Místku na 
festivalech v Brazílii. 

Vrátili jsme se ve zdraví, 
obohaceni spousty dojmů a 
nezapomenutelných zážitků. 
Naše „turné“ po třech brazilských 
festivalech, z nichž ten třetí byl 
největší v Jižní Americe, bylo 
nadmíru úspěšné – tance, pís-

Ostravica v exotické Brazílii
ně a také pro místní nevšední 
harmonie naší cimbálovky byly 
velkých lákadlem. Od výjezdu z 
Frýdku-Místku až po návrat jsme 
najezdili a nalétali neuvěřitelných 
27 tisíc kilometrů a navštívili jsme 
města Sao Bernardo do Campo, 
Sao Paulo, Santos, Rio de Jane-
iro, Nova Petropolis a Passo 
Fundo. V našich vzpomínkách 
navždy zůstane návštěva turisty 
vyhledávaného Ria de Janeira 
s výletem k soše Ježíše Krista, 
na stadion Maracaná nebo pláž 
Copacabana. Nezapomenutelné 
chvíle jsme prožili u největších 
vodopádů na světě na řece Igu-
acú. Jelikož pocházíme z kraje 
domácích zabíjaček a hostin, 

určitě nelze zapomenout také na 
vynikající masové pochoutky a 
grilované speciality místních Gau-
chů, servírované na obrovských 
jehlách, stejně jako na pestrou 
paletu exotického ovoce. 

Absolvovali jsme kolem třiceti 
různých vystoupení, průvodů a 
dalších prezentací našeho folk-
lóru a regionu. Na prvních dvou 
festivalech v Sao Bernardu a 
Nova Petropolis jsme byli jako 
jediný evropský soubor doslova 
raritou mezi jihoamerickými těle-
sy z Brazílie, Chile, Paraguaye, 
Mexika, Hondurasu nebo Ecuad-
oru, a to hlavně díky specifickému 
nástroji cimbálu. V Sao Bernardu 
jsme zažili výbornou domáckou 

atmosféru. Ostatní soubory jsme 
poznali velmi osobně během 
každodenních společných vystou-
pení a večerních programů, kdy 
jsme se seznamovali navzájem se 
svými kulturními tradicemi a speci-
alitami jednotlivých zemí. Odjíždě-
li jsme se slzami v očích, protože 
jsme si se všemi hodně přirostli k 
srdci. Pozvání do Nova Petropolis 
přišlo od místní radnice. Zde jsme 
se setkali se silnou německo-čes-
kou komunitou a byli jsme hosty 
již 36. festivalu. Evropský styl byl 
znát na architektuře celého 20tisí-
cového města. Kromě vystoupení 
ve městě nebo blízkém venkově 
hrála naše muzika také v místním 
rádiu. Třetí festival v Passo Fun-
du je největší akcí svého druhu 
v Jižní Americe a tam jsme se 
setkali i s evropskými soubory, 
například z Polska, Belgie, Řec-
ka, Turecka nebo Švýcarska či 
dokonce Číny. Organizace tohoto 
festivalu byla doslova monstrózní, 
ale vše výborně fungovalo, hlav-
ně díky asi stovce dobrovolníků, 
kteří pomáhají nezištně. Budeme 
vzpomínat na vystoupení a téměř 

muzikálové show v cirkusovém 
stanu, kde každý večer odměňo-
valo účinkující až 4 tisíce diváků. 
Přestože nás na vystoupení 
doprovázeli ozbrojení policisté, 
pohybovali jsme se po městě vol-
ně a s pocitem bezpečí. Brazilci 
jsou velmi přátelští a pohostinní a 
rozhodně se umí bavit, a to dlou-
ho a hodně nahlas. 

Jelikož jsme navázali spoustu 
nových přátelství, doufáme, že se 
nám podaří přivézt do Frýdku-Míst-
ku některé ze skvělých jihoameric-
kých nebo evropských souborů, 
se kterými jsme měli možnost spo-
lečně vystupovat, aby si fanoušci 
našeho festivalu mohli vychutnat 
taneční a muzikantské umění ze 
vzdálených krajů. 

Děkujeme všem příznivcům, 
rodičům, Statutárnímu městu 
Frýdek-Místek a dalším subjek-
tům a firmám za finanční podpo-
ru a pomoc při realizaci v historii 
souboru nejdelšího výjezdu do 
zahraničí. Doufáme, že nám i v 
budoucnu zachovají přízeň.

Za SLPT Ostravica
Monika Škanderová

Spolupráce Základní umě-
lecké školy Frýdek-Místek a 
hudební školy z finského města 
Mikkeli pokračovala letos v září. 
Během šestiletých kontaktů se 
studenti a učitelé obou škol 
setkali již několikrát při koncer-
tech jak v Mikkeli, tak u nás. 

Vedení finské školy mělo 
tentokrát zájem poznat naše 
soubory z oblasti taneční a jaz-
zové hudby. Proto na desetiden-
ní zájezd odcestovala kapela 
Šuba-Duba Band s vedoucím 
učitelem Milanem Michnou a jaz-
zová kapela Behind the Door.

Hlavní koncert obou kapel z 
Frýdku-Místku proběhl v úterý 
16. září v koncertním sále školy. 
Naši muzikanti předvedli vynika-
jící výkon a místní, jinak poměrně 
chladné, publikum pořádně roze-
hřáli. Další dva menší koncerty 
proběhly v místní základní škole. 

Na volné dny nám naši přá-
telé připravili zajímavý program. 
Navštívili jsme kouzelné výletní 
místo Puumala, které se nachá-
zí u největšího finského jezera 
Saimaa na kraji hlubokých lesů. 

ZUŠ v zemi tisíců jezer
Velkou atrakcí pro všechny byla 
návštěva pravé finské sauny v 
Susiniemi s následnou koupelí v 
chladném jezeře.

Mikkeli, dvaatřicetitisícové 
město na břehu jezera, na nás 
zapůsobilo velmi příjemně. 
Můžeme zde najit jak historické, 
především církevní stavby, tak 
i moderní budovy, mezi nimiž 
vyniká především nádherná 
koncertní a kongresová hala.

Při pobytech v rodinách a při 
zájezdech po okolí jsme měli 
možnost poznat mentalitu Finů, 
jejich bydlení a životní styl.

Ve spolupráci s ambasáda-
mi všech zemí, kterými jsme 
projížděli, jsme připravili další 
tři koncerty v Helsinkách, Vilni-
usu a Rize. 

Všichni návštěvníci koncertů 
ocenili výborné výkony našich 
souborů a přínos k mezinárodní 
spolupráci zemí Evropské unie.

Poděkování za vynikající 
reprezentaci naší země i města 
patří všem zúčastněným studen-
tům a pedagogům školy. 
Ladislav Muroň, ředitel školy

V salonku Pavlač v Galerii 
Pod Svícnem v sobotu 4. října 
proběhla vernisáž výstavy gra-
fik Táni Šedové, kterou slovem 
uvedl Lukáš Orlita a hudebně 
doprovodil Lukáš Henzl. Můžete 
ji zhlédnout až do 7. listopadu.

„Výstava představuje soubor 
grafik, které vznikly v létě tohoto 
roku a objektů rok a půl starých. 
Rozvíjím dále téma industriální 
krajiny, které mě zajímá již něko-
lik let a zpracovávám ho různými 
technikami. V těchto posledních 
tiscích nejde už o inspiraci skuteč-
nými industriálními místy, nýbrž 
o jakési fantaskní stroje, siluety 
továren a budov. Kombinova-
la jsem tisk z hloubky ze staré 
základní počítačové desky se sta-
vebními plány, mapami infrastruk-
tury a již zmíněnou papírovou 
koláží představující stroje, továrny 
atd. Objekty vystavené ve výloze 
knihkupectví jsem vytvořila na 
jaře 2007. Inspiraci pro ně jsem 
našla v chátrající bývalé chemič-
ce v Ostravě. Olej uskladněný v 
plastovém barelu vytvořil během 
několika let na jeho poloprůhled-
ných stěnách rozmanité obrazce 
a připomněl mi uvězněný hmyz 

Táňa Šedová „Pod Svícnem“

v pryskyřici. Fotografie detailů 
stěn barelu jsem použila pro 
potisk plexisklových krychlí. Uvnitř 
krychle se vznáší nějaký zárodek 
– larva. Sluneční paprsky prochá-
zející jemně průhlednými stěnami 
krychle a larvou z laminátu vrhají 
naoranžovělý stín podobný tomu, 
který vrhá jantar,“ popsala si 
výstavu sama autorka.

Galerie Pod Svícnem připra-
vuje na přelom roku kolektivní 
výstavu Salon, tentokrát na téma 
Klišé. Od 13. prosince do 31. led-

na se již pošesté představí několik 
desítek umělců. „Konečný počet 
vystavujících a podoba výtvar-
ných prací se jako každoročně do 
poslední chvíle vyvíjí. Tato otevře-
ná a spontánní forma výstavy je 
volena záměrně,“ připomněl gale-
rista Petr Korč a odkázal zájemce 
o účast na letošním Salonu na 
kurátorku Dagmar Čaplyginovou 
(galerie@podsvicnem.cz). Před-
chozí ročníky Salonu si pohrávaly 
s tématy Slast, Barva, Portrét, 
Anděl a Fáma.  (pp)

TÁŇA ŠEDOVÁ: Její futuristické výtvory.  Foto: Petr Pavelka

Klub Stolárna připravil na 
sobotu 18. října vystoupení 
formace JAN ŠTOLBA QUAR-
TET: Jan Štolba – saxofon, 
Vladimír Strnad – piano, Jan 
Greifoner – kontrabas, Jan 
Linhart – bicí.

Saxofonista Jan Štolba 
začínal s jazzem v Originálním 
pražském synkopickém orches-
tru, později hrál i jiné žánry v 
improvizačním duu s bubeníkem 
Alanem Vitoušem, v artrocko-
vých Krásných nových strojích či 
v magické kapele Oldřicha Jano-
ty Mozart K. V jeho současném 
ansámblu se octli přední pražští 
muzikanti, ostřílení koncerto-

Jazzový kvartet ve Stolárně
váním doma i v zahraničí. Hráč 
na klávesové nástroje Vladimír 
Strnad se kromě jazzu věnuje i 
vážné hudbě, s Kinsky triem Pra-
ha projel svět od Seychel přes 
Mexiko až po USA. Jeho klavír 
zní i v pár českých filmech jako 
Obsluhoval jsem anglického krá-
le, Musíme si pomáhat aj. Basis-
ta Jan Greifoner nahrával se 
zpěvačkou Evou Emingerovou, 
Triem Matěje Benka a je stálým 
členem souboru J. J. Jazzmen. 
Bubeník Jan Linhart se nedáv-
no vrátil s Triem Víta Švece 
z Japonska, působí v mnoha 
dalších jazzových formacích a 
nadto je profesorem na Jazzové 

konzervatoři Jaroslava Ježka.
Jan Štolba Quartet hraje 

téměř výhradně vlastní moder-
ní jazzové skladby, různorodě 
zaměřené od energického post-
bopu přes meditativní balady až 
po dodekafonický funk. Svou 
hudbou se snaží navázat na 
nedostižné, leč s láskou vzýva-
né vzory, saxofonisty Dextera 
Gordona, Sonny Rollinse či 
Charlese Lloyda.

Na listopad má produkce při-
pravenou další pecku – 8. 11. 
Behind the Door – frýdecko-mís-
tecká formace mladých jazzma-
nů křtí své nové CD a hostem 
bude kapela ČADI.
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Pracovní skupina
Péče o seniory

1) Pečovatelská a ošetřovatel-
ská služba Charita
Půjčovna kompenz. pomůcek
Adresa: F. Čejky 450
Tel.: 558 435 449, 558 644 720
E-mail: jkarlicka@volny.cz
Web: www.fm.charita.cz
2) Pečovatelská služba
Frýdek-Místek, p. o.
Půjčovna kompenz. pomůcek
Adresa: Sadová 604 (v domě s 
pečovatel. službou) 
tel.: 558 630 816 
17. listopadu 146 (v domě s 
pečovatel. službou)
tel.: 558 434 404
E-mail: posta@psfm.cz
Web: www.psfm.cz
3) Penzion pro seniory
Frýdek-Místek, p. o.
Adresa: Lískovecká 86
Tel.: 558 417 333 
E-mail: sluzby@penzion-fm.cz
Web: www.penzion-fm.cz 
4) Domov pro seniory
Frýdek-Místek, p. o.
Adresa: 28. října 2155
Tel.: 558 441 811 
E-mail: dsfm@dsfm.cz
Web: www.dsfm.cz
5) Charita Frýdek-Místek
Dům pokojného stáří u Panny 
Marie Frýdecké
Adresa: Mariánské nám. 146
Tel.: 558 632 719
E-mail: mbohanesova@iol.cz
Web: www.fm.charita.cz
6) Dobrovolnické centrum 
ADRA
Adresa: Radniční 1242
Tel.: 558 436 261
E-mail: dcfm@adra.cz
Web: www.dcfm.cz
7) Léčebna dlouhodobě 
nemocných
Gaudium Frýdek-Místek, s. r. o.
Adresa: Revoluční 1282
Tel.: 558 630 327
E-mail: gaudium@applet.cz 
8) Nemocnice ve Frýdku-Míst-
ku, p. o.
Adresa: E. Krásnohorské 321
Tel.: 558 415 980-1,2
E-mail: socialni@nemfm.cz
Web: www.nemfm.cz
9) Komplexní domácí zdravot-
ní péče Šebestová, s. r. o.
Adresa: J. Čapka 721
Tel.: 558 680 281
E-mail: pomad.fm@tiscali.cz
Web: www.pomadfm.cz
10) Agentura domácí péče 
OPORA 
Adresa: J. Švermy 459 
Tel.: 558 436 742, 602 540 344 
E-mail: masa.blahutova@quick.cz
11) Svaz důchodců ČR, o. s., 
městská organizace
Frýdek-Místek
Adresa: 17. listopadu 147 (v 
domě s pečovatelskou službou)
Tel.: 558 647 846
E-mail: seniori.fm@seznam.cz
12) Poliklinika ve Frýdku-
-Místku, s. r. o.
Adresa: 8. pěšího pluku 85

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK
Tel.: 558 900 111
E-mail: poliklinika-mistek@poli-
klinika-mistek.cz
13) Magistrát města
Frýdku-Místku
Odbor sociálních služeb, oddě-
lení sociálních služeb
Adresa: Radniční 1149
Tel.: 558 609 323-6, kluby 
důchodců 558 609 314
Web: www. frydekmistek.cz
Pracovní skupina Osoby se 

zdravotním postižením
1) Podané ruce, o. s. – Projekt 
OsA Frýdek-Místek, o. s.
Adresa: Malý Koloredov 811
Tel.: 595 174 111, 777 011 059(031)
E-mail: podaneruce@seznam.cz
Web: www.canisterapie.info
2) ŽIRAFA – Integrované cent-
rum Frýdek-Místek, p. o., 
denní stacionář pro mentálně 
postiženou mládež
Adresa: Fibichova 469
Tel.: 558 431 563
E-mail: centrummpm@quick.cz
Web: www.centrummpm.cz
3) Společnost pro podporu 
lidí s mentálním postižením v 
ČR, o. s., 
Škola života – denní stacionář
Adresa: Mozartova 2313
Tel.: 558 434 126
E-mail: skolazivota@seznam.cz
4) Charita Frýdek-Místek, 
Domov se zvláštním režimem 
„Oáza pokoje“ po psychicky 
nemocné
Adresa: K Hájku 2971
Tel.: 558 435 757, 558 638 963, 
739 002 786
E-mail: mbohanesova@iol.cz
Web: www.fm.charita.cz
5) Charita Frýdek-Místek, 
Denní centrum sv. Josefa pro 
psychicky nemocné 
Adresa: J. Suka 1753
Tel. 558 638 498, 732 463 412
E-mail: dennicentrum.f-m@cari-
tas.cz
Web: www.dcfm.tym.cz
6) Sdružení Kafira, o. s.
Adresa: Zámecké náměstí 44
Tel. 553 653 623, 777 574 361
E-mail: info@kafira.cz
Web: www.kafira.cz
7) Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých 
(SONS ČR)
Adresa: J. Suka 1753
Tel.: 558 437 377
E-mail: frydekmistek-odbocka@
sons.cz, sia.f-m@volny.cz
Web: www.sons.cz
8) Speciálně pedagogické 
centrum při MŠ, ZŠ a SŠ pro 
sluchově postižené ve Valaš-
ském Meziříčí, detašované 
pracoviště Frýdek-Místek
Adresa: 8. pěšího pluku 1975
Tel.: 558 648 007, 733 343 468
E-mail: spec.sluch.fm@seznam.cz
9) VKUS-BUSTAN s. r. o.
Adresa: Svazarmovská 308
Tel.: 558 432 041
E-mail: sekretariat@vkusfm.cz
10) Centrum pro zdravotně 
postižené Moravskoslezské-

ho kraje, o. s.
Adresa: Kolaříkova 653
Tel.: 558 431 889, 737 444 513
E-mail: szdpfm@raz-dva.cz
11) Náš svět, p. o., pobočka 
ve Frýdku-Místku
Adresa: J. Lohrera 779
Tel.: 558 436 471
E-mail: www.centrumprzno.cz , 
nassvetfm@seznam.cz
Web: www.centrumprzno.cz
12) Slezská diakonie, středis-
ko Rút - sociální rehabilitace 
Adresa: Třída T. G. M. 1101
Tel.: 558 639 463, 737 227 857
E-mail: rut.ct@slezskadiakonie.cz
Web: www.rovnasance.cz
13) Sportovní klub vozíčkářů 
Frýdek-Místek
Adresa: Malý Koloredov 811
Tel.: 558 628 836, 608 708 523
E-mail: skvfm@skvfm.com
Web: www.skvfm.com
14) Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí v 
ČR Klub Míša
Adresa: Kolaříkova 653
Tel.: 558 676 792
E-mail: LukesovaDorota@
seznam.cz

Pracovní skupina Osoby v 
nepříznivé sociální situaci

1) Centrum nové naděje, o. s.
Adresa: Farní 6 Tel. 558 629 223
E-mail: cnn.fm@quick.cz
Web: www.cnnfm.cz
2) Slezská diakonie, Azylový 
dům Bethel Frýdek-Místek
Adresa: Bahno – Příkopy 1309
Tel.: 558 638 709, 558 640 386 
E-mail: bethel.fm@slezskadia-
konie.cz
Web: www.slezskadiakonie.cz
3) Probační a mediační služ-
ba ČR
Adresa: Politických obětí 128
Tel.: 558 648 061-2
E-mail: mtkac@pms.justice.cz
Web: www.justice.cz
4) Renarkon o. p. s. – Kon-
taktní street centrum
Adresa: Pionýrů 1757
Tel.: 558 628 444, 606 694 244
E-mail: kcfmrenarkon@seznam.cz
Web: www.renarkon.cz
5) Poradna pro ženy a dívky
Adresa: J. Suka 1753
Tel.: 558 434 961
Celostátní krizová telefonická 
linka sdružení: 603 210 999
E-mail: frydek@poradnaprozeny.eu
6) Poradna pro rodinu, manžel-
ství a mezilidské vztahy
Adresa: Jiráskova 457
Tel.: 558 438 600
Email: fm@cepp.cz 
Web: www.cepp.cz
7) Úřad práce Frýdek-Místek
Oddělení poradenství
Adresa: Na Poříčí č.p. 3510
Tel.: 950 113 111
E-mail: posta@fm.mpsv.cz
Web: www.portal.mpsv.cz
8) Magistrát města
Frýdku-Místku
* Odbor sociální péče, oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí 
Adresa: Palackého 115

Tel.: 558 609 444
Web: www.frydekmistek.cz
* Odbor sociálních služeb, oddě-
lení sociálních služeb
Adresa: Radniční 1149
Tel.: 558 609 327
Web: www. frydekmistek.cz

Pracovní skupina
Etnické menšiny

1) Společenství Romů
na Moravě, o. p. s.
Adresa: Míru 1344, komunitní 
centrum
Tel.: 728 330 808
E-mail: srnm.frydek@tiscali.cz
Web: www.srnm.cz
2) Magistrát města
Frýdku-Místku
Odbor sociálních služeb, oddě-
lení sociální prevence
Adresa: Radniční 1149
Tel.: 558 609 355, 558 609 316
Web: www. frydekmistek.cz
3) Úřad práce Frýdek-Místek
Oddělení zprostředkování
Adresa: Na Poříčí 3510
Tel.: 950 113 111
E-mail: posta@fm.mpsv.cz
Web: www.portal.mpsv.cz
4) ROMODROM, o. s.
Adresa: Nám. Svobody 48
Tel.: 731 289 390, 731 277 389
Web: www.romodrom.cz
5) Vzájemné soužití, o. s.
Adresa: Bieblova 8, Moravská 
Ostrava
Tel.: 596 111 840, 775 761 189
E-mail: hnizdo.souziti@seznam.cz
Web: www.vzajemnesouziti.cz

Pracovní skupina
Péče o děti a mladistvé

1) Nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež
Prostor
Adresa: Husova 3293
Tel.: 558 609 321, 777 921 847
E-mail: kelnarova.miroslava@
frydekmistek.cz
Kosťa
Adresa: Kostikovo náměstí 646
Tel.: 558 609 321, 777 921 844
E-mail: kysova.gabriela@fryde-
kmistek.cz
U-KRYT 
Adresa: Jiřího z Poděbrad 3109
Tel.: 558 435 637
E-mail: info@filadelfie.cz
Web: www.filadelfie.cz
Charita Frýdek-Místek, Klub 
Nezbeda
Adresa: F. Čejky 450
Tel.: 558 435 449, 732 628 731
E-mail: klubnezbeda.f-m@cari-
tas.cz
Web: www.fm.nezbeda.cz
2) Středisko výchovné péče
Adresa: 28. října 1885
Tel.: 558 647 276
E-mail: svp-fm@quick.cz

3) Pedagogicko-psychologic-
ká poradna
Adresa: Palackého 130
Tel.: 558 432 084
Email: pppfm@tiscali.cz
Web: www.pppfm.unas.cz
4) Jesle Frýdek-Místek, p. o. 
Adresa: Brožíkova 40
Tel.: 558 432 585, 776 372 763
E-mail: jesle.fm@quick.cz 
Web: www.jesle-fm.cz
5) Magistrát města
Frýdku-Místku
* Odbor sociální péče, oddělení 
sociálního poradenství pro mládež
Adresa: Palackého 115
Tel.: 558 609 444
Web: www.frydekmistek.cz
* Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy
Adresa: Radniční 1148
Tel.: 558 609 111
Web: www.frydekmistek.cz
* Odbor sociálních služeb, oddě-
lení sociální prevence
Adresa: Radniční 1149
Tel.: 558 609 111
Web: www.frydekmistek.cz
6) Městská policie
Frýdek-Místek
Adresa: tř. T. G. Masaryka 633
Tel.: 558 631 481
E-mail: blecha.ludek@fryde-
kmistek.cz
7) Probační a mediační
služba ČR
Adresa: Politických obětí 128
Tel.: 558 648 061-2
E-mail: mtkac@pms.justice.cz
Web: www.justice.cz
8) Pavučina, o. s. DEN,
pobočka Ostrava
Adresa: Bořivojova 29, Ostrava-
Kunčičky
Tel.: 731 876 683
E-mail: petra.mecnerova@
pavucina.net
Web: www.pavucina.net
9) Renarkon o. p. s.
– Kontaktní street centrum
Adresa: Pionýrů 1757
Tel.: 558 628 444, 606 694 244
E-mail: kcfmrenarkon@seznam.cz
Web: www.renarkon.cz
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Informace

(Pokračování ze strany 2)
Především druhý den Sweet-

sen Festu zůstane dlouho ve 
vzpomínkách návštěvníků, pro-
tože se jednalo o skutečně prvot-
řídní mejdan. Málokterá česká 
kapela se může pochlubit sedmi-
tisícovým publikem pod pódiem, 
ve Frýdku-Místku se toto daří 
domácím začínajícím kapelám. 
Letošní heslo festivalu „Frýdek-
-Místek sobě“ bylo naplněno 
beze zbytku,“ hodnotil Milan 
Anděl. Pravým opakem z drama-
turgického hlediska je Beskydy 
Sound, který byl letos postaven 
na účasti známých kapel, hlavní 
hvězdou byli Alphaville, němec-
ká legenda 80. let. „Jsme rádi, že 
tento hudební tip do Frýdku-Míst-
ku přilákal i spoustu zahraničních 
návštěvníků,“ kvitoval předseda 
Regionu Beksydy Petr Rafaj.

Indiáni ve Frýdku – Michal 
Nesvadba

„Ruce nahoru! Špinavý! ….“ 
Tato slova Michala Nesvadby 

Zhodnocení úspěšného Veseléta
dlouho nezapomenou čtyři tisí-
covky dětí, které se vydaly na 
začátku července do Parku pod 
zámkem. Zde se uskutečnila 
akce Indiáni ve Frýdku, která opět 
ukázala nejmenším obyvatelům 
města život na Divokém západě. 
Rodiče opět poseděli u piva v 
saloonech, děti si zasoutěžily o 
pěkné ceny. „Vše však svým pří-
jezdem v dobrém slova smyslu 
narušil Michal z Kouzelné školky. 
Jeho charisma zhypnotizovalo 
všechny děti, které bez hnutí a s 
výbuchy smíchu sledovaly jeho 
představení. Jediná akce Vese-
léta zaměřená na nejmenší uká-
zala, že má smysl,“ myslí si Milan 
Anděl. Náměstek primátorky Petr 
Cvik ocenil rekordní návštěvnost 
akce, která přinesla další den, kdy 
žilo celé přilehlé frýdecké náměs-
tí. „Je vždy příjemné vidět, když 
se tolik rodin podaří vytáhnout do 
ulic,“ těšilo náměstka Cvika.

Jazz ve městě
Jazz ve městě se přestěhoval 

z Místku do Frýdku, kde náměstí 
skýtá větší kapacity. Bylo jich 
zapotřebí, protože jazz v podání 
Yvonne Sánchez, Petera Lipy 
či Behind the Door zaplnil celé 
frýdecké centrum. Všichni se 
v absolutně pohodové náladě 
skvěle bavili.

Odpoledne s dechovkou
Dvě odpoledne s dechovkou 

potvrdila, že seniorská kategorie 
je vděčné publikum, které ani 
nepotřebuje žánrovou čistotu, jen 
„ty své melodie“. „Odpoledne s 
dechovkou představilo za tři roky 
již 19 koncertů. Letos byla učiněna 
poprvé výjimka a místo dechovko-
vé kapely vystoupila cimbálovka v 
čele s Jožkou Černým. To však 
divákům vůbec nevadilo a přišli 
ještě ve větším počtu než obvyk-
le,“ hodnotil Milan Anděl.

„Veseléto je už fenoménem, 
takže se budeme snažit připravit 
jej pestré i pro příští rok,“ přidal 
snad nejdůležitější informaci na 
závěr Petr Rafaj.  (pp)

Vedení Statutárního města 
Frýdku-Místku ve spolupráci s 
osadním výborem Chlebovice 
uspořádalo 7. října Setkání s 
občany. Avizovalo informace 
společnosti HANWHA působí-
cí v místní průmyslové zóně, 
téma rekonstrukce Domu 
včelařů Fojtství, ale občané 
se velmi zajímali také o stav 
chodníků a místního hřiště.

Primátorka Eva Richtrová 
seznámila přítomné se situací 
ohledně budovy restaurace U 

Kozlů, která dosud sloužila jako 
kulturní dům a shromažďovací 
místo. „Noví vlastníci ví o našem 
zájmu o pronájem či případný 
odprodej, ale majitelky se musí 
domluvit a nějakou nabídku 
nám dát,“ vysvětlila.

V další fázi byl hodně v perma-
nenci zástupce odboru dopravy, 
který odpovídal na dotazy týkající 
se chodníků v různých částech 
obce. Měl pro místní dobrou 
zprávu například o stavebním 
řízení na chodník směrem na 

Chlebovičany zajímají chodníky i hřiště
Palkovice, který by se měl posta-
vit ještě do konce roku, pokud to 
samozřejmě počasí dovolí.

Jedno z velkých témat bylo 
také místní hřiště a sportovní 
areál. „Město nyní zvažuje nabytí 
stadionu Stovky. Odhad požado-
vaných investic je tam 45 milionů 
korun a v souvislosti s tím se 
bude muset říct, co s ostatními 
sportovišti,“ uvedla primátorka. 
Ta vyzvala místní k seřazení prio-
rit, protože po důstojném sporto-
višti volá i škola.  (pp)

Cílem finanční podpory je 
rozvoj a zkvalitnění ucelené 
sítě sociálních služeb na území 
města Frýdku-Místku. Programy 
na podporu a rozvoj sociálních 
služeb jsou rovněž v souladu s 
cíli schváleného Komunitního 
plánu rozvoje sociálních služeb 
ve městě Frýdku-Místku na léta 
2007 – 2010 a schváleného Stra-
tegického plánu rozvoje statu-
tárního města Frýdku-Místku na 
období 2007 – 2013.

DOTAČNÍ PROGRAMY NA 
PODPORU A ROZVOJ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PRO ROK 2009
A. Program na podporu a 

rozvoj sociálních služeb 
Program je určen pro posky-

tovatele sociálních služeb, kteří 
mají dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, oprávnění 
k poskytování sociálních služeb 
(registraci) a nebo je zapsán v 
registru poskytovatelů sociál-
ních služeb (§ 84 odst. 5 zákona 
o sociálních službách).

Podporované oblasti:
1. Služby sociální péče:
1.1. Podpora osobní asistence a 
pečovatelské služby.
1.2. Vznik a rozvoj sociálních 
služeb pro osoby s duševním 
onemocněním.
1.3. Podpora samostatného 
bydlení pro osoby se zdravot-
ním postižením nebo chronicky 
nemocné včetně duševního 
onemocnění.
1.4. Odlehčovací služby.
1.5. Chráněné bydlení.
1.6. Průvodcovská a předčitatel-
ská služba.
1.7. Denní stacionář. 
2. Sociální poradenství:
2.1. Vznik a rozvoj poraden-
ských služeb.
3. Služby sociální prevence:
3.1. Podpora služeb pro oso-
by v krizové situaci a osoby 
ohrožené sociálním vyloučením 
(dům na půli cesty, krizové cent-
rum, pomoc osobám ohroženým 
domácím násilím).
3.2. Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi.
3.3. Podpora sociální prevence 
formou přímé práce s mládeží.
3.4. Podpora prevence závislos-
tí a služby následné péče.
3.5. Podpora služeb sociální 
rehabilitace a podporovaného 
zaměstnávání osob se zdravot-
ním postižením.
3.6. Podpora sociálně aktivizač-
ních služeb pro skupiny seni-
orů a osob se se zdravotním 
postižením.
3.7. Raná péče.

3.8. Nízkoprahová denní centra.
3.9. Terénní programy. 

B: Program na podporu 
ostatních aktivit doplňujících 
sociální služby

Program je určen na podporu 
ostatních aktivit v sociálních služ-
bách, které nevyžadují povinnou 
registraci dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Podporované oblasti:
Podpora volnočasových akti-

vit dětí a mládeže ke snížení 
sociálně patologických jevů.

1. Podpora práce se sociálně 
vyloučenými skupinami obyvatel 
a osobami v nepříznivé sociální 
situaci.

2. Dobrovolnictví.
3. Aktivizační programy pro 

seniory a osoby se zdravotním 
postižením.

4. Humanitární služby (např. 
sociální šatníky).

5. Podpora aktivit na zajištění 
dopravy pro imobilní občany.

6. Hospicová domácí péče.
PODMÍNKY, ZÁSADY, ŽÁDOST

Veškeré informace souvisejí-
cí s výběrovým dotačním řízením 
včetně podmínek vyhlášených 
dotačních programů, zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu 
Statutárního města Frýdku-
-Místku v působnosti odboru 
sociálních služeb, žádosti o 
dotaci poskytnutou z rozpočtu 
Statutárního města Frýdku-Míst-
ku pro rok 2009, jsou k dispozici 
na internetové adrese www.
frydekmistek.cz nebo na odbo-
ru sociálních služeb Magistrátu 
města Frýdku-Místku (dále jen 
„MMFM“), se sídlem Radniční 
1149, 738 22 Frýdek-Místek. 

Kontaktní osoba:
Magda Máchová, tel.: 558 

609 317, e-mail: machova.mag-
da@frydekmistek.cz.
TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Žadatel podává přihlášku 
o poskytnutí dotace v jednom 
podepsaném originále s příloha-
mi v tištěné verzi a v elektronic-
ké podobě na CD doporučeně 
poštou nebo osobně na poda-
telně Magistrátu města Frýd-
ku-Místku nejpozději do 30. 11. 
2008 včetně (termín pro podání 
žádosti platí pro oba dva progra-
my podpory), na adresu:
Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor sociálních služeb 
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek,

a to v obálce označené tex-
tem: „NEOTVÍRAT – ŽÁDOST 
O DOTACI“ (v levém horním 
rohu obálky). 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
vyhlašuje výběrové dotační řízení na poskytnutí účelových 

dotací z rozpočtu Statutárního města Frýdku-Místku
pro právnické a fyzické osoby na podporu a rozvoj

sociálních služeb pro rok 2009.
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Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor územního rozvoje a stavební-
ho řádu, jako pořizovatel územního 
plánu Frýdku-Místku podle ustano-
vení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) 
ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“) oznamuje dle 
§ 171 až 173 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu ve znění pozděj-
ších předpisů a dle ustanovení § 52 
stavebního zákona zahájení řízení o 
vydání územního plánu Frýdku-Míst-
ku formou opatření obecné povahy a 
zároveň vyzývá k uplatnění připomí-
nek nebo námitek k tomuto návrhu.

Návrh opatření obecné povahy 
řeší nový územní plán pro město 
Frýdek-Místek, koncepci rozvoje ve 
všech katastrálních územích města 
Frýdku-Místku, které tvoří katastrální 
území Frýdek, Chlebovice, Lískovec 
u Frýdku-Místku, Lysůvky, Místek, 
Panské Nové Dvory a Skalice u 
Frýdku-Místku. Navržená koncepce 
navazuje na dosavadní stavební 
vývoj města, stávající urbanistickou 
strukturu doplňuje návrhem dostav-
by vhodných proluk a rozvíjí ji do 
nových ploch. Návrh se soustředil 
především na nalezení nových ploch 
pro obytnou výstavbu a na nalezení 
ploch pro rozvoj výroby a občan-
ského vybavení, na návrh ploch pro 
rozvoj sportovních a tělovýchovných 
zařízení, na návrh ploch pro rozvoj 
rekreace a pro rozšíření ploch veřej-
ně přístupné zeleně, na odstranění 
dopravních závad na stávající komu-
nikační síti a na doplnění komunikací 
v nových lokalitách. Součástí návrhu 
je vymezení místního systému eko-
logické stability.

Dle § 52 odst. 1 stavebního záko-
na bude úplný návrh územního plá-
nu Frýdku-Místku vystaven k veřej-
nému nahlédnutí po dobu 30 dnů 
ode dne doručení veřejné vyhlášky 

- v tištěné podobě v budově 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
odboru územního rozvoje a staveb-
ního řádu, oddělení územního roz-
voje, kanc. č. 407 v pondělí a středu 
od 8.00 do 17.00 hodin, ve čtvrtek 
od 8.00 do 15.00 hodin, v úterý a 
pátek od 8.00 do 13.30 hodin.

- v elektronické podobě na inter-
netové adrese www.frydekmistek.cz

Dle § 52 odst. 1 stavebního 
zákona dále oznamujeme, že se 
ve středu dne 12. listopadu 2008 v 
16 hodin uskuteční ve velké zase-
dací místnosti Magistrátu města 
Frýdku-Místku veřejné projednání 
o upraveném a posouzeném návr-
hu územního plánu Frýdku-Místku.

Dle § 52 odst. 2 stavebního 
zákona mohou námitky proti návr-
hu územního plánu podat pouze 
vlastníci pozemků a staveb dotče-
ných návrhem veřejně prospěš-
ných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a zastavitelných ploch a 
zástupce veřejnosti.

Dle § 52 odst. 3 stavebního záko-
na může nejpozději při veřejném 
projednání každý uplatnit své připo-
mínky a dotčené osoby podle § 52 
odst. 2 stavebního zákona námitky, 
ve kterých musí uvést odůvodnění, 
údaje podle katastru nemovitostí 
dokladující dotčená práva a vymezit 
území dotčené námitkou. Dotčené 
orgány uplatní na závěr veřejného 
projednání své stanovisko k při-
pomínkám a námitkám. K později 
uplatněným stanoviskům, připomín-
kám a námitkám se nepřihlíží. 

Připomínky a námitky lze dle § 

vyhlašuje výběrové dotační říze-
ní na poskytnutí účelových dotací z 
rozpočtu Statutárního města Frýd-
ku-Místku pro právnické a fyzické 
osoby na podporu a rozvoj sociál-
ních služeb pro rok 2009.

Cílem finanční podpory je rozvoj 
a zkvalitnění ucelené sítě sociál-
ních služeb na území Statutárního 
města Frýdku-Místku. Programy na 
podporu a rozvoj sociálních služeb 
jsou rovněž v souladu s cíli schvá-
leného Komunitního plánu rozvoje 
sociálních služeb ve městě Frýd-
ku-Místku na léta 2007 – 2010 a 
schváleného Strategického plánu 
rozvoje statutárního města Frýdku-
-Místku na období 2007 – 2013.
DOTAČNÍ PROGRAMY NA POD-
PORU A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB PRO ROK 2009
A. Program na podporu a rozvoj 
sociálních služeb

Program je určen pro poskyto-
vatele sociálních služeb, kteří mají 
dle zákona č. 108/2006 Sb., o soci-
álních službách, ve znění pozděj-
ších předpisů, oprávnění k poskyto-
vání sociálních služeb (registraci) a 
nebo je zapsán v registru poskyto-
vatelů sociálních služeb (§ 84 odst. 
5 zákona o sociálních službách).

Podporované oblasti:
1. Služby sociální péče:
1.1. Podpora osobní asistence a 
pečovatelské služby.
1.2. Vznik a rozvoj sociálních 
služeb pro osoby s duševním one-
mocněním.
1.3. Podpora samostatného byd-
lení pro osoby se zdravotním 
postižením nebo chronicky nemoc-
né včetně duševního onemocnění.
1.4. Odlehčovací služby.
1.5. Chráněné bydlení.
1.6. Průvodcovská a předčitatel-
ská služba.
1.7. Denní stacionář.
2. Sociální poradenství:
2.1. Vznik a rozvoj poradenských 
služeb.
3. Služby sociální prevence:
3.1. Podpora služeb pro osoby v 
krizové situaci a osoby ohrožené 
sociálním vyloučením (dům na půli 
cesty, krizové centrum, pomoc oso-
bám ohroženým domácím násilím).
3.2. Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi.
3.3. Podpora sociální prevence for-
mou přímé práce s mládeží.
3.4. Podpora prevence závislostí a 
služby následné péče.
3.5. Podpora služeb sociální rehabili-
tace a podporovaného zaměstnává-
ní osob se zdravotním postižením.
3.6. Podpora sociálně aktivizač-
ních služeb pro skupiny seniorů a 
osob se zdravotním postižením.
3.7. Raná péče.
3.8. Nízkoprahová denní centra.
3.9. Terénní programy.
B: Program na podporu ostatních 
aktivit doplňujících sociální služby

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEKSTATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
Program je určen na podporu 

ostatních aktivit v sociálních služ-
bách, které nevyžadují povinnou 
registraci dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve zně-
ní pozdějších předpisů. 

Podporované oblasti:
1. Podpora volnočasových aktivit 
dětí a mládeže ke snížení sociálně 
patologických jevů.
2. Podpora práce se sociálně vylou-
čenými skupinami obyvatel a oso-
bami v nepříznivé sociální situaci.
3. Dobrovolnictví.
4. Aktivizační programy pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením.
5. Humanitární služby (např. soci-
ální šatníky).
6. Podpora aktivit na zajištění 
dopravy pro imobilní občany.
7. Hospicová domácí péče.
PODMÍNKY, ZÁSADY, ŽÁDOST

Veškeré informace související s 
výběrovým dotačním řízením, včet-
ně podmínek vyhlášených dotač-
ních programů, zásad pro poskyto-
vání dotací z rozpočtu Statutárního 
města Frýdku-Místku v působnosti 
odboru sociálních služeb, žádosti o 
dotaci poskytnutou z rozpočtu Statu-
tárního města Frýdku-Místku pro rok 
2009, jsou k dispozici na internetové 
adrese www.frydekmistek.cz nebo 
na Odboru sociálních služeb Magis-
trátu města Frýdku-Místku (dále jen 
„MMFM“), se sídlem Radniční 1149, 
738 22 Frýdek-Místek. 

Kontaktní osoba:
Magda Máchová, tel.: 558 609 

317, e-mail: machova.magda@fry-
dekmistek.cz.
TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

Žadatel podává přihlášku o 
poskytnutí dotace v jednom pode-
psaném originále s přílohami v tiš-
těné verzi a v elektronické podobě 
na CD doporučeně poštou nebo 
osobně na podatelně Magistrátu 
města Frýdku-Místku nejpozději 
do 30. 11. 2008 včetně (termín pro 
podání žádosti platí pro oba dva 
programy podpory), na adresu:
Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor sociálních služeb
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek,

a to v obálce označené textem: 
„NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O DOTA-
CI“ (v levém horním rohu obálky).

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu,
oznamuje zahájení řízení o vydání územního plánu Frýdku-Místku

172 odst. 4 správního řádu uplat-
nit přede dnem konání veřejného 
projednání písemně na adrese: 
Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor územního rozvoje a staveb-
ního řádu, Radniční 1148, 738 22 
Frýdek-Místek. Připomínky musí 
splňovat náležitosti podání podle § 
37 správního řádu, tj. musí být patr-
né, kdo připomínku uplatňuje, které 
věci se týká a co se navrhuje.

Při veřejném projednání se dle 

§ 22 odst. 3 stavebního zákona 
stanoviska, námitky a připomínky 
uplatňují písemně a musí být opat-
řeny identifikačními údaji a pod-
pisem osoby, která je uplatňuje a 
připojí se k záznamu o průběhu 
veřejného projednání. Případné 
dotazy podává Magistrát města 
Frýdku-Místku, oddělení územního 
rozvoje odboru územního rozvoje a 
stavebního řádu, Ing. arch. Zuzana 
Břachová na tel. č. 558 609 275. 
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

INFORMACE: Magistrát města FM - odbor správy obecního majetku, tel. č. 558 609 174, p. Prihodová

k. ú. Místek
1) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 60,57 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
3) objekt bez čp./če. (ul.Hlavní) 

- nebytový prostor o výměře 33,82 m2 
k. ú. Frýdek
1) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
2) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)

Na vybraná parkoviště ve městě, 
kde pravidelně zajíždí mobilní sběr-
na, a na sběrné dvory může občan 
města Frýdek-Místek bezplatně 
přinést tyto nebezpečné odpady, 
velkoobjemové odpady a elektroza-
řízení: - nebezpečné odpady a ostat-
ní odpady: mazací a motorové oleje, 
olejové filtry, zbytky barev, laků, ředi-
del, televizory, obrazovky, monitory, 
počítače, autobaterie a monočlánky, 
použité obaly od postřiků a jiné che-
mikálie, prošlé a nepotřebné léky, 
lednice, mražáky, zářivky, výbojky, 
sporáky, pračky, rádia.

Velkoobjemové odpady: skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní - nerozebrané !!!

lednice, mrazničky, sporáky, 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
pračky, mikrovlnné trouby, frito-
vací hrnce, vařiče, myčky nádobí, 
vysavače, žehličky, váhy, zářivky, 
výbojky, monitory, tiskárny, televi-
zory, rádia, videorekordéry, telefo-
ny a ostatní domácí spotřebiče

Mobilní sběrna
U krytého bazénu  14. - 16. 10.
U Kauflandu  21. - 23. 10.
U Billy  29. - 30. 10.
Provoz:  Út, St, Čt 10.00-18.00 

Sběrné dvory:
Svazarmovská, Pod estakádou
Provoz:  Po-Pá 8.00-18.00,
 So 8.00-14.00

Sběr nebezpečných složek 
komunálního odpadu v našem 
městě provádí Frýdecká skládka 
a.s., tel. 558 627 047, 558 438 
330, 558 636 251.

Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor životního prostředí a zeměděl-
ství, který má v kompetenci nakládá-
ní s komunálním odpadem, připravil 
ve spolupráci s Frýdeckou skládkou, 
a. s., zajišťující svoz komunálního 
odpadu na území města Frýdku-
-Místku, harmonogram svozu 
objemného odpadu v roce 2008, tzv. 
podzimní úklid, a to formou přista-
vení velkoobjemových kontejnerů. 
V letošním roce na podzim budou 
velkoobjemové kontejnery přista-
veny na 54 svozových místech, 
jak je uvedeno v harmonogramu. 
Přistaveny budou vždy dopoledne 
uvedeného dne, nejpozději do 11. 
hod., a vyvezeny budou následující 
den opět dopoledne, nejpozději do 
11. hod. Upozorňujeme, že odpad 
smí být odkládán pouze do kontej-
nerů! Jakékoliv odkládání odpadu 
mimo kontejner bude považováno 
za odkládání odpadu mimo vyhraze-
né místo dle ust. § 47 odst. 1 písm. 

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě a jeho okrajových částech, tzv. podzimní úklid
h) zákona č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích, ve znění pozdějších před-
pisů, s možností udělení pokuty až 
do výše 50 000 Kč. V době konání 
svozu bude Městská policie Frýdek-
-Místek provádět pravidelné kontroly 
konkrétních stanovišť a bude sankci-
onovat na místě ty, kteří se dopustí 
přestupku proti veřejnému pořádku, 
tj. odloží odpad mimo kontejner. 

HARMONOGRAM SVOZU
Datum přistavení: Místo přistavení
20. 10. Frýdek, Panské Nové Dvory 
- u č. p. 2416 a u hasič. zbrojnice, ul. 
K Hájku - u obchodu a u č. p. 2958, 
ul. Bruzovská - u vodárny; Místek, ul. 
Kollárova - u pečovatelských domů, 
ul. Fibichova - poblíž gymnázia, ul. 
Pionýrů - u č. p. 803-805
21. 10. Frýdek, ul. K Lesu - napro-
ti kříže, ul. Vršavec - u lesa, ul. 
Mánesova-Žižkova - u pivnice; 
Místek, ul. Beethovenova - na 
parkovišti, ul. Myslbekova - u roz-
vodny, ul. Ke Splavu - u nádob na 

separovaný odpad
22. 10. Frýdek, ul. Slezská - na 
parkovišti, ul. Černá cesta - u 
obchodu, ul. Křižíkova - autobu-
sové stanoviště VP, ul. J Hakena 
- u večerky „Maják“, ul. Tolstého 
- u telefonní budky; Lískovec - za 
výrobnou krůtích výrobků
23. 10. Frýdek, ul. I. P. Pavlova - 
vedle č. p. 284, ul. Nad Mostárnou 
- u lávky, ul. J. Skupy - za kulturním 
domem, ul. Cihelní - u gymnázia a 
SOŠ (dříve 10. ZŠ), ul. Klicperova 
- u popelnic, ul. Slunečná - naproti 
č. p. 290
27. 10. Místek, ul. Hálkova-Březi-
nova - u výměníku, ul. ČSA - u č. p. 
1935 (na parkovišti), ul. Anenská 
- poblíž č. p. 632, ul. Zd. Štěpánka 
- za restaurantem, ul. Bezručova - 
u betonových zábran, ul. K Olešné 
- u č. p. 1332
28. 10. Místek, ul. J. Trnky - u 
restaurace Morava, ul. Dr. Vaculíka 
- parkoviště za 8. ZŠ, ul. Frýdlantská 

- u věžáků; Lysůvky - u telefonní 
budky, naproti zahradnictví; Zelin-
kovice - poblíž mateřské školy, u 
nádob na separ. odpad; Chlebovi-
ce - u transformátoru a u pošty
15. 10. a 29. 10. Frýdek, ul. Novod-
vorská - Čapkova, ul. M. Chasáka 
- u domu č. p. 3149, ul. Pekařská - 
naproti domu č. p. 3057; Místek, ul. 
Pavlíkova - u nádob na separovaný 
odpad, ul. Lesní - za domem č. p. 
505, ul. Palkovická - u podchodu
16. 10. a 30. 10. Lískovec - u hasič-
ské zbrojnice a u hřbitova; Skalice 
- u kulturního domu, u vrby (POU-
ZE DNE 16.10.!), u žampionárny 
(POUZE DNE 30.10.!), u kostela; 
Místek, ul. Polní - u hřiště, ul. Kola-
říkova - naproti domu č. p. 1589, ul. 
Spořilov - za domem č. p. 1612, ul. 
Čelakovského - bývalá prodejna

V době od 17. 10. do 20. 10. 
bude umístěn velkoobjemový 
kontejner také na ul. Míru, a to v 
místě u prádelny a u hřiště. Kon-

tejner bude umístěn v pátek dne 
17. 10. v dopoledních hodinách, 
stažen bude v pondělí 20. 10. také 
v dopoledních hodinách.

Do velkoobjemových kontejnerů 
neodkládejte nebezpečný odpad, 
tj. mazací a motorové oleje, olejové 
filtry, televizory, monitory, počítače, 
obrazovky, lednice, mražáky, zbyt-
ky barev, laků a ředidel, použité 
obaly od postřiků, autobaterie a 
monočlánky, prošlé a nepotřebné 
léky. Tyto odpady můžete odložit ve 
sběrném dvoře (na ul. Panské Nové 
Dvory, na ul. Hlavní - pod estaká-
dou, nebo na ul. Svazarmovská - v 
objektu společnosti Sběrné dvory, 
s.r.o.) nebo v mobilní sběrně.

Změna umístění velkoobje-
mových kontejnerů v rámci ulice 
vyhrazena. Pro informace se 
můžete obrátit na odbor životního 
prostředí a zemědělství, tel. 558 
609 561, nebo přímo na Frýdeckou 
skládku, a. s., tel. 558 623 546.

Odbor územního rozvoje a sta-
vebního řádu Magistrátu města 
Frýdku-Místku informuje vlastní-
ky kulturních památek, které se 
nacházejí na území MPZ Frýdek a 
MPZ Místek (jedná se výhradně o 
kulturní památky na území památ-
kové zóny) o možnosti požádat 
o finanční příspěvek z Programu 
regenerace městských památ-
kových rezervací a městských 
památkových zón pro rok 2009. 

Příspěvek je určen výhradně na 
podporu akcí, které mají charakter 
památkové obnovy nemovitých 
kulturních památek, tj. na zvýšené 
náklady spojené se zachováním a 
obnovou autentických prvků a kon-
strukcí kulturní památky, např. obno-
va konstrukce střechy, fasády; v 
případě nutné výměny oken a dveří, 
které jsou prokazatelně v havarijním 
stavu, lze akceptovat pouze tvarové 
a materiálové repliky. Příspěvek nel-
ze použít na modernizaci objektů, 
zřizování nových bytových jednotek, 
projektovou dokumentaci a na kopie 
sochařských děl.

Pro podání žádosti je nutno spl-
nit následující:

1. objekt je zapsán v Ústředním 
seznamu kulturních památek ČR

2. obnova musí probíhat podle 
zákona číslo 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči a zákona číslo 
50/1976 Sb. nebo číslo 183/2006 

DOTACE NA OBNOVU PAMÁTEK 
PROGRAM REGENERACE MPZ 2009

Sb. (stavební zákon), všechny v 
platném znění

3. obnova (nebo její etapa) musí 
být dostatečně připravena tak, aby 
mohla být provedena v roce 2009

4. připravenost akce (datum 
vydání závazného stanoviska 
orgánu státní památkové péče a 
datum vydání stavebního povolení 
nebo ohlášení stavebních úprav)

5. akce obnovy většího rozsahu 
(s celkovými ročními náklady nad 1 
milion Kč) je potřeba doložit propoč-
tem, jinak nebude akce započtena 

Anketní dotazník akce obnovy 
na rok 2009 je možno vyzvednout 
na Magistrátu města Frýdku-Místku, 
odboru územního rozvoje a stavební-
ho řádu, Radniční 1148. Tiskopis je 
možno získat také na internetových 
stránkách města - www.frydekmis-
tek.cz (zprávy z radnice).

Informace žadatelům poskytne 
Ing. Marta Axmanová, OÚRaSŘ, 
památková péče; MM F-M, telefon 
558 609 111, linka 280, nebo e-mail: 
axmanova.marta@frydekmistek.cz

Řádně vyplněnou žádost ode-
vzdejte osobně na odboru územního 
rozvoje a stavebního řádu (kancelář 
č. 410) Magistrátu města Frýdku-
-Místku, nebo zašlete na adresu: 
Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor územního rozvoje a staveb-
ního řádu, Radniční 1148, 738 22 
Frýdek-Místek, do 7. 11. 2008.

Autobaterie jsou důležitou 
součástí automobilů, kterou 
musíme co dva až tři roky obmě-
nit. V této chvíli nám nastává 
problém. Jak se jí zbavit? 

Mnozí majitelé takových baterií 
se jejich likvidací příliš nezatěžují. 
Přinejlepším ji vyhodí do popelni-
ce, v horším případě do potoka 
nebo na divokou skládku na kraji 
lesa. Přitom autobaterie jsou jed-
noznačně nebezpečným odpa-

A – autobaterie
dem a mohou způsobit životnímu 
prostředí nemalé škody a navíc 
majitel souběžně riskuje pokutu v 
minimální výši 2000 korun, která 
však může být i mnohem vyšší. 

V případě, že si občan zajede 
do servisu, může tam starý aku-
mulátor nechat a je po staros-
tech. V částce, kterou zákazník 
zaplatí za novou autobaterii a její 
montáž, je i poplatek za likvidaci 
staré. Pokud si autobaterii někdo 

koupí a namontuje sám, může ji 
zdarma odevzdat ve Frýdku-
-Místku v mobilní sběrně, v sběr-
ném dvoře pod estakádou nebo 
přímo v Panských Nových Dvo-
rech na Frýdecké skládce, a. s. 
V okolních obcích, kde se prová-
dí svoz nebezpečného odpadu 
2x ročně Frýdeckou skládkou, 
a. s., se mohou občané tohoto 
odpadu zbavit na jednotlivých 
určených stanovištích. 

V letošním roce probíhá 
poslední etapa povinné výměny 
občanských průkazů, která se 
vztahuje na všechny typy občan-
ských průkazů bez strojově čitel-
ných údajů, které byly vydány do 
31. prosince 2003. 

Občanské průkazy se strojo-
vě čitelnými údaji (zelené kar-
ty) vydané do 31. 12. 2003 se 
nemění a platí po dobu v nich 
uvedenou. Povinná výměna se 
týká pouze občanských průka-
zů, které neobsahují strojově 
čitelnou zónu (dva řádky písmen 
a číslic v dolní polovině přední 
strany občanského průkazu). 
Povinná výměna je zdarma.

Povinná výměna se nevztahu-

Povinná výměna občanských průkazů
je na občanské průkazy vydané 
občanům narozeným před 1. 
lednem 1936, pokud v nich není 
doba ukončení platnosti vyznače-
na konkrétním datem a všechny 
údaje uvedené v občanském prů-
kazu jsou aktuální.

O výměnu dokladů je nezbytné 
požádat nejpozději do 30. listopa-
du 2008. Z tohoto důvodu vyzý-
váme všechny občany, kterých 
se tato povinná výměna týká, aby 
tak učinili již nyní a nečekali až na 
konec stanovené lhůty. Předejdou 
tak nepříjemnostem, které jsou s 
nesplněním povinnosti vyměnit si 
včas občanský průkaz spojené. 

Žádost o vydání občanského 
průkazu můžete ve Frýdku-Míst-
ku podat na oddělení evidence 
obyvatel, občanských průkazů a 
cestovních dokladů Magistrátu 
města Frýdku-Místku, Palackého 
115 (2. NP, přepážkové praco-
viště). K žádosti je nutno doložit 

dosavadní občanský průkaz a 
jednu fotografii o rozměrech 35 
x 45 mm. V případě požadavku 
občana o zapsání nepovinných 
údajů, které nejsou uvedeny v 
dosavadním občanském průkazu, 
je také nezbytné předložit doklady 
k ověření požadovaných údajů 
(např. doklad o získání akademic-
kého titulu, oddací list, rodné listy 
dětí ve věku do 18 let). Žádost lze 
podat osobně nebo prostřednic-
tvím jiné osoby, která se nemusí 
prokazovat plnou mocí.

Informace o platnosti vydaných 
občanských průkazů získáte také 
v kancelářích č. 252 a č. 251.

Úřední hodiny oddělení evi-
dence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokladů:
pondělí, středa 08:00 – 17:00 h.
čtvrtek 08:00 – 15:00 h.

Vaše případné dotazy rádi 
zodpovíme na telefonních číslech 
558 609 455 nebo 558 609 458.
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Programová nabídka

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

Tel.: 558 433 431-2
www.kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083, www.kinovlast.cz

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

F. Čejky 450, F-M (v budově Lidového domu)
tel.: 558 435 449, mobil: 732 628 731,

klubnezbeda.f-m@caritas.cz
Cílová skupina: 6-18 let

Provozní doba přes školní rok je 13 - 17 h

KLUB NEZBEDA

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

Novodvorská 667
tel.: 558 633 717, http://ctyrlistek.webz.cz

Středisko volného času Klíč
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK

Telefon: 558 434 154, 558 434 525,
www.klicfm.cz, e-mail: info@klicfm.cz

Svatováclavský hudební festival
Ivan Korč

STOLÁRNA
Potoční 1228, Frýdek-Místek, 

telefon: 558 629 135, www.klub-stolarna.cz

MUZEUM BESKYD
Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá 8 - 12   12,30 - 16,00
čt 8 - 12   12,30 - 17,00
so, ne            13,00 - 17,00

STÁLÉ EXPOZICE:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

VÝSTAVY:
LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY
FERDIŠ DUŠA – ŽIVOT A DÍLO

PROGRAMY, KONCERTY
Pondělí 20. října 19,00 – frýdecký zámek

Druhý zámecký koncert
BENA HAVLŮ – PĚTIŘADÝ XYLOFON

Pátek 24. října 18,00 - 23,00
- frýdecký zámek

VEČERNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU
Úterý 28. října 13,00 - 17,00

- frýdecký zámek
DEN KRAJE NA FRÝDECKÉM ZÁMKU

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Úterý 21. října,
Zelený dům na Zámecké ulici v 16.00 hodin

ŠTRAMBERK – NEZNÁMÉ ZNÁMÉ 
MĚSTO

Čtvrtek 30. října,
Zelený dům na Zámecké ulici v 16.30 hodin

OSUDOVÉ OSMIČKY

Čtvrtek 16. října v 19.00 – Kino P. Bezruče
VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY

Koncertní vystoupení složené z největších 
hitů 60. - 80. let. Kdo vchází do tvých snů, Stín 
katedrál, Dr, Dam, Di Dam, Čaroděj Dobroděj, 
Ša-la-la-la-li, Chrám sv. Víta, Massachusetts, 
Lékořice. Vstupné: 250 a 200 Kč
Pondělí 20. října v 19.00 – frýdecký zámek

BENA HAVLŮ
- pětiřadý xylofon

Hudba v dřevě ukrytá
program: J. S. Bach, A. Stamic, B. Martinů
Předplatitelé Zámeckých koncertů 08/09
vstupné: 150 a 80 Kč (děti, důchodci)

Úterý 28. října v 19.00
Slavnostní koncert k 90. výročí vzniku 

České republiky
SYMFONICKÝ ORCHESTR

FRÝDEK-MÍSTEK
účinkuji: Zdeněk Smolka – dirigent, Pavlína 
Zárubová – violoncello (ZUŠ FM), Kateřina 
Poláchová – klarinet (ZUŠ FM)
program: B. Smetana, A. Dvořák, G. F. Hän-
del, G. Gershwin
Předplatitelé Zámeckých koncertů 08/09
Předplatitelé koncertů v Národním domě 08/09

Výstava:
1. října – 31. října - VÝSTAVA I. VEBRA 

„Žijeme svobodně
nebo na okraji společnosti“

KLUB MAMINEK BROUČCI
Sv. Čecha 170 (v budově MŠ)

Tel.: 558 647 366, Mob.: 739 511 380 
web: kmbroucci.blog.cz

e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 – 12.00 h.

Nově Út pouze 14.30 – 17.00!!! 

Radek Klímek – Fotografie
– Dobrácká výstava od kosti

Čtvrtek 16. října v 16.00 h.
Divadlo Spejbla & Hurvínka

Helena Štáchová, Miki Kirschner
JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL

Dobrodružné cestování známých postaviček po 
světě ve stylu „Barona Prášila“. Vstupné: 160 Kč

Neděle 19. října v 15.00 h.
Zemanovo dřevěné divadlo Brno
DO ŠKOLIČKY PRO JEDNIČKY

Hudební pořad pro malé školáky.
vstupné: 40 Kč

Středa 22. října v 19.00 h.
Pohybové divadlo – Veselé skoky

BABY BOX
Pas de quatre v bačkůrkách. Sladkobolná 
groteska o návratech do krajiny dětství, do 
říše fantazie, kde je všechno možné.
Hrají a tančí: Natálie Topinková, Eva Leim-

bergerová, Klára Sedláčková, Eva Velínská, 
Zbyněk Šporc, Jan Zadražil…
Scénář, choreografie a režie: Martin Pacek, 
Jana Hanušová a Miroslav Hanuš. Předplati-
telská skupina A. Vstupné: 400 a 380 Kč

Pátek 24. října v 19.00 h.
Divadlo Na prádle Praha, 
Nathaniel Richard Nash

OBCHODNÍK S DEŠTĚM
Romantická komedie o tom, že stačí trochu 
věřit a strašně moc chtít. Byl podezřelý…při-
šel bůhví odkud a za sto dolarů slíbil dodat 
„až do domu“ pořádný déšť. Stala se před-
lohou pro stejnojmenný, dnes již legendár-
ní film s Burtem Lancasterem a Katharine 
Hepburn v hlavních rolích. Hrají: Kateřina 
Březinová, Igor Bareš, Jakub Saic, L. Král, 
P. Křiváček. Režie: Petr Hruška. Předplati-
telská skupina B, vstupné: 400 a 380 Kč

Neděle 26. října v 15.00 h.
UA Aleny Bastlové Opava

NEBOJSA V ČAROVNÉM LESE
Činoherní hudební pohádka na motivy čes-
kých klasických pohádek.
Vstupné: 40 Kč

Čtvrtek 30. října v 19.00 h.
Těšínské divadlo, Jiří Voskovec, Jan Werich

NEBE NA ZEMI
Předplatitelská skupina FMA
Vstupné: 90 a 50 Kč (důchodci, studenti), 
prodej vstupenek hodinu před začátkem 
představení

Pátek 31. října v 19.00 h.
F. U. T. 

František Uhlíř Trio – jazzový koncert, František 
Uhlíř – bass, Jaromír Helešic – bicí, Darko Jur-
kovič (Chorvatsko) – kytary. Vstupné: 150 Kč

KINO
Středa 15.10 v 18.00 h.

ZOHAN: Krycí jméno Kadeřník /USA
Agentem, kadeřníkem, ochráncem utlačova-
ných a smiřitelem Palestinců a Židů je Adam 
Sandler ve své nové komedii.

Pátek 17. – sobota 18. 10. v 16.30
a neděle 19. 10. v 17.00 h.
SISSI A YETTI /Německo

Animovaná variace na proslulé téma romance 
císařského páru Franze Josefa a krásné Sissi.

Pátek 17. – neděle 19. 10. v 19.00 h.
MAMMA MIA! /VB

Muzikál ve velkém stylu s Meryl Streep a 
Pierce Brosnanem v hlavních rolích.

Čtvrtek 23. 10. v 17.00 a 19.00 h.
JAK UKRÁST NEVĚSTU /USA

Americká romantická komedie o tom, jak je 
pro muže těžké získat ženu, které si dlouhá 
léta nevšímá.

Sobota 25. 10. v 16.30
a neděle 26. 10. v 17.00 h.

ZAPOMENUTÝ OSTROV /USA
O malé „Robinsonce“, která žije se svým 
otcem oceánografem na odlehlém ostrově v 
Jižním Pacifiku.

Sobota 25. – neděle 26.10 v 19.00 h.
BATHORY /ČR

Historický velkofilm o životě Alžběty Bathory, kte-
rá byla největší vražedkyní v dějinách lidstva.

Středa 29. 10. v 17.00 a 19.00 h.
MÁJ /ČR

Filmová adaptace klasické básně Karla Hyn-
ka Máchy v podání kameramana a režiséra 
F. A. Brabce.

FILMY PRO SENIORY
Středa 15. 10. v 10.00 h.

OBČAN HAVEL /ČR
Film nahlíží do zákulisí politických i soukromých 
dramat prezidentského období Václava Havla.

Středa 29. 10. v 10.00 h.
ILUZIONISTA /USA, ČR

Edward Norton, Jessica Biel a Rufus Sewell 
v dramatickém příběhu mága, který se doslo-
va kouzly pokusí získat ženu svého srdce z 
vyšších vrstev společnosti.

FILMOVÝ KLUB
Pondělí 20. – úterý 21. 10. v 19.00 h.
TIP FK: ABSURDISTÁN /Německo

Kdesi v poušti mezi Evropou a Asií leží ves-
nice, v níž muži filozofují a ženy pracují. Když 

se však jednoho dne pokazí vodovod, nastá-
vá pořádná krize …

Paříž ve filmu:
Pondělí 27. 10. v 19.00 h.

PAŘÍŽ /Francie 
Je to příběh nemocného Pařížana, který 
tváří v tvář smrti zhodnocuje svůj život, život 
ostatních i život celého města nad Seinou.

Úterý 28. 10. v 19.00 h.
PAŘÍŽI, MILUJI TĚ /Francie, Lichtenštejn-

sko, Švýcarsko, Německo 
Dvacet režisérů zvučných jmen (Coeno-
vé, Payne, Crawen, Van Sant, Cuarón, 
Tykwer…) se spojilo v rámci projektu, kte-
rý na půdorysu osmnácti povídek mapuje 
legendární město, aby společně ukázali 
Paříž způsobem, jaký tu ještě nebyl. 

Výstava:
2. října – 31. října 

SKAUTKY V AKCI
ANEB 40 LET JE ZA NÁMI

14. 10. – Burza dětského zimního oblečení
14. 10. příjem oblečení - 14.30 – 17.00!!!
30. 10. výdej a vyúčtování

17. 10. – Barevný had – kamarád
Děti si s maminkami vyrobí krásnou hračku z 
dřevěných špalíčků.

20. 10. – Možnosti vzdělávání žen na 
mateřské dovolené

Beseda s pracovnicí úřadu práce, která nám 

přiblíží novinky v oblasti vzdělávání maminek.
Začátek v 10.00 hod.
24. 10. – Figurky z ruliček toaletního papíru
Vyrobíme si jednoduché postavičky. Materiál 
k dostání u nás.

Úterý 28.10. je Státní svátek – v KM 
Broučci ZAVŘENO !!!!!

31. 10. – Indiáni ze šišek
Zajímavá podzimní dekorace – jednoduchá prá-
ce pro děti a maminky. Materiál k dostání u nás.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti + 

besedy a přednášky
Úterý – dopoledne ZAVŔENO !!!

Otevřeno 14.30 – 17.00 hod.
Středa – cvičení maminek s dětmi

Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka

Cvičení těhotných maminek na rehabili-
tačních míčích pod vedením zkušené porod-
ní asistentky je vždy ve středu v 10.00 hod. 
Hlídání dětí zajištěno. Cena 40 Kč/hod.
Angličtina pro nejmenší
Od září probíhá výuka jazyka pro děti s rodiči.

Orientální tance pro maminky
Zájemkyně o výuku břišního tance se mohou 
hlásit u hospodyňky. Termín bude upřesněn.

„DIVADELNÍ PODZIM“
Pro děti - vstupné 25 Kč

V sobotu 11. a 25. října nehrajeme.
Sobota 18. října v 15 hodin

Iva Peřinová - Popelka
klasická činoherní pohádka, hraje DUO – Diva-
dlo u Ostravice Frýdek-Místek, Junior studio
Pro mládež a dospělé - vstupné 80 Kč

Sobota 18. října v 18 hodin
Dámská jízda

komedie o pěti přítelkyních a jejich trampo-
tách s láskou – hraje DS Čtyřlístek
Předprodej vstupenek vždy v úterý a čtvrtek od 
15 do 17 h. na aktuální sobotní představení!

Půjčování kostýmů:
úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

18. 10. JAN ŠTOLBA Q
1. 11. DOBRÁCI OD KOSTI a hosté

22. 11. SING, SING PENELOPE
(elektronický jazz PL)

15. 10. Zvířátka z perliček
23. 10. Nezbednická čajovna
27. 10. Dopolední prázdninový program
            (9 - 14 h)

29. 10. Výlet z Chlebovic na Hukvaldy 
– ZVEME VŠECHNY DĚTI I TY, KTERÉ 

DO KLUBU NECHODÍ 
Každý pátek v době od 15 do 16 hodin 

chodíme sportovat do tělocvičny.

25. - 27. 10.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY V OLO-

MOUCI
Podzimní prázdniny strávíme 

ve městě, kde se určitě nebu-
deme nudit! Je tam bazén, ZOO i výstaviště.
Sraz: V sobotu 25. 10. v 7:00 hodin na novém 
autobusovém stanovišti ve Frýdku. Pojedeme 
linkovým autobusem v 7:15 hodin. Ubytování: 
Hotel Plavecký stadion, Olomouc
Program: Prohlédneme si historické cent-
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KOUZELNÝ KOUTEK

JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ

OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 18:00 - 02:00, ÚT až ČT 18:00 - 24:00, PÁ a SO 18:00 - 04:00
ZAČÁTKY AKCÍ V 20:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00

HUDEBNÍ KLUB STOUN

Minuty Euroregionu Beskydy - každý čtvrtek, 17:45 TV Prima

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

otevřeno duben-říjen 
v pátek 9-17 h., sobota 9-12 hod.

Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.
Info: www.vcelaricifm.cz,

603 542 619

Muzea v Chlebovicích

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

frýdeckým zámkem
v út a pá: 9-12, 13-17

ve st a čt 13-17, v so 9-12
Tel.: 773 993 112

www.galeriepodzamkem.cz

Výtvarná díla předních současných 
malířů a grafiků

GALERIE POD SVÍCNEM
4. 10. - 7. 11. - Taťána Šedová: grafika

náměstí Svobody 16
www.kouzelnykoutek.cz

e-mail: kouzelny.koutek@seznam.cz
mobil: 737 518 840

HLÍDÁNÍ DĚTÍ 
pravidelné i občasné, dle potřeb rodičů, indi-
viduální přistup vyškoleného personálu

Podzimní program:
- Klub Kouzelníček, kde se střídá volné hraní 
s programem, hrajeme si, tvoříme, nechybí 
ani pohádka
- hlídání dětí jednorázově i dlouhodobě
- kreativní odpoledne pro maminky s hlídá-
ním dětí
- dopolední cvičení rodičů s dětmi - do 3 let
- volná herna pro deštivá dopoledne

Poradna pro maminky 
- Kurz šátkování – nošení dětí v šátku

v pátek 3. 10. 15,00 hod
- Kurz masáží dětí a kojenců 

od pondělí 20. 10. v 15.00 hodin
- Kurz přípravy na porod

od pátku 10. 10. v 15.00 hodin
Na kurz volně navazuje přednáška „kojení“.

rum s orlojem, navštívíme ZOO na Svatém 
kopečku, relaxovat budeme na krytém bazé-
ně a podíváme se na výstaviště Flora.
Příjezd: V pondělí v 16:15 hodin na nové 
autobusové stanoviště do Frýdku.
Cena: 450 Kč (zahrnuje dopravu, ubytování, 
vstupné, pojištění, doprovod)
Informace a přihlášky: Renata Bortlíčková, tele-
fon: 731 080 964, e-mail: renata@klicfm.cz

27. 10. (Podzimní prázdniny)
VÝLET DO FRÝDLANTU n. OSTRAVICÍ

Program: Pojedeme vlakem do Frýdlantu 
nad Ostravicí, kde si projdeme naučnou stez-
ku kolem řeky Ostravice. Potom si půjdeme 
odpočinout na bazén s vířivkou.
Sraz: V 8:30 h. na vlak. nádr. ve Frýdku
Návrat: Ve14:30 h na vlak. nádr. ve Frýdku
Cena: 70 Kč (doprava, vstupné do relaxcen-
tra, režie, pojištění, doprovod)
S sebou: Plavky, ručník, svačinu a pití 
Přihlášky a informace: Jaroslava Kriglerová, 
tel.: 731 650 223, e-mail: jarka@klicfm.cz
Přihlášky odevzdejte do 20. 10.
29. 10. - VÝLET: Já mám koně, ty máš koně 
Program: Pojedeme autobusem do Čelad-
né, kde na ranči Paint Horse pobudeme u 
koní. Kdo se nebojí, si i zajezdí. Po návratu 
máme pro zájemce připraveny hry a soutěže 
v SVČ Klíč FM.
Sraz: V 9:00 hodin před SVČ Klíč FM, Pio-
nýrů 752, Místek
Návrat: V 13:00 hodin (pro zájemce bude 
program pokračovat v budově SVČ Klíč FM, 
Pionýrů 764, Místek)
Cena: 100,- Kč (doprava, jízda na koni, 
režie, pojištění, doprovod)
S sebou: Svačinu a pití na den, vhodný oděv
Přihlášky a informace: Jaroslava Kriglerová, 
tel.: 731 650 223, e-mail: jarka@klicfm.cz
Přihlášky odevzdejte do 24. 10.

30. 10. - HALLOWEEN
Program: Oslavte s námi svátek duchů a stra-
šidel. Na naší halloweenské párty vás čekají 
kouzelné lektvary, mocná zaříkávadla, amu-
lety, věštění z karet, věštění mincemi a získat 
můžete i první cenu jako nejúžasnější straši-
dlo – samozřejmě v masce. Místo a čas: SVČ 
Klíč FM, Pionýrů 752, Místek v 17:00 hodin
Vstupné: 15,- Kč
Informace: Ivana Kulhánková, telefon: 731 
167 010, e-mail: iva@klicfm.cz

ŠACHY
17. 10. - Městská LIGA MLÁDEŽE - 2. kolo
Program: Šachový turnaj pro děti a mládež 
4-18 let. Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, 
Místek, 15:30 - 18:00 hodin. Informace a při-
hlášky: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
31. 10. - Městská LIGA MLÁDEŽE - 3. kolo
Program: Šachový turnaj pro děti a mládež 
4-18 let. Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, 
Místek, 15:30 - 18:00 hodin. Informace a při-
hlášky: Martin Kocur, telefon: 732 224 966

15. 10. středa GOODWILL PARTY
SOUKROMÁ PARTY MÍSTNÍ VOŠ
16. 10. čtvrtek ALTERNATIVE MUSIC
DJ KASHMIR ANEB ROCK PROTI PROU-
DU, VSTUP ZDARMA!!!
17. 10. pátek HIP-HOP PARTY
DJs: BURCHAK, BJALY, SHUPSTA
18. 10. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ - speciál!
DJka BARUCHA A STARÉ DOBRÉ HITY 
OPĚT V NOVÉ SEZÓNĚ A PODOBĚ
20. 10. pondělí N. E. W. OLDIES PÁRTY
HITY NEJEN MINULÉHO STOLETÍ HRAJE 
DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁNÍ, 
VSTUP ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
22. 10. středa INNOCENS - LIVE 
JEDNOZNAČNĚ NEJLEPŠÍ KAPELA NA 
ČESKÉ GOTHIC METALOVÉ SCÉNĚ, O5 
VE STOUNU S NOVÝM ALBEM „FREE (us)“
23. 10. čtvrtek F-M CITY PARTY
NEPRAVIDELNÁ ČTVRTEČNÍ HIP-HOP 
POSLECHOVKA, DJs BURCHAK, BJALY, 
SHUPSTA – VSTUP ZDARMA!!!
24. 10. pátek DRUM’n’STOUN – LE PNE-
UMATIQ LIVE DNB
DJs DRUM IT, WOJTISHEK – VIDEOPRO-
JECTION

25. 10. sobota KRYŠTOF
PO LETECH KRYŠTOF OPĚT VE STOU-
NU, PO DLOUHDÉ DOBĚ MÁTE MOŽ-
NOST ZAŽÍT TUTO KAPELU V KLUBU, 
PŘEDPRODEJ 260,-
27. 10. pondělí HITY ZE ZÁHROBÍ - speciál!
ZÍTRA SE NEJDE DO PRÁCE A DNESKA 
SE JDE DO STOUNU ANEB DJka BARU-
CHA A STARÉ DOBRÉ HITY
28. 10. úterý STOUNDRUM - special + turnaj
PRÁZDNINY VE ZNAMENÍ ZLOMENÝCH 
BEATŮ, DJs WOJTISHREK, JAFFA, TUR-
NAJ VE FOTBÁLKU
30. 10. čtvrtek F-M CITY PARTY
NEPRAVIDELNÁ ČTVRTEČNÍ HIP-HOP 
POSLECHOVKA, DJs: BURCHAK, BJALY, 
SHUPSTA – VSTUP ZDARMA!!!
31. 10. pátek GIPSY.CZ
NEJEN HIP-HOPOVÁ PARTY POPRVÉ VE 
STOUNU, ROMANO HIP-HOP IN THE STOUN, 
+ DJs: BURCHAK, BJALY, SHUPSTA
1. 11. sobota METALOVÁ VICHŘICE
DJs RAVY A ESTET A JEJICH NEJEN 
METALOVÁ HUDBA 
PŘIPRAVUJEME:
8. 11. sobota MŇÁGA A ŽĎORP

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje prodej níže uvede-
ných nemovitostí formou nabídkového licitačního řízení:

- garáž bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 252 a pozemek p.č. st. 
252 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 98 m2, k.ú. Skalice u Frýd-
ku-Místku, obec Frýdek-Místek. Vyvolávací cena činí 245.000,- Kč

Nabídkové licitační řízení se uskuteční dne 10. 11. 2008 ve 
13.00 hod. v zasedací síni v budově Magistrátu města Frýdek-
-Místek, ul. Radniční 10, Frýdek-Místek. 

Účastník nabídkového licitačního řízení se před jeho konáním 
prokáže platným občanským průkazem a dokladem o zaplacení 
jistiny. Jistina je stanovena ve výši 24.500,- Kč. Jistinu je nut-
no uhradit na účet Statutárního města Frýdek-Místek vedený u 
Komerční banky, a.s., a to na číslo účtu 6015-928781/0100, VS 
36133112, nejpozději v den nabídkového licitačního řízení. 

Prohlídka se uskuteční dne 7. 11. 2008 v 8.30 h. (před garáží). 
Bližší informace na odboru správy obecního majetku MMFM, 

tel. 558 609 174.   Ing. Hana Kalužová, vedoucí odboru SOM

Nabídkové licitační řízení
Statutární město Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji níže uvede-

ného osobního automobilu formou nabídkového licitačního řízení:
- osobní automobil ŠKODA FELICIA KOMBI LX 1.6, rok výro-

by 2000. Nejnižší nabídnutá cena může být 26.400,- Kč
Prohlídku os. automobilu je možno dohodnout na tel. 606 640 348.
Prodej formou nabídkového licitačního řízení se uskuteční dne 

23. 10. 2008 v 14,00 h. v zasedací síni v budově Magistrátu měs-
ta Frýdek-Místek, Radniční č. 10. Účastník licitačního řízení se před 
jeho konáním prokáže platným občanským průkazem a dokladem 
o zaplacení jistiny. Jistina je stanovena ve výši 5.000,- Kč. Jistinu je 
nutno uhradit v hotovosti na účet SMFM vedený u Komerční banky, 
a.s., pobočka Frýdek-Místek, na číslo účtu 6015-928781/0100, VS 
32598, nejpozději v den licitačního řízení. Doplatek kupní ceny musí 
být zaplacen nejpozději do 29. 10. 2008 hotově v pokladně odboru 
správy obecního majetku MMFM při podpisu kupní smlouvy. Bližší 
info na odboru správy obecního majetku MMFM, tel. 558 609 177, 
558 609 171.           Ing. Hana Kalužová, vedoucí odboru SOM

Nabídkové licitační řízení

Několik tisíc volebních místností se ve 
dnech 17. - 18. října 2008 otevře pro volby do 
krajských samospráv a také do jedné třetiny 
Senátu Parlamentu ČR. Volby do krajských 
zastupitelstev proběhnou ve všech krajích s 
výjimkou hl. m. Prahy a volby do Senátu v 27 
volebních obvodech, včetně Frýdku-Místku, 
kde bude voličům pro oboje volby k dispozici 
57 volebních místností. 
Jak můžete hlasovat v letošních podzi-

mích volbách?
Kdo může volit?

• volit mohou občané ČR, kteří dosáhli 
věku alespoň 18 let 

Kam se bude volit?
• do Zastupitelstva Moravskoslezské-

ho kraje, • do Senátu Parlamentu ČR
Kdy se volby konají?

• první kolo senátních voleb a voleb do 
krajských zastupitelstev: v pátek 17. října 
od 14 do 22 hodin a v sobotu 18. října 
2008 od 8 do 14 hodin 

Ve dnech 17. a 18. října 2008 se uskuteční volby do
krajských zastupitelstev a 1/3 Senátu Parlamentu ČR

• případné druhé kolo senátních voleb: 
v pátek 24. října od 14 do 22 hodin a v 
sobotu 25. října 2008 od 8 do 14 hodin 

Kde můžete volit?
• v 57 volebních okrscích na území měs-

ta Frýdku-Místku, přesný popis jednotlivých 
okrsků je uveden níže. 

POZOR! U volebních okrsků č. 16, 21 
a 54 došlo oproti předchozím volbám ke 
změně volební místnosti!

Jak volit?
• nejpozději 3 dny před volbami (14. říj-

na) budou voličům distribuovány hlasovací 
lístky, v případě ztráty či poškození obdržíte 
novou sadu lístků a obálku přímo ve voleb-
ní místnosti; v případě konání druhého kola 
senátních voleb obdrží voliči hlasovací lístky 
přímo ve volební místnosti 

• po prokázání totožnosti a státního 
občanství ČR občanským průkazem nebo 
cestovním pasem je voliči umožněno hlasování 

• pro volby do zastupitelstev krajů: za 

zástěnou ve volební místnosti volič vloží do 
šedé úřední obálky 1 lístek s politickou stra-
nou, hnutím či koalicí, kterou se rozhodl volit, a 
obálku s lístkem vhodí do volební schránky
preferenční hlasy: lze zakroužkovat nejvýše 4 
kandidáty uvedené na 1 vybraném hlas. lístku 

• pro volby do Senátu: za zástěnou ve 
volební místnosti volič vloží do žluté úřední 
obálky 1 hlasovací lístek pro kandidáta, 
pro kterého se rozhodl hlasovat, hlasovací 
lístek se nijak neupravuje 

• v případě závažných (zdravotních) důvo-
dů lze požádat magistrát (tel. 558 609 131) 
nebo okrskovou volební komisi o hlasování 
mimo volební místnost, k voliči jsou pak 
vysláni 2 členové volební komise s přenos-
nou hlasovací schránkou

Lze volit na voličský průkaz?
Na voličský průkaz lze volit pouze ve vol-

bách do Senátu P ČR, a to pouze ve volebním 
okrsku spadajícím do volebního obvodu, v 
němž je volič přihlášen k trvalému pobytu. Pro 
volby do zastupitelstev krajů se voličské průka-
zy nevydávají. O vydání voličského průkazu je 
možné požádat Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor vnitřních věcí, tel. 558 609 456.

Kdy a jak budou oznámeny výsledky 
voleb?

• výsledky zveřejňuje Český statistický 
úřad na svých stránkách www.volby.cz 

• průběžné výsledky jsou oznamovány po 
uzavření volebních místností, celkové výsled-
ky budou oznámeny Státní volební komisí
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