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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
k létu v našem městě již tradičně pa-

tří zábavně-sportovní projekt s názvem 
Beskydské Veseléto. Letos program 
začal v polovině června Mezinárodním 
folklorním festivalem, pokračoval de-
chovkou – Odpolednem s písničkou s 
vystoupením Josefa Zímy, Sweetsen 
Festem, Westernem ve Frýdku s progra-
mem pro děti a Street ramp show. Další 
pořady však na nás o prázdninách ještě 
čekají – například Jazz ve městě nebo Hvězdy nad řekou Ostravicí.

Připraven je také II. ročník Beskydských rekordů s netradičním pro-
gramem a pokusem zapsat naše město do České knihy rekordů. Jed-
notliví účastníci rekordu budou skládat maxi puzzle na čas štafetovým 
způsobem, přičemž zapojit se mohou jen jednou. Výsledkem by měla 
být mozaika – obraz města Frýdku-Místku o rozměru 5,1x2,4 m posklá-
daný z 2010 kousků. Rekord bude vytvořen celkovým počtem zúčast-
něných osob a celkovým časem složení celé mozaiky. Pro každého 
účastníka bude opět jako vloni připravena připínací „placka“ s motivem 
rekordu a občerstvení od partnerů akce Radegast a.s. a Kofola a.s.

Skládání mozaiky bude po celý den moderovat Petr Rychlý, nebu-
de chybět doprovodný zábavný program, vystoupení mažoretek NI-
COL ze Slovenska, kapela Baron Union, soutěže pro děti, hlavolamy, 
kolotoč pro děti, cirkus trochu jinak, taneční vystoupení, ukázky lido-
vých řemesel, cimbálová muzika Ostravička ani občerstvení. Vše se 
bude konat 21. srpna na Zámeckém náměstí ve Frýdku od 9 hodin.

Ráda bych Vás tímto pozvala na všechny akce Beskydského Ve-
seléta, speciálně na pokus o zápis do knihy rekordů. Budu se těšit na 
setkání s Vámi.   Eva Richtrová

Frýdek-Místek žije kulturouFrýdek-Místek žije kulturou
Areál TJ Slezan znovu po-

skytl ideální místo pro v pořadí 
již sedmý ročník frýdecko-mís-
teckého festivalu Sweetsen 
Fest, který prezentuje místní 
hudební, ale i divadelní scénu. 
I když na něm letos vystoupilo 
na padesát subjektů, zdaleka 
se nedostalo na všechny zá-
jemce, kteří se chtěli na domá-
cí půdě předvést.

„Frýdecko-místecká scéna je 
tak bohatá, že skutečně musíme 
vybírat, kdo v hlavním programu 
vystoupí. Ale přemýšlíme o tom, 
jak to do budoucna udělat, aby si 
zahráli skutečně všichni, uvidíme, 
jestli třeba ještě přibude nějaká 
další scéna,“ hlásil na začátku 
festivalu organizátor Petr Korč. 
Nažhavené publikum v úvodu 
pozdravili vedle něj i náměstci 
primátora Petr Cvik a Michal Po-

Sweetsen fest s podporou města zaplavily opět tisíce návštěvníkůSweetsen fest s podporou města zaplavily opět tisíce návštěvníků

SWEETSEN FEST: Náměstkové primátora Petr Cvik s Michalem Pobuckým přivítali publikum na akci 
pořádané Petrem Korčem a podporované frýdecko-místeckou radnicí.     Foto: Petr Pavelka

bucký, kteří dali na pódiu jasně 
najevo, že město se k festivalu 
hlásí a hodlá jej podporovat i do 
budoucna. „My si vážíme toho, 
jak festival vyrostl a na jakou úro-
veň se dostal. Protože je tvořen 
místními lidmi, místními kapelami 
a přináší početnému publiku tak-
to ucelený souhrn toho, co zdej-
ší scéna nabízí, snažíme se jej 
každoročně podpořit. Letos byla 
finanční podpora nejvýznamnější, 
150 tisíc, a my chceme organizá-
torům garantovat naši spoluúčast 
dlouhodobě, aby měli ještě lepší 
výchozí pozici pro jednání s dal-
šími partnery,“ vysvětlil náměstek 
primátora Petr Cvik. 

Jedna z největších kulturních 
i společenských událostí Frýd-
ku-Místku, zařazená do seriálu 
Beskydského Veseléta, proběhla 
bez nejmenších komplikací. Po 

oba dny zaplavovaly všechny tři 
festivalové scény tisíce spokoje-
ných diváků. Podle odhadů se do 

rozšířeného areálu přišlo podívat 
znovu více diváků než v loňském 
roce. Akce, která je pro frýdec-
ko-místeckou komunitu stěžejní, 
poskytla prostor nejen k vystou-
pením, projekcím nebo vzniku 
hudebních klipů, ale i k prezen-
taci činnosti neziskových a hu-

manitárních organizací z Frýdku-
-Místku. „Můžeme říct, že akce 
proběhla podle našich představ, 
bez nějakých dramatických bez-
pečnostních výstřelků, k čemuž 
přispěla ochranka organizátorů i 
naše městská policie...

(Pokračování na straně 2)Na nábřeží řeky Ostravice 
u bývalého Selika se v nedě-
li 4. července konala další z 
akcí Beskydského Veseléta 
Western ve Frýdku. Pořada-
telé se lehce obávali, co udě-
lá přemístění akce z Parku 
pod zámkem s návštěvností, 
ale pro dokonalou proměnu 
v Divoký západ potřebovali 
více prostoru. A lidé si svou 

U řeky vznikl Divoký západ
oblíbenou akci, která letos 
proběhla již popáté, nene-
chali ujít. 

„Díky krásnému počasí přišlo 
na Western ve Frýdku více než 
tři tisíce lidí,“ hlásila informaci 
od pořadatelů primátorka Eva 
Richtrová. „Program byl takový, 
že by pro něj v parku nebylo 
vhodné místo,“ vysvětlila. Pro-
stranství u řeky Ostravice dalo 

větší možnosti vystoupením 
kovbojů s koňmi a agility. „K 
vidění byla zvířata jako čuníci, 
krocani, kačeny a poníci, na 
kterých se mohly děti i povozit. 
Připraveno bylo také nespočet 
soutěží. Děti si mohly vyzkoušet 
střelbu z luku, házení podkovy 
na cíl, hod lasem nebo dojení 
kravičky na simulátoru. 

(Pokračování na straně 2)
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krátce Sweetsen fest s podporou města zaplavily Sweetsen fest s podporou města zaplavily 
opět tisíce návštěvníkůopět tisíce návštěvníků

(Pokračování ze strany 1)
... Je jistě dobře, že se orga-

nizátoři snaží pohlídat si nejen 
věkové složení návštěvníků, ale 
i to, co si do areálu přinášejí. 
Rovněž jsme rádi, že Sweetsen 
Fest patří mezi Čisté festivaly, 
tedy ty, které motivují návštěv-
níky k tomu, aby po nich nezů-
staly hromady odpadků,“ uvedl 
náměstek primátora Michal Po-
bucký.

Návštěvníkům festivalu patří 
poděkování i za podporu nezis-
kového sektoru. Sbírka pro dob-
rovolnické centrum společnosti 
ADRA vynesla více než 22 tisíc 
korun. „Díky podpoře partnerů, 
města Frýdek-Místek a Nadace 

VYSOKÁ NÁVŠTĚVNOST: Sweetsen Fest má své rozsáhlé publikum.    Foto: Petr Pavelka

(Pokračování ze strany 1)
V soutěžním malování se 

také vybarvoval čmelák, pro 
kterého Beskydské informační 
centrum stále hledá jméno. Do 
jeho hledání se můžete zapojit i 
vy. Více informací naleznete na 
www.beskydy.com,“ vyzývá Lu-
cie Talavašková z Beskydského 
informačního centra.

Celým odpoledním progra-
mem doprovázela známá zpě-
vačka Heidi Janků, která divá-
kům zazpívala pár svých hitů. 

ČEZ, se nyní zaměříme na další 
rozšíření a zatraktivnění progra-

mu a zejména pak propojení 
akce s neziskovým sektorem,“ 

uzavírá za pořadatele festivalu 
Petr Korč.  (pp)

U řeky vznikl Divoký západU řeky vznikl Divoký západ
Na pódiu vystoupila skupina 
Repete a své umění předvedl 
taneční country klub Virginia. 
„Heidi znovu ukázala, že má ši-
roké publikum a že to zejména 
s dětmi skutečně umí,“ ocenila 
primátorka.

Akce Beskydského Veseléta 
připravuje Beskydské informač-
ní centrum za významné podpo-
ry Statutárního města Frýdku-
-Místku. Více informací a termíny 
dalších akcí naleznete na www.
veseleto.cz.  (pp)

Jazz ve městě vás vtáhne do víru pohody a harmonieJazz ve městě vás vtáhne do víru pohody a harmonie
V sobotu 31. července v 15 

hodin propukne na náměstí 
Svobody v Místku další akce 
v rámci Beskydského Vese-
léta – Jazz ve městě. Ten už 
do Frýdku-Místku v minulosti 
přinesl opravdu zvučná jmé-
na tohoto žánru, který probu-
dí smysly všech návštěvníků 
či jen kolemjdoucích a vtáhne 
je do víru pohody a harmonie. 

„Jednou z prvních kapel, kte-
rou si budete moci během odpo-

ledne poslechnout, bude Vertigo 
Quintet s Dorotou Barovou. Od-
halíte tajemství osobitého spoje-
ní ženského hlasu a violoncella 
s dynamickým zvukem jedné z 
nejvýraznějších mladých kapel, 
jehož výsledkem je křehká, at-
mosférická hudba s inspiracemi 
z free jazzu, world music, sou-
dobé vážné hudby i popu,“ lákají 
organizátoři s Beskydského in-
formačního centra.

Mezi dalšími vystupujícími nebude chybět ani skupina jaz-
zu zaslíbená Behind the Door, 
hrající na pomezí jazzu, funky a 
latiny, muzikant Zdeněk Bína či 
mimořádně talentovaný kytarista 
David Dorůžka. Hudební smršť 
předvede i Los Rumberos a ka-
pela Eggnoise, která mísí sofis-

tikovanou hudební kompozici s 
punkovým drivem a živelností.

„I letos nabízíme tento mimo-
řádný kulturní zážitek bez vstup-
ného, podobně jako je tomu u 
Sweetsen Festu a dalších akcí,“ 
láká na místecké náměstí primá-
torka Eva Richtrová.  (pp)

DÁREK JUBILANTŮM: Ve dvou časech vystoupilo v Kině Petra 
Bezruče populární duo Eva a Vašek, které zahrálo pozvaným ju-
bilantům. Těch bylo tolik, že se umělci shodli, že na tak velké na-
rozeninové párty ještě nevystupovali. Primátorka Eva Richtrová 
oslavencům popřála pevné zdraví a poděkovala jim za celoživotní 
práci pro své rodiny i město, v němž žijí.           Foto: Petr Pavelka

Další dotace
Statutárnímu městu Frýdek-

-Místek bylo schváleno přiděle-
ní dotace Moravskoslezského 
kraje na projekt Den zdraví a 
sociálních služeb, kdy z celko-
vých nákladů 136 tisíc korun činí 
získaná dotace zhruba polovinu.

Podpora hasičů
Rada města doporučuje 

zastupitelstvu rozhodnout o 
uzavření smlouvy o poskytnutí 
investiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Frýdek-Mís-
tek s Hasičským záchranným 
sborem Moravskoslezského 
kraje ve výši 350 tisíc korun na 
pořízení systému odsávání ga-
rážových stání výjezdové tech-
niky. „Zajišťují pro nás služby v 
oblasti požární ochrany, plnili 
důležitou roli i při záchranných 
pracích u letošních povodní,“ 
vysvětlila vstřícnost města pri-
mátorka Eva Richtrová.

Další aukce
Rada města rozhodla o zadá-

ní veřejné zakázky o sdružených 
službách dodávky elektrické 
energie, čímž potvrdila výsledky 
předchozí elektronické aukce. 
Podobným způsobem chce nyní 
postupovat u dodávky zemního 
plynu, kdy znovu hodlá sdružit 
poptávku a využít možnosti cen-
trálního zadání zakázky.

Kulturní fond
Rada města doporučuje za-

stupitelstvu města rozhodnout 
o uzavření smluv o poskytnutí 
neinvestiční dotace z kulturního 
fondu pro tři subjekty – FAMUS, 
TAM (talenti a muzikologové) a 
Matici slezskou. Tyto organiza-
ce by měly celkem obdržet 22 
tisíc korun, čímž bude fond pro 
letošní rok ve výši 730 tisíc ko-
run vyčerpán.

Sportovní fond
Rovněž sportovní fond, sta-

novený pro letošní rok ve výši 
1,2 milionu korun, navrhuje 
rada města dočerpat přiznáním 
dotací pro dva subjekty. Čes-
ký rybářský svaz dostane 20 
tisíc na uspořádání Mistrovství 
ČR juniorů a žáků v rybolovné 
technice, 43 tisíc by měl získat 
Školní sportovní klub Beskydy 
na projekt Beskyďáček určený 
nejmenším zájemcům o míčo-
vé sporty.

5000 obrazovek
Město Frýdek-Místek je še-

trné k životnímu prostředí. Na 
základě zpětného odběru a 
recyklace odevzdaných tele-
vizorů a počítačových moni-
torů získalo Certifikát k Envi-
romentálnímu vyúčtování od 
společnosti ASEKOL, která 
se zabývá zpětným odběrem 
elektrozařízení. Počet ode-
vzdaných televizorů a monitorů 
za loňský rok ve Frýdku-Místku 
se blíží pěti tisícovkám. (pp)

V pondělí 26. července se 
od 8 hodin ve velké zasedací 
síni magistrátu uskuteční 26. 
zasedání Zastupitelstva měs-
ta Frýdku-Místku.

To projedná Obecně závaznou 
vyhlášku o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj 
nebo jiné technické herní zařízení a 
bude se věnovat v několika bodech 

financím města – změnám rozpoč-
tu a dotacím z jednotlivých fondů.

V bodu Územní rozvoj a in-
vestiční akce Statutárního  města 
Frýdku-Místku bude projednáno 
zadání změny č. 1 Územního plá-
nu Frýdku-Místku a obvyklá Zprá-
va o postupu přípravy a výstavby 
silnice I/48. Stanoviska občanů 
jsou zařazena na 14. hodinu.  (pp)

Červencové zasedání zastupitelstva
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městská policie

Radní města rozhodli o 
umístění devíti dřevěných 
plastik, které začátkem června 
vytvořili mistři řezbáři v rámci 
sympozia „Kouzlo pohádky 
ve dřevě zakleté“. Pohádkové 
bytosti a pohádkový hrad na-
jdou své místo na zahradách 
mateřských škol, ale také ve 
dvou základních školách a v 
Sadech Bedřicha Smetany.

„Už v průběhu sympozia se 
shromažďovaly poznatky o zá-
jmu jednotlivých škol a školek o 
umístění vznikajících soch, zá-
jem byl opravdu mimořádný. To 
nás těší, protože akce se konala 
poprvé, ale hned se ukázalo, jak 
je smysluplná. Byla opravdo-
vým prázdninovým zpestřením 
na náměstí, práce řezbářů ko-
lemjdoucí velmi lákala, a ještě 
jejich výtvory pomohou esteticky 
vylepšit některá místa,“ shrnul 
náměstek primátora Petr Cvik.

Řezbářské sympozium se na 
území města konalo vůbec popr-
vé a u místních lidí se skutečně 
setkalo s velkým zájmem. Bě-
hem jednoho týdne vytvořili mis-
tři řezbáři z devíti dvoumetrových 
topolových kmenů pohádkové 
bytosti. Popelka, zakletá prin-
cezna, Aladin, ježibaba, dědeček 

VÝSLEDKY SYMPOZIA: Výtvory už našly své další umístění.    Foto: Petr Pavelka

Pohádkové sochy ozdobí školy, školky i parkPohádkové sochy ozdobí školy, školky i park

Večerníček, vodník, skřítek Pliš-
ťok, Kráska a netvor a také jeden 
pohádkový hrad se všem líbily. 
„Nejvíce rozzářily samozřejmě 
dětské oči, proto jsme se rozhod-
li, že pohádkové bytosti ze dře-
va najdou své místo především 
v mateřských školách, ale také 
ve dvou základních školách a v 
Sadech Bedřicha Smetany,“ řekl 

náměstek primátora Petr Cvik s 
tím, že nyní se připraví betono-
vé podstavce pro bezpečné za-
kotvení dřevěných plastik, které 
budou již koncem prázdnin oz-
dobou místních mateřinek, škol a 
místeckého parku.

„V Sadech Bedřicha Smeta-
ny bude děti lákat k prolézání 
nezbedný beskydský skřítek 

Plišťok, ježibaba se usadí na 
nádvoří 8. základní školy a Po-
pelka bude již od září každý 
den vítat žáky 4. základní školy. 
Ostatní pohádkové bytosti a dře-
věný hrad budou rozmístěny v 
mateřských školách K Hájku, J. 
Božana, Třanovského, J. Lady, 
J. Myslivečka a J. Trnky,“ dodal 
náměstek Petr Cvik.  (pp)

Ačkoliv investorem nové 
rychlostní silnice R48 spojující 
Rychaltice a Frýdek-Místek je 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
vedení města a zástupci od-
boru dopravy a silničního hos-
podářství stavbu monitorují a 
konzultují s realizační firmou 
postup prací v návaznosti na 
nutná omezení a opatření.

Po geodetech, kteří vyměřili 
trasy a vytyčili místní inženýrské 
sítě, do terénu vyrazila těžká 
technika. Podle posledních in-
formací stavební firmy je už z 
80 procent provedena skrývka 
ornice, to ale zdaleka nezname-
ná, že by již místní dopravu ne-
zatěžovaly kamiony s odvážející 
hlínou. Většina odvozu zeminy 
teprve přijde, už se však za-

Na R48 už začínají stavět mosty
počaly stavební práce na dvou 
mostních objektech.

„Víme, že stavba s sebou 
nutně přináší negativní jevy 
jako prašnost a hluk a snažíme 
se apelovat na zhotovitele, aby 
toto nutné zlo bylo pro místní 
lidi co nejúnosnější. Konzultuje-
me možná dopravní provizorní 
řešení, kontrolujeme kropení 
komunikací i jejich čištění. Mu-
síme říct, že se stavební firma 
v tomto směru snaží, přesto 
musíme obyvatele opakovaně 
požádat o trpělivost a opatr-
nost. Každopádně se mohou na 
odbor dopravy obracet se svými 
podněty, které jsme schopni se 
stavební firmou aktuálně řešit,“ 
uvedl náměstek primátora Mi-
chal Pobucký.  (pp)

V TERÉNU: Michal Pobucký, náměstek primátora, se zástupci odbo-
ru dopravy pravidelně kontrolují průběh výstavby a sledují dopad na 
místní obyvatele.   Foto: Petr Pavelka

Nově osazená značka 
omezující rychlost na třicet 
kilometrů v hodině není na 
Koloredovském mostě pod 
frýdeckým zámkem u býva-
lého Selika bezdůvodně. Je 
reakcí na avizovanou možnou 
sesuvnou aktivitu po květno-
vých povodních.

Geologové stále monitorují 
území celého kraje a obrátili se 
na radnici s varovnou zprávou. 
„Vozovka mostu je porušená v 
obou jízdních pruzích, a to nejen 
podélnými, ale také oblouko-
vými a příčnými tahovými trh-
linami, které indikují sesuvnou 
aktivitu v zóně navázání náspů 
silniční komunikace na mostní 
konstrukci,“ píše ve zprávě firma 
Unigeo.

„Odbor dopravy magistrátu 
Frýdku-Místku ihned kontak-
toval Správu silnic Moravsko-
slezského kraje, do jejíž kom-
petence Koloredovský most 
spadá, a požádal o přijetí nut-
ných opatření, která jsou spo-
jena s omezením rychlosti na 
30km/h a provedením geotech-
nického průzkumu, na jehož 
základě bude možné stanovit 
vhodný návrh sanačních opat-
ření,“ řekl náměstek primátora 
Petr Cvik, který má dopravu ve 
své kompetenci. Na čtvrtek 15. 
července navíc svolal jednání, 
kde se rozhodovalo o dalším 
postupu a informacích smě-

Na Koloredovském mostě je třicítka
rem k občanům. „Komunikace 
není v majetku města, za jeho 
technický stav zodpovídá jeho 
vlastník Moravskoslezský kraj 
a správce tohoto mostu Správa 
silnic Moravskoslezského kraje. 
Jejich zástupce jsme pozvali, 
abychom se dozvěděli, jak se 
situace bude dále vyvíjet,“ in-
formoval Petr Cvik. Městu šlo 
především o to, vyhnout se 
dalšímu doporučovanému opat-
ření, kterým je svedení dopravy 
do jednoho pruhu. „Vizuální 
kontrolou se nám většina trhlin 
zdála staršího data a stažení 
dopravy do jednoho pruhu by 
bylo dost divoké a zásadně by 
ovlivnilo dopravu ve městě,“ 
řekl stanovisko radnice vedou-
cí odboru dopravy a silničního 
hospodářství Miroslav Hronov-
ský. K jeho postoji se přihlásila i 
krajská správa silnic, která chce 
další opatření aplikovat až poté, 
co bude proveden příslušný 
průzkum a monitoring. Ten se 
rozběhne v nejbližších dnech, 
potrvá zhruba tři měsíce, ale 
už po několika týdnech by měl 
dát základní odpovědi, nako-
lik je situace vážná. „Byli jsme 
ujištěni, že i kdyby se ukázalo, 
že sesuvná aktivita je skutečně 
nebezpečná, existují technická 
řešení, která by umožnila dal-
ší provoz mostu,“ ubezpečuje 
závěrem náměstek primátora 
Michal Pobucký.  (pp)

Žena s 4,5 promile
18. 6. v jedenáct hodin byla 

městská policie požádána o vy-
kázání podnapilé ženy, která na 
poliklinice v Místku obtěžovala 
svým chováním ostatní. „Hlídka 
na místě ženu vykázala, ale ta se 
po necelých třech hodinách vráti-
la na místo a znovu občany obtě-
žovala. Žena byla pro svou pod-
napilost převezena na záchytnou 
stanici, kde bylo ženě naměřeno 
téměř 4,5 promile,“ uvedla policej-
ní preventistka Lenka Biolková. 

Čtyřletý tulák
18. 6. před šestou hodinou 

odpoledne bylo nalezeno čtyřle-
té dítě na ulici El. Krásnohorské. 
Hlídka na místě hocha převzala 
od oznamovatele a převezla ho 
do místa bydliště, kde ho předala 
matce. „Ta uvedla, že si syn hrál 
na dětském hřišti a rád se dívá 
na projíždějící autobusy, takže se 
sám šel podívat a ztratil se. Vše 
dobře dopadlo a dítě bylo opět u 
své rodiny,“ přiblížila Biolková.

Černý výlep
18. 6. v jedenáct hodin v noci 

na ulici Nádražní viděla hlídka 
městské policie, jak mladík vy-
lepuje plakáty. Když si jí všiml, 
začal utíkat směrem do parku 
Bedřicha Smetany, kde byl hlíd-
kou dostižen. Následně mu byla 
za vylepování plakátů udělena 
bloková pokuta.

Husky na ostrůvku
19. 6. v osm hodin večer bylo 

oznámeno, že v řece Ostravici 
stojí na ostrůvku pes rasy husky 
a bojí se vrátit zpět na břeh. Po 
chvilce na místo dorazil majitel 
psa, který už ho hledal, a uvedl, 
že pes přeskočil plot a utekl. Ma-
jitel nakonec musel vstoupit do 
řeky a pro psa zajít. 

Krádež to nebyla
23. 6. před čtvrtou hodinou 

odpoledne bylo oznámeno na 
městskou policii, že někdo na 
hřišti okradl děti. Hlídka přijela 
za oznamovatelkou, se kterou 
na místě bylo pět dětí. Ty uved-
ly, že na dětském hřišti jim ně-
kdo odcizil dva mobilní telefony 
a klíče od bytu, které měly volně 
položené u hřiště. Byla provede-
ná kontrola dětského hřiště, kde 
se nic nenašlo. Operační tech-
nik se pokusil zavolat na jeden 
z telefonů a podařilo se mu to. 
Na druhé straně se ozvala žena, 
která zapomenuté věci našla a 
čekala, kdo se ozve. Věci byly v 
pořádku předány zpátky dětem, 
které je tam zapomněly. 

Poctivý řidič
5. 7. v šest hodin ráno ozná-

mil řidič autobusu, že někdo 
nechal na sedačce v autobuse 
peněženku s doklady. Hlídka 
městské policie peněženku vy-
zvedla a zavezla majitelce, která 
ještě stála na zastávce, na níž 
vystoupila. (pp)
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UKONČENÍ PROJEKTU: Ve školní galerii slavnostně uzavřeli čtvrtý ročník celoročního projektu Po-
máháme společně.     Foto: Petr Pavelka

VÍTĚZ SOUTĚŽE: Cyril Novotný z 5. C použil 
kombinaci různých výtvarných technik na téma 
Tsunami.                              Foto: Petr Pavelka

Projekt s Adrou: Pomáháme společněProjekt s Adrou: Pomáháme společně
V prostorách 

školní Galerie 
Pod Sovou byl 
slavnostně ukon-
čen čtvrtý ročník 
celoročního pro-
jektu 1. ZŠ a dob-
rovolnické orga-
nizace Adra. Byli 
zde oceněni žáci 
za jejich literární 
a výtvarné práce 
na téma Křižovat-
ky aneb jak jsem 
začal pomáhat.

V literární části 
se cenil nápad, cel-
kové pojetí, úprava 
i účast všech žáků 
jednotlivých tříd. 
Ve výtvarné se stal 
absolutním vítězem 
Cyril Novotný z 5. C 
především za pečli-
vé detailní výtvarné 
zpracování i zvo-

lené téma. Vyhlášení nejlepších 
prací však bylo jen pomyslnou 
závěrečnou tečkou za projektem, 
který začal na začátku školního 
roku. V rámci něj proběhla soci-
ální burza, návštěva v Domově 
Pokojného stáří v adventním 
čase, akce Adra s rodinou, ale i 
blok na téma dobrovolnictví. Žáci 
vše absolvovali s cílem zamyslet 
se nad tím, kde, komu a jak mo-

hou v dnešní době pomoci.
Jedna z prací například pro-

zradila: „Jednou, jak jsem šla z 
obchodu, tak jsem viděla starou 
paní, které se rozsypala taška. 
Pomohla jsem jí to sesbírat a 
kousek jí to nesla, než se dala 
jinou cestou. Občas taky pomá-
hám mamce s mytím nádobí, s 
uklízením a vařením, ale pomá-
hám i babičce, která má hodně 

nemocnou páteř, a tak jí někdy 
zajdu do obchodu a uklidím.“

„Jsem rád, že nám to takto 
už léta funguje. Má smysl dobré 
věci dělat, i se o nich učit,“ zhod-
notil Michal Čančík z Adry, který 
dětem popřál krásné prázdniny. 
Po nich, podle ujištění přítom-
ných kantorů, se 1. ZŠ do pro-
jektu Pomáháme společně vrh-
ne znovu.  (pp)

V pátek 18. června pro-
běhla v Pardubicích prestižní 
soutěž mladých varhaníků 
Organum regium. Již tradič-
ně se této soutěže úspěšně 
zúčastňují mladí varhaníci ze 
ZUŠ Frýdek-Místek. V letoš-
ním roce to byl Pavel Šigut ze 
třídy Ivy Mrověcové.

Soutěž probíhá ve dvou kate-
goriích, a to Juniori – pro mladší 
varhaníky a Virtuosi, která je již ur-
čena pro vyspělé muzikanty. Pa-
vel Šigut získal I. cenu v kategorii 
Virtuosi se zvláštním oceněním za 
mimořádný umělecký výkon a p. 
uč. Mrověcová obdržela ocenění 
za pedagogické vedení žáka. 

Organum regium – soutěž mladých varhaníkůOrganum regium – soutěž mladých varhaníků

Toto ocenění potvrzuje vyso-
kou úroveň výuky hry na varha-
ny. Zároveň můžeme zájemcům 

o výuku nabídnout ještě posled-
ní místa ve varhanické třídě.
Ladislav Muroň, ředitel školy

Nejen rodiče, ale i učitelé 
se snaží každoročně připravit 
co nejhezčí Dětský den. I my 
na „Dvojce“ jsme nenechali 
nic náhodě a ve spolupráci s 
žákovským parlamentem jsme 
včas zjišťovali přání našich 
žáků. Mezi návrhy se objevily 
výlety, kino, aquapark, sportov-
ní aktivity i opékání párků. To 
vše se našim dětem splnilo. Zá-
bava a zajímavé zážitky, tak se 
dají jednoduše shrnout rozma-
nité aktivity žáků 2. stupně. Po-
suďte sami z jejich vzpomínek:

Na Den dětí měli jet šesťáci na 
Morávku střílet z luku. Pršelo, a 
tak nám došlo, že zůstaneme ve 
třídě. Nikdo nebyl moc nadšený, 
ale byli jsme zvědaví, co se bude 
dít dál. Pan učitel vešel do třídy 
a řekl, že má pro nás překvape-
ní. Víte, co to bylo? Tříhodinový 
skvělý film. Byli jsme šťastní, do-
stali jsme perníčky, kelímek kofo-
ly… prostě úplně jako v kině. Byl 
to příjemný „super“ den.

7. třídy zavítaly na interaktivní 

Den splněných přání na Dvojce
výstavu do Ostravy, kde se na-
cházely přístroje vyjadřující umě-
ní. Nejenže jsme se mohli vyfotit 
v podobě šlechtice či urozené 
dámy, ale pobavilo nás i předsta-
vení klauna. Většina jen zpovzdálí 
přihlížela, ale někteří si i zasou-
těžili. A tak se mezi námi našli i 
nějací ti „velikáni“. I v dešti se dají 
opékat párky. Nevěříte? Naše 
třída 8. A si to vyzkoušela. Stačí, 
když pár obětavců přinese dobře 
vysušené dřevo, najdete vhodné 
místo… a párky za chvíli provoní 
celé okolí. Není nad posezení u 
hřejícího ohníčku. 8. B si však 
raději vybrala návštěvu relaxační-
ho centra ve Fryčovicích. Všichni 
jsme nakonec byli spokojeni.

Deváťáci obsadili bowlingové 
dráhy ve městě. Nastalo spor-
tovní zápolení, ve kterém však 
nebylo nejdůležitější vítězství, 
ale dobrá pohoda s kamarády, s 
nimiž se už za pár dní pravidelně 
vídat nebudeme. Někteří si proto 
Dětský den prodloužili ještě po-
sezením u dobré pizzy. 

Šest dětí ze 4. ZŠ se zapojilo 
do každoročně pořádané sou-
těže knihoven „Tvoříme vlastní 
vydavatelství“. Letošní téma 
znělo – Můj největší poklad.

Děti musely knihu nejen vy-

Mladí literáti ze 4. ZŠ na Slovensku
myslet, ale také svázat a dát 
jí originální obal, aby ji mohly 
předložit porotě. Ta pak zhod-
notila díla po stránce obsahové 
i vizuální. 

„Mezi nejúspěšnějšími byla 

kniha Leony Šigutové a Denisy 
Lancové z 5.B. Se svou prací 
se umístily ve své kategorii na 
2. místě a reprezentovaly naši 
školu v mezinárodním kole této 
soutěže, které proběhlo v Žilině. 
Porota v mezinárodním složení 
vybrala asi 50 prací od českých, 
slovenských a polských dětí. 
Z Žiliny si žákyně naší školy 
přivezly krásné 2. místo. Tato 
děvčata reprezentovala spolu s 
dalšími naši školu i v loňském 
mezinárodním kole, které se ko-
nalo v Bielsko-Biale. Věříme, že 
tento úspěch bude velkou moti-
vací i pro ostatní děti,“ řekla Mgr. 
Radka Gebauerová.

Sedmička (7. základní ško-
la 1. máje 1700, Frýdek-Mís-
tek) jela od 17. do 22. května 
na školu v přírodě. Zrovna při 
odjezdu byl přívalový déšť a 
povodně. Řeka Ostravice do-
sáhla na 3. stupeň povodňové 
aktivity. Cestou na Bílou – ho-
tel Pokrok – byla vidět přehra-
da Šance, plná špinavé vody, 
která se přepadem přelévala. 

„Na horách bylo dobře, ale pr-
šelo, půda byla podmáčená a z 
kopců tekly prameny vody. Ubyto-
vali jsme se na chatce Javořince, 

Škola v přírodě 7. ZŠ
kde jsme byli v pokojích po třech s 
koupelnou a toaletou. V pondělí a 
úterý pořád pršelo, proto jsme se 
učili, dívali jsme se na film o hor-
ské službě, který byl pěkný a po-
učný, hráli jsme společenské hry, 
soutěžili jsme. V tělocvičně jsme 
soutěžili o nejlepší čas ve zdolání 
opičí dráhy. Večer jsme měli večí-
rek plný her a soutěž Talent školy 
v přírodě,“ popsal Matěj Gilar. 

Ve středu bylo počasí už pří-
větivější, proto děti absolvovaly 
vycházku směr Staré Hamry. 

(Pokračování na straně 5)
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(Pokračování ze strany 4)
„Odpoledne jsme po skupin-

kách putovali k říčce Smradlav-
ce. Vtékal do ní sirný pramen, 
který chutnal jako zkažená vajíč-
ka a taky tak smrděl. Měli jsme 
taky stezku odvahy. Pro některé 
to byla stezka srandy. 

Poslední večer jsme měli zá-
věrečnou diskotéku v maskách 
a vyhodnocení orientačního zá-

Škola v přírodě 7. ZŠ
vodu,“ prozradil některé aktivity 
Jan Kalenský.

„Moc děkujeme naší paní uči-
telce Svatavě Přidalové za to, že 
s námi jela na školu v přírodě a 
vydržela s námi celý týden. Byla 
na nás moc hodná. Paní učitelce 
se vším pomáhala paní vycho-
vatelka Hana Bumbalová a také 
čtyři holky z 8. třídy,“ děkovali za 
zážitky třeťáci. 

Víte, jak zní indiánský po-
zdrav? Tančící slunce, Rudý 
kvítek, Malá medvědice a 
ostatní děti, skrývající se pod 
těmito indiánskými jmény z 
MŠ J. Myslivečka v Místku, to 
ví. A nejen to! Celý týden jim 
paní učitelky prostřednictvím 
her předávaly poznatky o ži-
votě indiánů. 

Děti pluly jako Kryštof Ko-
lumbus, aby objevily velké 
pláně v úpatí Skalistých hor. 
Seznámily se s Apači, Siouxy, 
Utahy, Komanči. Naučily se 
posunkovou řeč, ve které napří-
klad Akutapi tatanka na šunko-
teča znamená lov bizona a vlka 
a Kola Waštepi – dobří přátelé. 

Indiánský den v MŠ MyslivečkaIndiánský den v MŠ Myslivečka
„Malí indiáni“ si zhotovili totem, 
rozvěsili „lapače snů“, vyrobili 
hudební nástroje, namalovali 
čelenky a postavili týpí. Šikovné 
maminky ušily překrásné indi-
ánské oblečky a vše bylo zavr-
šeno nádherným prosluněným 
Indiánským dnem. Dlouho oče-
kávané sluníčko a především 
soutěžní úkoly jako například 
jízda přes překážky na papíro-
vém koni, sběr borůvek, zdolání 
indiánské stezky se zavázaný-
ma očima či lovení ryb vykouz-
lily nejen na dětských tvářích 
úsměv. A což teprve předání 
upomínkové listiny od samotné 
náčelnice! Všem děkujeme za 
hezký zážitek.  (dp)

Ze života projektu FM Educa-
tion na škole „Pod Sovou“.

Projekt FM Education z po-
hledu zpracovatelů – klady:

• K danému tématu jsme si 
vyhledávali materiály. 

• Naučili jsme se více a lépe 
používat všechny možnosti, kte-
ré poskytuje práce na počítači, 
interaktivní tabuli a práce s digi-

Učitel se učí v každém věku 
se mění a s ním se mění i škola. 
Žáci jsou zvídavější a je na nás uči-
telích, abychom s nimi dokázali dr-
žet krok. FM Education nám k tomu 
dává šanci. Tyto poznatky získaly 
učitelky – elementaristky s třicetile-
tou praxí Mgr. Lenka Bednářová a 
Mgr. Jitka Kupková – ZŠ nár. um. 
Petra Bezruče ve Frýdku-Místku.

Projekt F-M Education je spo-
lufinancován Evropským sociál-
ním fondem a státním rozpoč-
tem České republiky.

Co dětem ze ZŠ v Chlebo-
vicích přinesl adaptační kurz? 
Určitě spoustu zážitků, sebe-
poznání a zábavy.

Naše škola je zapojena do 
projektu FM EDUCATION, je-
hož předkladatelem je Statutární 
město Frýdek-Místek. Projekt je 
financován z Evropského sociál-
ního fondu a státního rozpočtu 
ČR. V rámci projektu se děti ve 
dnech 21.-23. června zúčastnily 
adaptačního kurzu. Na tři dny se 
nastěhovaly do hotelu P. Bezruč 
v Malenovicích.

Co dětem přinesl adaptační kurz
Některé děti odjížděly s oba-

vami. Jak to vydržím bez ma-
minky? Co tam vlastně budu 
dělat?

Pestrý program připravený 
učitelkami vystřídal zážitkový 
program pod vedením lektorů z 
občanského sdružení CNN ve 
Frýdku-Místku, který byl zamě-
řený na vztahy v dětském kolek-
tivu. Pro některé děti byly možná 
informace, které se o sobě do-
věděly, velkým a ne vždy příjem-
ným překvapením, ale přesto 
přínosným poznáním.

Že pršelo? Toho si nikdo 
ani nevšiml. Děti byly v jednom 
kole. Tu závodily v tělocvičně, 
jindy odpočívaly v solné jeskyni, 
po chvilce soutěžily ve skládání 
básní nebo výtvarné soutěži. 
Večerní plavání v bazénu se 
slanou vodou bylo vítanou teč-
kou dne. Na smutnění po ma-
mince nezbyl čas.

Spokojenost dětí vyjadřova-
la častá otázka: „Kdy pojede-
me znovu?“

Za kolektiv pedagogů a dětí
A. Hadwigerová Veselý pobyt

Opustili jsme školu,
hurá, jsme bez úkolů.

V solné jeskyni jsme byli,
jazyk jsme si osolili.

V bazénu jsme plavali,
hlouposti jsme dělali,

neutopil se z nás ani jeden,
je to super červen.

Rozlili jsme na zem RC colu,

utírali jsme to spolu.
Kontrolovaly se pokoje.
Nepořádek tam ale je!
Proč si to neuklidíte?

Nechceme, vždyť to víte!
Jinak super, je to žúžo!

Ať je zas brzy tohle dobrodrůžo!
Sebastián, Míchal a Pavel

4. ročník

Když přestalo pršet.

Policejní auta, psovodi se 
psy a příslušníci policie na 
školní zahradě MŠ „Pohád-
ka“. Ale k tomu přes sto párů 
rozzářených očí dětí, dychti-
vě přihlížejících, jak služební 
pes Sandik zvládá výcvik, 
poslechne na jediné slovo 
nebo pokyn a Argo dostihne 
pachatele a zneškodní ho. 

To byla velmi zdařilá akce, 
která se konala před koncem 
školního roku na školní zahradě 
Mateřské školy „Pohádka“ na 
ulici Gogolova. Děti si také po-
hladily policejní štěňátka, které 
výcvik teprve čeká, prohlédly si 
policejní auta, poslechly si jejich 

Policie v „Pohádce“Policie v „Pohádce“

tálním fotoaparátem.
• Osvědčila se nám spolupráce 

více zpracovatelů na jednom tématu.
• Zažili jsme si na vlastní kůži 

hodnocení ostatních zpracovatelů 
(kolegů) na veřejných prezentacích.

• Pro námět v prezentaci 
jsme museli jít do terénu a tím 
lépe poznali to, o čem učíme.

Závěr: Život jde kupředu, stále 

výstražné signály, seznámily se 
se zbraněmi a pomůckami, které 
příslušníci policie používají.

A za to vše patří veliké po-
děkování příslušníkům Odboru 

specializovaných jednotek a 
psovodům z Dolní Lomné, kteří 
připravili dětem opravdu ne-
všední zážitky.
MŠ Pohádka, Renáta Čadrová
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Plavání na 11. základní škole
Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-Místku

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

SPORTOVNÍ KLUB CAPP FM
tel. +420 608 741 124, +420 777 709 500,

e-mail: rafty@sport-klub.cz, www.sport-klub.cz
VELKÝ LETNÍ VODÁCKÝ TÁBOR 13. - 24. 8. 2010 na řece Hron.
16. ročník vodáckého putování, her a posezení u táborového ohně.

Přihlášky a informace: WWW.SPORT-KLUB.CZ

Přijďte na hřiště
Od 6. dubna je možné si pronajmout sportovní areál u ZŠ Komenské-

ho ve Frýdku-Místku. K dispozici je víceúčelové hřiště (kopaná, volejbal, 
tenis, badminton, florbal, streetball, vybíjená, házená), hřiště s umělou 
trávou (nohejbal, kopaná, volejbal), běžecká dráha a skok do dálky (běhy, 
skoky do dálky a závodivé hry). Provozní doba Po a Pá (16,00 – 20,00 
h.), Út, St a Čt (15,00-20,00 h.). Volné dny a prázdniny (9,00 – 20,00 h.). 
Cena 100 Kč/hod. Kontakt na správce: Jan Lištvan (tel.: 604 525 324).

Léto na koni
Sportovní klub Skalický dvůr pořádá v prvních pěti týdnech letních 
prázdnin týdenní tábory. Kontakt: Kamila Adámková – 602 540 381.
Více na www.skalickydvur.wz.cz

AQUA AEROBIC 

Bazén s brouzdalištěm otevřen (za příznivého počasí)
od 1. 7. 2010 do 15. 8. 2010, otevírací doba: 10:00 - 18:00

SOU technické v Místku, každou středu od 18.00 hodin.
Informace: 608 745 605, lenka.kolarcikova@seznam.cz, 

http://home.tiscali.cz/aquaaerobic

TK TENNISPOINT FRÝDEK-MÍSTEK pořádá 
PRÁZDNINOVÉ NÁBOROVÉ TENISOVÉ KEMPY 

Termíny kempů: I 19.-23. 7., II 16.-20. 8. 
Místo: tenisový areál TK TENNISPOINT FM

(vedle budovy ředitelství Válcoven plechu FM) 
Ročníky narození: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 (náborový kemp mo-

hou absolvovat i starší děti do 15 let věku ve zvláštní skupině). Přihlášky: 
Ing. Jiří VYKOUKAL (602 718 364) nebo přímo v areálu u správce.

Cena: 1.000 Kč
Obsah tenisového kempu: 15 hodin výuky tenisu v maximálně 6 

dětech na dvorci vždy od pondělí do pátku od 08,45 do 12,15

Tenisové kempy

Vstupné: 
Děti do 3 let  zdarma
Celodenní děti do 15 let 40 Kč
Celodenní dospělí 50 Kč
Po 16:00 děti 20 Kč
Po 16:00 dospělí 30 Kč
Krytý bazén: 14.00 - 15.00 uza-

vřen!! – polední přestávka
Možnost pronájmu bazénu 

pro veřejnost: Cena pronájmu: 
850,- Kč / hodina. Maximální 

počet osob v bazénu: 45
Informace na tel.č. 558 425 

538, 558 425520, 777 561 522

Program Beskydského Ve-
seléta myslí i na sportovně 
založené. Ti mohli v sobotu 
10. července u Víceúčelo-
vé sportovní haly obdivovat 
umění vyznavačů adrenalino-
vých sportů na Street ramp 
show. Podle organizátorů z 
Beskydského informačního 
centra krásné počasí a mož-
nost vidět napínavé chvíle ve 
vzduchu i na zemi přilákalo 
na akci více než 4000 lidí.

Pozdravit je na začátku přišel 
náměstek primátora Petr Cvik, 
který obecenstvo současně po-
zval na další velkou akci Veselé-
ta, srpnové Beskydské rekordy. 
„My jsme svého času dali těmto 
sportům zelenou vybudováním 
skateparku a ti, kteří jej využíva-
jí, se jistě rádi podívají na vrchol-
nou podobu tohoto umění. Ně-

Sportovní Veseléto: Street ramp showSportovní Veseléto: Street ramp show
které výkony na rampách jsou 
skutečně neuvěřitelné a plné 
adrenalinu pro aktéry i diváky,“ 
hodnotil umění borců na koleč-
kových bruslích, koloběžkách, 
skateboardech i kolech náměs-
tek primátora Petr Cvik.

Milovníci freestylu, skatebo-
ardu, in-line bruslí, adrenalinu, 
graffiti a hudby si skutečně přišli 
na své. Trojnásobný mistr světa 
ve freestyle BMX Jan Valenta 
s sebou na show přivezl nejen 
překážky FUNBOX LINE s mi-
nirampou, ale také svůj VSA 
Xtreme team. „Návštěvníci akce 
tak mohli vidět adrenalinovou 
show, na které se představil i 
několikanásobný mistr světa ve 
freestyle scooter Martin Gogola, 
Mára Čejchán na skateboardu a 
na funbox line své umění před-
vedli Zdenda Nepraš na MTB, 

ZAHÁJENÍ SHOW: Vyznavače 
adrenalinových sportů přivítal 
náměstek primátora Petr Cvik. 

Foto: Petr Pavelka

David Janáč a Lukáš Saidler 
na BMX či nový člen teamu Erik 
Figar také na BMX. Celé odpo-
ledne bylo doprovázeno skvě-
lou hudbou a své umění zde 
předváděli i sprejeři se svými 
graffiti. Vyvrcholením celé akce 
byla závěrečná večerní osvětle-
ná exhibice již zmíněného VSA 
Xtreme teamu,“ shrnula Lucie 
Talavašková z Beskydského in-
formačního centra.  (pp)

TO JSOU KOUSKY: Na rampách byly předvedeny triky nejvyšší 
úrovně.   Foto: Petr Pavelka

REKONSTRUKCE STOVEK: Frýdecko-místecký fotbalový stadion ve Stovkách prochází v těchto 
dnech ráznou obměnou. Svou novou tvář nedostává jen hlavní tribuna, ale rekonstrukcí prochází i 
okolní plochy hlediště. Další novinkou je umělé zavlažování, a to jak na hlavním hřišti, tak i na vedlej-
ších travnatých plochách. Podél nového hřiště s umělým povrchem vyrůstá malá tribuna, takže i zde 
budou mít fanoušci během zimního období pohodlnější prostor pro sledování fotbalových zápasů. Na 
snímku zakládání stavby objektu šaten pro všechna mládežnická družstva Fotbalu Frýdek-Místek. 
„Fotbalisté teď musí strpět jisté provizorium, ale určitě to rádi vydrží, protože je čeká zrekonstruovaný 
areál s perfektním zázemím,“ říká náměstek primátora Petr Cvik.                             Foto: Petr Pavelka

Mladí fotbalisté ročníku 2000 
přivezli z turnaje MDS Cup v Po-
važské Bystrice 1. místo.

Výsledky: Fotbal FM - AFC 
Nové Mesto nad Váhom 3:0 
(Lasák, Kubáň, Kubala), - MFK 
Dubnica 2:0 (Dryák, Kubáň), 

- FK Považská Bystrica 1:1 
(Dryák), - MFK Košice 2:0 (Ku-
bala, Ostrák), - FK Púchov 2:0 
(Kubáň, Dryák), - FC Nitra 5:0 
(Křížák, Kubala, Ostrák, Lasák, 
Kubáň), - Lokomotiva Trnava 
5:1 (Kubáň 2, Kubala, Buchlov-

ský, Ostrák)
Pořadí: 1. Fotbal Frýdek-

Místek, 2. MFK Dubnica, 3. FK 
Považská Bystrica, 4. MFK Ko-
šice, 5. FC Nitra, 6. Lokomotiva 
Trnava, 7. AFC Nové Mesto nad 
Váhom, 8. FK Púchov

Fotbalový ročník 2000 byl na Slovensku nejlepší
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z šachuz atletiky

ME v běhu do vrchu
Běžec Slezanu Frýdek-Mís-

tek Petr Lukeš reprezentoval 
Českou republiku na Mistrovství 
Evropy v běhu do vrchu, které 
proběhlo v Bulharsku. Na juniory 
čekala náročná trať 9 km, která 
se skládala ze dvou okruhů a v 
každém museli běžci překonat 
více než 400 metrů převýšení! 
Mezi šedesáti běžci z osmnácti 
zemí Evropy si Petr vedl velice 
dobře. Ve své premiéře v této 
specifické disciplíně doběhl jako 
druhý ze čtveřice českých repre-
zentantů na solidním 22. místě a 
hlavně pomohl družstvu k výbor-
nému 5. místu! 

Mikulenka na ME
Skvělým způsobem se poda-

řil návrat mezi elitu nejlepšímu 
atletovi Slezanu Frýdek-Místek 
Peteru Mikulenkovi. Po několi-
katýdenní přestávce zaviněné 
zraněním dostal zkušený běžec 
důvěru a reprezentoval Českou 
republiku na Mistrovství Evropy 
družstev. Odměnil se výborným 
výkonem a po skvělém finiši vy-
bojoval v běhu na 3000 m pře-
kážek nečekané 3. místo v čase 
8:40.55 minuty, čímž se jasně do-
stal do čela letošních českých ta-
bulek. K limitu na ME v Barceloně 

mu chybělo pouze 6,5 sekundy. 
Peterovi děkujeme za výbornou 
reprezentaci oddílu i města

Mladší žactvo
bojovalo v Třinci
V Třinci se konalo druhé kolo 

Oblastního přeboru družstev v 
atletice mladšího žactva. Druž-
stvo chlapců Slezanu Frýdek-
-Místek skončilo na třetím místě, 
když se individuálně prosadil 
pouze Patrik Říha, který zvítězil v 
běhu na 800 metrů, a štafeta 4x 
60 m ve složení Tomáš Szymala, 
Patrik Říha, Jan Kváš a Michal 
Kvasňák doběhla třetí. Podstat-
ně lépe se vedlo děvčatům, která 
skončila na druhém místě. Vítěz-
ství vybojovala Kateřina Franto-
vá na 60 a 150 m, Helena Ben-
čová na 300 m a štafeta 4x60 
m ve složení Kateřina Krtková, 
Iveta Rašková, Eva Pišteková, 
Helena Benčová. Na druhá mís-
ta se prosadila Eva Pišteková na 
800 m a Katka Krtková na 60 m 
překážek. Třetí příčku obsadila 
Helena Benčová na 150 m, Iveta 
Rašková na 300 m a „B“ štafeta 
4x60 ve složení Monika Čagano-
vá, Kristýna Škanderová, Soňa 
Lisníková a Markéta Klimšová. 
Děvčata mají již nyní zajištěn po-
stup do krajského finále.

Náchod NIKI OPEN
V Náchodě se ve dnech 3.-

11. 7. uskutečnil velmi silně 
obsazený mezinárodní šacho-
vý turnaj „Náchod NIKI OPEN 
2010“. Beskydská šachová 
škola měla zastoupení ve čty-
řech hráčích: GM Viacheslav 
Dydyshko (FIDE 2548), IM Ště-
pán Žilka (FIDE 2493), IM Ser-
gej Berezjuk (FIDE ELO 2396) 
a FM Josef Straka (FIDE ELO 
2337). Nejlépe se vedlo vel-
mistru Viacheslavu Dydyshkovi, 
který obsadil 2. místo (7,0 b.) a 
mezinárodnímu mistru Štěpánu 
Žilkovi 6. místo (6,5 b.) – oběma 
gratulujeme!

Karviná OPEN 2010
Ve dnech 3.-11. července se 

v Karviné odehrál Krajský přebor 
Moravskoslezského šachového 
svazu mužů a žen – Karviná 
Open 2010. Beskydská šachová 
škola měla ve startovním poli de-
set svých reprezentantů v čele s 
mezinárodním mistrem Vojtou 
Rojíčkem (FIDE ELO 2423) a 
FIDE mistrem Jiřím Kočiščákem 
(FIDE ELO 2278). Vojta Rojíček 
ziskem 6,5 bodu obsadil celko-
vě 4. místo a zároveň se stal 
krajským přeborníkem pro rok 
2010, Jirka Kočiščák s 6,5 body 

TURNAJ STARŠÍCH PÁNŮ: Turnaj v házené kategorie nad 35 
let hraný v sobotu 26. června v pěkném házenkářském prostře-
dí Velké Bystřice skončil vítězsvtím SKP legend. Zleva nahoře: 
Vladimír Peter, Jaroslav Podrygala, Martin Holčák, Pavel Kiša, 
Radek Kuděla. Dole zleva: Radim Hustopecký, Martin Strnadel, 
Ladislav Kula, Dušan Hustopecký.

KONEC SEZONY: Do vyšší soutěže valcíři nevyskočili, hráli však po 
celou dobu na špici MSFL. A už se připravují na nový soutěžní ročník. 

Foto: Petr Pavelka

Krátce po zahájení letní 
přípravy na novou sezonu se-
hráli valcíři druhé přípravné 
střetnutí. Tentokráte se střetli 
na travnatém hřišti na karvin-
ské Bažantnici s druholigo-
vým celkem Karviné. 

Do utkání poprvé zasáhl 
Grussmann, naopak chyběl náš 
nejlepší střelec z minulé sezony 

Proti druholigovému gól nedali
MFK KARVINÁ - FOTBAL FM 1:0 (1:0)

David Fromelius, který se musel 
vrátit do mateřských Vítkovic. 
Utkání nakonec rozhodla situ-
ace z 22. minuty, kdy domácí 
záložník Ján Štajer překonal 
našeho brankáře Prepsla. „Z 
mého pohledu to bylo velmi dob-
ré utkání z obou stran. Domácí 
sice dali krásný gól, ale byl tak 
trochu náhodný. Ve druhé půli 

jsme měli možná více ze hry, 
vypracovali jsme si i pár šancí. 
Noví hráči Biolek, Kerbr i Dvo-
řák se prozatím ukazují v dob-
rém světle. My jsme v přípravě 
pouhé čtyři dny, domácí jsou o 
dost dále. I proto jsem i přes po-
rážku s výkonem spokojen,“ řekl 
po utkání hostující kouč Oldřich 
Machala. 

Ani ve čtvrtém přípravném 
střetnutí na novou sezonu 
naši A muži nezklamali. Ba 
naopak. První půle patřila do 
kategorie velice vydařených. 

První branku jsme zasadi-
li domácímu druholigistovi po 
rychlém brejku, když po levé 
straně utekl Hynek Prokeš (do 
F-M se vrátil právě z Hlučína) a 
po jeho přihrávce otevřel skóre 
zápasu Soukup. Pak se valcíři 
dvakrát prosadili po standard-
ních situacích. Na 2:0 to bylo 
pro rohovém kopu Cabáka a 
zakončení H. Prokeše. Třetí 
branka v domácí síti se zrodila 
po precizně zahraném trest-
ném kopu Cabáka, který nikdo 

Cenná výhra v Hlučíně
FC HLUČÍN - FOTBAL FRÝDEK-MÍSTEK 1:4 (0:4)

netečoval a domácí gólman se 
pouze za míčem ohlédl. Ještě 
do půle zvyšoval na rozdíl čtyř 
branek H. Prokeš. „První půle 
byla z naší strany jednoznačná. 
Předváděli jsme nátlakovou hru, 
která domácím vůbec nesedě-
la,“ radoval se z průběhu první 
pětačtyřicetiminutovky hostující 
trenér Oldřich Machala. 

Ani po změně stran valcíři ne-
polevili, branky však již bohužel 
nepřišly. Hlučínu se podařilo již 
jen snížit na konečných 1:4. „Je 
to sice stále ještě příprava, ale 
s předvedeným výkonem musím 
být spokojený,“ radoval se z vy-
sokého vítězství trenér Frýdku-
-Místku. 

Na bývalém třineckém 
stadionu sehráli fotbalisté 
třetí přípravné střetnutí na 

Remíza v derby s Třincem
FOTBAL TŘINEC – FOTBAL F-M 1:1 (0:1)

novou sezonu. 
Ve 26. minutě stál při na-

šich hráčích i kus štěstí, když 

po Jouklově střele zabránilo 
gólu břevno. Po půlhodince 
hry přihrál Mucha nabíhajícímu 
Švrčkovi a po jeho přízemní 
přihrávce se ve skluzu nemýlil 
Kerbr – 0:1. 

Poločasová přestávka zazna-
menala spoustu změn v obou 
týmech. Vyrovnání přišlo v 73. 
minutě, kdy se po Kajfoszově 
centru nemýlil útočník Doležal. 
„Myslím si, že diváci viděli z obou 
stran rychlé a agresivní utkání. 
Našemu soupeři jsme se vyrov-
nali hlavně v prvním poločase. 
Po změně stran se prostřídalo 
a hra již tak kvalitní nebyla. I tak 
však musím být s výsledkem 
spokojen,“ řekl k utkání hostující 
kouč Oldřich Machala. 

PLAVECKÉ ZÁVODY: 3. ročník frýdecko-místecké akce přilákal 
okolo 80 závodníků. 

skončil celkově na 7. místě a v 
Krajském přeboru MKŠS získal 
2. místo. Magda Miturová získa-
la 2. místo mezi ženami!

Všem jmenovaným gratulu-
jeme k výborným sportovním 
výsledkům a děkujeme za re-
prezentaci BŠŠ!

Tomáš Pecha druhý
Šachový klub Duras Brno 

BVK - Královo Pole uspořádal ve 
dnech 27. 6. – 4. 7. mezinárodní 

šachový turnaj 10. ročník Open 
DURAS BVK 2010 – FIDE. Ve 
startovním poli „A“ turnaje bylo 
48 hráčů (CZE, ITA) a nechyběli 
i dva zástupci Beskydské šacho-
vé školy. 6. nasazený Tomáš 
Pecha (FIDE ELO 2193) a 13. 
nasazená Táňa Holušová (FIDE 
ELO 2101). Vynikající výkon po-
dal Tomáš Pecha, který ziskem 
7,0 bodů (5x výhra, 4 remíza) 
obsadil výborné 2. místo.
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V oblasti školství, kultury a sportu chceme: pokračovat V oblasti školství, kultury a sportu chceme: pokračovat 
v modernizaci školských a sportovních zařízení města

NAD PLÁNY: Pracovníci stavební firmy konzultují připravený projekt se zástupci města.
Foto: Petr Pavelka

Tento bod programové-
ho prohlášení jsme mohli 
do našeho výčtu zařadit již 
mnohokrát, díky rozsáhlým 
investicím v této oblasti. V 
červenci se přitom rozběhla 
další akce tohoto typu, která 
tentokrát potěší obyvatele 
Chlebovic.  Začala zde mo-
dernizace stávajícího spor-
tovního areálu.

„Sportovní areál v Chlebo-
vicích je pro místní i pro nás 
strategickou záležitostí, proto-
že je využitelný jak pro spor-
tovce, tak i pro žáky základní 
školy, kteří potřebují vylepšit 
podmínky pro tělesnou výcho-
vu,“ uvedl náměstek primátora 
Petr Cvik. 

Momentální stavební čin-
nost navazuje na předchozí 
úpravy objektu, který areálu 

poskytuje potřebné zázemí. 
Jak říkají místní sportovci, 
prostor pro třetí poločas. „Byla 
zde před časem realizována 
výměna oken, výměna vcho-
dových dveří, oprava nášlapné 
vrstvy terasy, oprava zábrad-
lí, dozdění dvou štítových zdí 
s osazením oken v přístavku. 
Udělala se také nová fasá-
da objektu včetně zateplení, 
podbití, dokončení okapových 
chodníků, nátěrů a další drob-
né práce,“ připomněla loň-
skou činnost primátorka Eva 
Richtrová.

V současné době probíhá 
investiční akce, během níž 
bude realizována sportovní 
plocha s umělým povrchem 
na zpevněném podloží, běžec-
ká rovinka a sektor skoku do 
dálky. Bude provedena úprava 

stávajícího fotbalového hřiště. 
Součástí sportovního areálu 
bude doplnění areálového a 
záchytného síťového oplocení. 
Zpevněné plochy budou čás-
tečně provedeny ze zámkové 
dlažby i ze zatravňovacích 
panelů. „Dále zde budou re-
alizovány potřebné přípojky 
inženýrských sítí k zajištění 
budoucího provozu nafukovací 
haly, kterou hodláme postavit 
v další etapě,“ řekl náměstek 
primátora Petr Cvik. Ideou je, 
že hala bude sloužit jako škol-
ní tělocvična i s využitím pro 
další organizace.

Termín dokončení této za-
kázky, přesahující šest milionů 

korun, je stanoven na konec 
října. Na její realizaci město 
zažádalo o dotaci z Regio-
nálního operačního programu 
v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje města. 

Na posledním kontrolním 
dni zástupci města spolu se 
stavební firmou i místními ob-
čany, zainteresovanými do 
zdejších aktivit, konzultova-
li přesné zaměření rozměrů 
hřiště s ohledem na zasazení 
do terénu v návaznosti na stá-
vající zeleň. I z tohoto jedná-
ní byla patrná snaha vytvořit 
sportovní stánek, který bude 
co nejvíce odpovídat potřebám 
aktivit této okrajové části. (pp)PŘÍPRAVA NA HALU: Tady v další etapě vyroste nafukovací sportovní hala.  Foto: Petr Pavelka

OPRAVENÁ BUDOVA: Zázemí pro sportovce i další místní aktivity. 
Foto: Petr Pavelka

KAM TO POSUNEME?: Konzultace v terénu.  Foto: Petr Pavelka
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Nadcházející zastupitelstvo 
města se bude zabývat vypra-
covaným „Střednědobým plá-
nem rozvoje sociálních služeb 
ve městě Frýdek-Místek na 
léta 2011-2013“, který již dříve 
prošel sociální a zdravotní ko-
misí a rada města jej doporu-
čuje zastupitelům schválit.

„Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb ve městě Frý-
dek-Místek na léta 2011-2013 
navazuje na předchozí „Ko-
munitní plán rozvoje sociálních 
služeb ve městě Frýdek-Místek 
na léta 2007-2010“, který byl 
zastupitelstvem města schvá-
len dne 11. 12. 2006. Vytyčuje 
jasné směřování města Frýdek-
-Místek v oblasti rozvoje sociál-
ních služeb a byl zpracován ve 
spolupráci s poskytovateli so-
ciálních služeb a souvisejících 
aktivit na území obce,“ uvedl 
radní Ivan Vrba.

Od 1. 1. 2007 nabyl účin-
nosti zákon č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, který pří-
mo ukládá obcím v samostatné 
působnosti povinnost zajišťovat 
sociální služby svým občanům 
na základě potřebnosti a ve spo-

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
ve městě Frýdek-Místek na léta 2011-2013

lupráci s krajem a poskytovateli 
zajistit dostatečné pokrytí dané-
ho území sociálními službami.

„Plán rozvoje sociálních slu-
žeb je výsledek procesu aktiv-
ního zjišťování potřeb osob na 
daném území. Obsahem je po-
pis a analýza existujících zdrojů 
a potřeb, ekonomické vyhod-
nocení, strategie zjišťování a 
rozvoje sociálních služeb, po-
vinnosti zúčastněných subjek-
tů, vyhodnocování plnění plánu 
a přehled cílů pro následující 
období,“ vysvětlil Ivan Vrba ob-
sáhlý dokument, který je výstu-
pem společné práce mnoha lidí 
a vychází z principu komunitní-
ho plánování sociálních služeb, 
kterému se město věnuje již od 
roku 2002. Komunitní plánování 
je možnost, jak se dozvědět o 
skutečných potřebách všech, 
jichž se sociální služby jakým-
koliv způsobem dotýkají.

„Dokument je společným 
dílem všech, kteří mají zájem 
ovlivňovat a měnit podobu so-
ciálních služeb ve městě Frý-
dek-Místek. Plánování služeb 
umožňuje zaměřit se na sku-
tečné potřeby lidí, kteří zde žijí 
a potřebují pomoc a podporu 
při zvládání obtížných život-
ních situací. Celý dokument je 
výsledkem náročné práce čtyř 
pracovních skupin komunitního 
plánování, které se skládají ze 
zástupců poskytovatelů sociál-
ních služeb, a to z neziskových 
a příspěvkových organizací, 
jejich uživatelů a zástupců 
města Frýdek-Místek. Pracovní 
skupiny při mapování potřeb a 
zpracování priorit a opatření vy-
cházely ze sociodemografické 
analýzy, výzkumu potřeb uživa-

telů, analýzy poskytovatelů so-
ciálních služeb na území měs-
ta, aktuálních demografických 
údajů a prognóz, SWOT analýz 
a připomínek z řad představite-
lů města a veřejnosti,“ přiblížila 
Jarmila Kozlová, vedoucí odbo-
ru sociálních služeb.

Cíle a opatření jednotlivých 
pracovních skupin jsou výsled-
kem společné dohody všech 
zúčastněných stran v procesu 
komunitního plánování sociál-
ních služeb a souvisejících akti-
vit, protože důraz je kladený na 
zapojování všech, kterých se 
zpracovávaná oblast týká, na 
dialog a vyjednávání a na do-
sažení výsledku, který je přijat 
a podporován většinou účast-
níků. „Výsledkem je zejména 
systém sociálních služeb na 
místní úrovni, který odpovídá 

zjištěným místním potřebám, 
reaguje na lokální odlišnosti a 
zajišťuje, že finanční prostřed-
ky na služby vynakládané jsou 
efektivně využívány,“ shrnul 
Ivan Vrba. Podle něj je cílem 
komunitního plánování také 
posilovat sociální soudržnost 
komunity, podporovat sociální 
začleňování a předcházet so-
ciálnímu vyloučení jednotlivců 
i skupin. Posláním komunit-
ního plánování je pak zajiš-
ťování dostupnosti sociálních 
služeb. Prakticky se jedná o 
zjištění stavu poskytování so-
ciálních služeb v dané lokalitě 
a zároveň potřeb, které nejsou 
naplněny nebo se jejich aktu-
ální stav reviduje. Srovnáním 
těchto základních parametrů a 
v souladu s množstvím finanč-
ních prostředků, které obec 
na sociální služby vynakládá, 
vzniká v procesu vzájemných 
konzultací komunitní plán, kte-
rý je konsenzem mezi tím, co 
je možné, a tím, co bylo ozna-
čeno jako potřebné či prioritní. 

„Lidé nejlépe znají své potře-
by, sami se podílejí na plánování 
toho, o čem se domnívají, že jim 
vyhovuje a naplňuje jejich po-
třeby, radnice je v tomto směru 
partnerem, jednotlivé kroky i ko-
nečná rozhodnutí jsou pak lépe 
přijímána,“ řekl Ivan Vrba.

Že komunitní plánování není 
zbytečné, dokazuje zhodnoce-
ní procesu prvního komunitního 
plánu rozvoje sociálních slu-
žeb, na léta 2007-2010. Poda-
řilo se posílit spolupráci všech 
poskytovatelů sociálních slu-
žeb, zlepšit vzájemné vztahy 
a informovanost mezi městy a 
poskytovateli sociálních služeb 

SNOEZELEN: Multismyslová místnost, v níž mohou relaxovat nejen senioři. Náladu pozvedla i členům 
vedení města. Náměstci Pobucký s Cvikem sledují relax radního Vrby.    Foto: Petr Pavelka 

obecně a také vydat informační 
materiály adresář a mapu po-
skytovatelů sociálních služeb 
a souvisejících aktivit ve městě 
Frýdek-Místek.

„Schválený komunitní plán 
byl také východiskem při roz-
hodování o finančních dotacích 
z rozpočtu města Frýdku-Míst-
ku pro jednotlivé sociální služ-
by a rovněž jedním z kritérií 
při posuzování projektových 
žádostí o dotace na sociální 
služby ze strukturálních fondů 
Evropské unie,“ upřipomněl 
radní Ivan Vrba.

Další cíle se plní průběžně. 
V Penzionu pro seniory Frý-
dek-Místek, p. o. byly například 
vybudovány tři pokoje pro čtyři 
klienty odlehčovací péče, další 
kapacity se připravují v Domě 
pokojného stáří u Panny Ma-
rie Frýdecké. Byla provedena 
rozsáhlá rekonstrukce v pro-
storách zahrady Domova pro 
seniory Frýdek-Místek, p. o. na 
ulici Školská, sloužící k tělesné 
i duševní rehabilitaci seniorů, 
od ledna 2009 byl zahájen pro-
voz pečovatelské služby v nově 
zrekonstruované budově na 
ulici Zámecká, v Centru den-
ních služeb Domovinka byla 
vybudována multismyslová 
místnost Snoezelen, proběhla 
rekonstrukce půdní vestavby 
na budově na ulici Fibichova 
pro vznik chráněného bydlení a 
odlehčovací službu v rámci pří-
spěvkové organizace ŽIRAFA 
– Integrované centrum Frýdek-
-Místek a mnoho dalšího. Také 
již byla dokončena stavba hos-
pice, nejvýznamnější investice 
v této oblasti v posledním vo-
lebním období.  (pp)ŽIRAFA: Rekonstruované prostory pro odlehčovací službu.    Foto: Petr Pavelka
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15. 7. – AUTOBUSOVÝ
VÝLET DO ŠTRAMBERKU

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organi-
zace
Místo: Sraz v 8:15 hodin v SVČ 
Klíč FM, budova A, Pionýrů 752
Čas: 8:30 -13:00 hodin
Kontakt: Hana Smolánová, Te-
lefon:731 650 223, email: han-
ka@klicfm.cz
Informace: Vydáme se na Bí-
lou horu, ochutnáme štramber-
ské uši a rozhlédneme se ze 
Štramberské trúby. S sebou si 
vezměte svačinu a pití, vhodné 
oblečení a obuv, pokrývku hlavy, 
pláštěnku, drobné kapesné, prů-
kazku zdravotní pojišťovny. Na 
akci je třeba se předem přihlásit. 
Přihlášky získáte na www.klicfm.
cz nebo přímo v SVČ Klíč FM.

15. 7. – HRAJEME SI
S MÍČEM

Organizátor: Školní sportovní 
klub BESKYDY
Místo: Sokolovna na sídlišti 
Slezská, Novodvorská 667
Čas: Sraz: 8:15 hodin – Konec: 
11:15 hodin
Kontakt: Miloslav Chrobák a Ivan 
Pelikán, Telefon: 608 502 838, E-
mail: info@sskbeskydy.cz
Informace: Náplní dopoledne 
budou pohybové aktivity s míči 
a míčový víceboj malých skupin.
Pro děti I. stupně ZŠ.
S sebou sportovní úbor a tenisky 
vhodné do tělocvičny (ne kopač-
ky, ne černá podrážka).
Počet míst je omezen, doporu-
čujeme přihlásit se předem.
16. 7. – TENIS PRO VŠECHNY
Organizátor: TK TENNISPO-
INT Frýdek-Místek
Místo: Tenisový areál TK TEN-
NISPOINT, Hutní 36, Frýdek 
(bývalé kurty Válcoven plechu)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Ing. Jiří Vykoukal, Te-
lefon: 602 718 364, E-mail: jiri.
vykoukal@seznam.cz
Informace: Seznámení se zá-
klady tenisu, se všeobecnou 
sportovní přípravou, soutěže a 
hry o drobné ceny.
S sebou si vezměte vhodné ob-
lečení a obutí, pokrývku hlavy a 
pití. Počet míst omezen. Doporu-
čujeme se přihlásit předem.

19. 7. – HRAJEME SI
S MÍČEM

Organizátor: Školní sportovní 
klub BESKYDY
Místo: Sokolovna na sídlišti 
Slezská, Novodvorská 667
Čas: Sraz: 8:15 hodin – Konec: 
11:15 hodin
Kontakt: Miloslav Chrobák a Ivan 
Pelikán, Telefon: 608 502 838, E-
mail: info@sskbeskydy.cz
Informace: Náplní dopoledne 
budou pohybové aktivity s míči 
a míčový víceboj malých skupin.
Pro děti I. stupně ZŠ.
S sebou sportovní úbor a tenisky 
vhodné do tělocvičny (ne kopač-
ky, ne černá podrážka).
Počet míst je omezen, doporu-
čujeme přihlásit se předem.

PRÁZDNINY VE MĚSTĚ 2010
20. 7. – JÍZDA ZRUČNOSTI

S MĚSTSKOU POLICIÍ
Organizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek
Místo: Dopravní hřiště u víceú-
čelové sportovní haly
Čas: 9:00 – 12:00 hodin, akce 
má přesně stanovený začátek
Kontakt: Lenka Biolková, Te-
lefon: 558 631 481, 777 921 
390, E-mail: biolkova.lenka@
frydekmistek.cz
Informace: Seznámíte se s pra-
vidly silničního provozu a vyzkou-
šíte si jízdu zručnosti na kole. Do-
poručujeme si s sebou vzít vlastní 
helmu a kolo, svačinu a pití.
21. 7. – RAFTY NA OSTRAVICI
Organizátor: Sportovní klub 
cvičení a pobyt v přírodě Frýdek-
-Místek
Místo: Stavidlo u dopravního 
hřiště na Riviéře v Místku
Čas: 10:00 - 13:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Oldřich Chrostek, Te-
lefon: 608 741 124, E-mail: raf-
ty@sport-klub.cz
Informace: Svezete se na 
2-6místných raftech přes stavi-
dlo a peřej s instruktory vodác-
kého výcviku i samostatně.
S sebou si vezměte obutí a ob-
lečení do vody, pokrývku hlavy, 
opalovací krém, svačinu a nápo-
je. Bez bot nebudete vpuštěni do 
lodi. Pro děti od 6 let.

21. 7. – DOPOLEDNE
PRO DĚTI

Organizátor: Městská knihovna 
Frýdek-Místek
Místo: Městská knihovna, Jirásko-
va 506, oddělení pro děti Frýdek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Irena Liberdová Tele-
fon: 558 630 218, E-mail: liber-
dova@mkfrydek.cz
Informace: Zábavné dopoledne 
pro děti.
22. 7. AUTOBUSOVÝ VÝLET 

DO ARCHEOPARKU
V CHOTĚBUZI

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organi-
zace
Místo: Sraz v 8:15 hodin v SVČ 
Klíč FM, budova A, Pionýrů 752
Čas: 8:30 -13:00 hodin
Kontakt: Hana Smolánová, Te-
lefon:731 650 223, email: han-
ka@klicfm.cz
Informace: Seznámíte se s ži-
votem ve slovanském hradišti, 
prohlédnete si repliky staroby-
lých obydlí a nálezů. S sebou si 
vezměte svačinu a pití, vhodné 
oblečení a obuv, pokrývku hlavy, 
pláštěnku, drobné kapesné, prů-
kazku zdravotní pojišťovny. Na 
akci je třeba se předem přihlásit. 
Přihlášky získáte na www.klicfm.
cz nebo přímo v SVČ Klíč FM.

23. 7. – BOJ O VLAJKU
Organizátor: TOM 19070 KAM 
Frýdek-Místek
Místo: klubovna SVČ Klíč, bu-
dova B – sraz, akce se bude 
konat na Štandlu a okolí
Čas: 8:00 – 13:30

Kontakt: Jiří Šnapka, Tele-
fon: 737 117 491, E-mail: jiri.
snapka@seznam.cz
Informace: Zahrajeme si bojo-
vé hry s míčky, se šátky atd., ve 
všech hrách půjde o to, získat 
vlajku do své moci.
S sebou sportovní oblečení a 
obutí, jídlo a pití na přežití.

26. 7. – PERLIČKOVÉ
DOPOLEDNE

Organizátor: Charita Frýdek-
-Místek, Klub Nezbeda
Místo: F. Čejky 450, Místek, 
Klub Nezbeda
Čas: 9:00 – 13:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Michaela Šebíková, 
Telefon: 775 966 941, E-mail: 
klubnezbeda.f-m@caritas.cz
Informace: Vyrobíte si různé 
výrobky z perliček a korálků. 
S sebou si vezměte přezůvky, 
svačinu a pití.
27. 7. – NEBUĎ DOMA SÁM, 

PŘIJĎ SE BAVIT K NÁM
Organizátor: Charita Frýdek-
-Místek, Klub Nezbeda
Místo: klubovna Klubu Nezbe-
da, F. Čejky 450, Místek
Čas: 9:00 - 13:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Alena Kopidolová, 
Telefon: 732 628 731, E-mail: 
klubnezbeda.f-m@caritas.cz
Informace: Vyrobíte si různé ob-
rázky z přírodnin, vlastních po-
hlednic, nakreslíte si ornamenty 
na tělo (ruce, nohy), vyluštíte si 
různé rébusy, doplňovačky, su-
doku a další. Volná činnost: fot-
bálek, stolní hry, ping-pong.
S sebou si vezměte přezůvky, 
svačinu a pití.

28. 7. – VE VČELÍM
KRÁLOVSTVÍ

Organizátor: ZO Českého sva-
zu včelařů Frýdek-Místek
Místo: Dům včelařů Fojtství, 
Chlebovice
Čas: 9:00 - 12:00 hodin

Kontakt: Marie Knödlová, Tele-
fon: 603 542 619, E-mail: ma-
rie.knodlova@seznam.cz
Informace: Povídání o včelách, 
videoprojekce ze života včel, 
ukázka vytáčení medu, povídání 
o medu, výroba svíček z včelího 
vosku, soutěže a hry s včelař-
skou tématikou.

29. 7. – HASIČSKÝ DEN
Organizátor: Sbor dobrovol-
ných hasičů – Frýdek
Místo: Hasičská zbrojnice, Střel-
niční 1861, Frýdek-Místek
Čas: 9:00 – 13:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Vladimír Dužík, Tele-
fon: 602 748 214, E-mail: sd-
hfrydek@seznam.cz
Informace: Prohlídka hasičské 
zbrojnice a techniky. Soutěže a hry.
30. 7. – VÝLET S NEZBEDOU 

PO MEDVĚDÍ STEZCE
Organizátor: Charita Frýdek-
-Místek, Klub Nezbeda
Místo: klubovna Klubu Nezbe-
da, F. Čejky 450, Místek, odtud 
na Prašivou
Čas: sraz: 8:00 hodin – pak 
odjezd autobusem do Vyšních 
Lhot, návrat: kolem 15:00 hodin
Kontakt: Alena Kopidolová, 
Telefon: 732 628 731, E-mail: 
klubnezbeda.f-m@caritas.cz
Informace: Poznávací a prožit-
kový výlet na Prašivou. Během 
cesty si zahrajeme improvizova-
né scénky, budeme malovat v 
přírodě, apod. Na akci se hlaste 
ve dnech 21. 7. – 29. 7. od 9 do 
14 hodin v klubu Nezbeda.
2. 8. – O KRÁLE A KRÁLOV-

NU FRÝDKU-MÍSTKU
Organizátor: Beskydská šacho-
vá škola
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, 
Místek
Čas: 8:00 - 13:00 hodin 
Kontakt: Antonín Surma, Tele-
fon: 558 637 670, 728 855 086, 
E-mail: a.surma@chessfm.cz
Informace: Kategorie: A) hráči 
narozeni 1992 a mladší, B) hráči 
narozeni 1996 a mladší, C) hráči 

narozeni 2000 a mladší
3. 8. – DOPOLEDNE

S POČÍTAČEM
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organi-
zace
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, 
Místek (budova A)
Čas: 9:00 - 11:00 hodin a 11:00 
– 13:00 hodin
Kontakt: Patrik Siegelstein, Te-
lefon: 732 646 125 E-mail: pa-
trik@klicfm.cz
Informace: internet, hry
S sebou si vezměte svačinu, pití.

4. 8. – POZNEJ JUDO
Organizátor: TJ Důl Staříč Frý-
dek-Místek
Místo: Tělocvična ZŠ E. Krásno-
horské 139 (9. ZŠ)
Čas: 8:45 před tělocvičnou, 9:00 
– 12:00 
Kontakt: Lubomír Černý, Tele-
fon: 608 821 513, E-mail: judo.
fm@seznam.cz
Informace: Seznámení s judem, 
soutěže, hry o ceny.
S sebou starší tepláková sou-
prava (dlouhý rukáv), přezůvky.

6. 8. – TURISTICKÁ VY-
CHÁZKA NA BEZRUČOVU 

VYHLÍDKU
Organizátor: KČT TJ VP Frý-
dek-Místek – Oddíl pěší turistiky
Místo: Frýdecký les, Bezručova 
vyhlídka
Čas: 8:00 - 14:50 hodin (Sraz v 
8:00 hodin na nádraží ČD. Ná-
vrat: v 14:30 hodin na nádraží 
ČD ve Frýdku)
Kontakt: Jaromír Maršálek, Te-
lefon: 776 252 014
Informace: Turistická vycházka 
se sportovními a dovednostními 
soutěžemi na Bezručově vyhlíd-
ce. Opékání párků, občerstvení.
S sebou si vezměte vhodné ob-
lečení a obuv, svačinu a pití.
 9. 8. PRÁZDNINOVÉ TVOŘE-

NÍ – VESELÉ ZVÍŘÁTKO
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, budova A, Pi-
onýrů 752

HRAJEME SI S MÍČEM: Pohybové aktivity s míči připravil na frýdecké sokolovně Školní sportovní 
klub Beskydy.    Foto: Petr Pavelka
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Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Petra Vlkošová, Tele-
fon: 73116771, E-mail: petra@
klicfm.cz
Informace: Vyrobíme si prázdni-
nový obrázek a veselé zvířátko. S 
sebou si vezměte svačinu a pití.

10. 8. – INDIÁNSKÉ
DOVEDNOSTI

Organizátor: Dětská misie, o. s.
Místo: Tělocvična ZŠ TGM, Frý-
dek-Místek (Jednička)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Kateřina Moškořová, 
Telefon: 605 316 887, E-mail: 
k.moskorova@seznam.cz
Informace: Naučíte se něco 
málo z indiánských dovedností. 
S sebou přezůvky a sportovní 
oblečení.

11. 8. – DOPOLEDNE HER
A SOUTĚŽÍ

Organizátor: Městská knihovna 
Frýdek-Místek
Místo: Městská knihovna, Hlav-
ní 111, Místek
Čas: 8:30 – 11:30 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Barbora Veličková, 
Telefon: 558 644 353, E-mail: 
velickova@mkmistek.cz
Informace: Soutěže a úkoly o 
tzv. škudlíky, za které si pak děti 
nakoupí ceny v knihovnickém 
obchodě.

12. 8. – POZNEJ JUDO
Organizátor: TJ Důl Staříč Frý-
dek-Místek
Místo: Tělocvična ZŠ E. Krásno-
horské 139 (9. ZŠ)
Čas: 8:45 před tělocvičnou, 9:00 
- 12:00 
Kontakt: Lubomír Černý, Tele-
fon: 608 821 513, E-mail: judo.
fm@seznam.cz
Informace: Seznámení s judem, 
soutěže, hry o ceny. S sebou 
starší tepláková souprava (dlou-
hý rukáv), přezůvky.

13. 8. – DOPOLEDNE
S HASIČI

Organizátor: Sbor dobrovol-
ných hasičů Lískovec
Místo: Hasičská zbrojnice v 
Lískovci (Dojezd MHD č. 5 k Zá-
kladní škole Lískovec)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (průběž-

ná akce)
Kontakt: Šárka Čerňáková, Te-
lefon: 737 335 161, E-mail: sar-
ka.cernakova@seznam.cz
Informace: Ukázky z činnosti 
mladých hasičů, soutěže s pou-
žitím hasičského nářadí a náčiní.
V případě nepříznivého počasí 
akce proběhne v klubovně a ve 
zbrojnici. Děti předškolního věku 
se mohou zúčastnit pouze v do-
provodu dospělé osoby. S se-
bou sportovní oblečení a obutí.
16. 8. – VÝTVARNÁ DÍLNA – 
RUČNÍ PAPÍR NA KLÍČKU

Organizátor: SVČ Klíč, příspěv-
ková organizace
Místo: Rodinné centrum Klíček 
na Slezské
Čas: 9:00 - 11:00 a 11:00 - 13:00
Kontakt: Hana Smolánová, 
Telefon: 558 434 154, E-mail: 
hanka@klicfm.cz
Informace: Sami si vyrobíte ze 
starých novin a letáků ruční pa-
pír. Zhotovíte si drobný dárek. 
S sebou si vezměte pracovní 
oblečení a přezůvky. Na akci je 
nutné se telefonicky nebo e-mai-
lem nahlásit.

17. 8 – INLINE BRUSLENÍ
NA NÁMĚSTÍ

Organizátor: Swanky inline – 
škola inline bruslení
Místo: nám. Svobody v Místku
Čas: 9.00-10:00, 10:00-11:00, 
11:00-12:00
Kontakt: Sandra Vítková, Tele-
fon:731 949 094, 775 728 860 
E-mail: swanky@centrum.cz
Informace: Pomocí her a soutěží 
zvládnete základní techniku inli-
ne bruslení, procvičíte správnou 
koordinaci pohybu. S sebou: sva-
činu, pití. Podmínkou účasti jsou 
vlastní inline brusle, helma, chrá-
niče zápěstí, kolen a loktů

18. 8. – KOREJSKÉ 
TAEKWONDO ITF 

Organizátor: Lifetime Taekwon-
do School
Místo: Tělocvična ZŠ Pionýrů 
400 (6. ZŠ)
Čas: 8:45 sraz u vchodu do 
sportovní haly. Začátek: 9:00 
hodin – Konec: 11:00 hodin 
Kontakt: Miroslav Sýkora, Tele-

fon: 603 710 604, E-mail: miro-
slav.sykora@taekwondo.cz
Informace: S sebou si vezměte 
bílé tričko, sportovní mikinu, tep-
láky či šustky, obuv na ven i pře-
zutí do tělocvičny. Předvedeme 
dětem taekwondo ve videoukáz-
kách – korejští mistři. Pak bude-
me cvičit po korejsku.

19. 8. – AUTOBUSOVÝ
VÝLET NA DĚTSKÝ RANČ 

DO HLUČÍNA
Organizátor: SVČ Klíč
Místo: sraz u SVČ Klíč, Pionýrů 
764 (budova B) v 8:45 hodin
Čas: 9:00 - 13:30 – předpoklá-
daný návrat k budově B
Kontakt: Hana Smolánová, 
Telefon: 558 434 154, E-mail: 
hanka@klicfm.cz
Informace: Vyzkoušíte si jízdu 
na koni, prohlédnete si ranč a 
malou domácí zoo. Odpočinete 
si v dětském koutku. S sebou 
vhodné oblečení a obuv, po-
krývku hlavy a pláštěnku. Do 
batůžku pití a svačinu. Na akci je 
nutné přihlásit se. Přihlášky ke 
stažení na www.klicfm.cz.
20. 8. – TENIS PRO VŠECHNY
Organizátor: TK TENNISPO-
INT Frýdek-Místek
Místo: Tenisový areál TK TEN-
NISPOINT, Hutní 36, Frýdek 
(bývalé kurty Válcoven plechu)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Ing. Jiří Vykoukal, Te-
lefon: 602 718 364, E-mail: jiri.
vykoukal@seznam.cz
Informace: Seznámení se zá-
klady tenisu, všeobecnou spor-
tovní přípravou, soutěže a hry 
o drobné ceny. S sebou si vez-
měte vhodné oblečení a obutí, 
pokrývku hlavy a pití. Počet míst 
omezen. Doporučujeme se při-
hlásit předem.

23. 8. – AUTOBUSOVÝ
VÝLET DO HRABYNĚ

A OSTRAVY
Organizátor: SVČ Klíč
Místo: Sraz na vlakovém nádra-
ží ve Frýdku v 8:00 hodin
Čas: 8:00 - 15:00 – předpoklá-
daný návrat opět na vlakové 
nádraží
Kontakt: Hana Smolánová, 

Telefon: 558 434 154, E-mail: 
hanka@klicfm.cz
Informace: Prohlédnete si Pa-
mátník II. světové války a skanzen 
bojové techniky v Hrabyni. V Os-
travě navštívíte muzeum vodních 
mlýnů a vyhlídkovou věž Nové 
radnice. S sebou vhodné oblečení 
a obuv, pokrývku hlavy a pláštěn-
ku. Do batůžku pití a svačinu, ka-
pesné dle uvážení rodičů. Na akci 
je nutné přihlásit se. Přihlášky ke 
stažení na www.klicfm.cz.

24. 8. – MALÝ STRÁŽNÍK
Organizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek
Místo: Sady Svobody, ulice Sa-
dová, Frýdek
Čas: Začátek: 9:00 – Konec: 
12:00 hodin
Kontakt: Lenka Biolková, Tele-
fon: 558 631 481, E-mail: biol-
kova.lenka@frydekmistek.cz
Informace: Vyzkoušíte si fyzic-
ké a psychické testy pro „malé 
strážníky“, seznámíte se s prací 
městské policie. Za nepříznivé-
ho počasí se akce nekoná.

25. 8. – KOREJSKÉ 
TAEKWONDO ITF 

Organizátor: Lifetime Taekwon-
do School
Místo: Tělocvična ZŠ Pionýrů 
400 (6. ZŠ)
Čas: 8:45 sraz u vchodu do 
sportovní haly, Začátek: 9:00 
hodin – Konec: 11:00 hodin 
Kontakt: Miroslav Sýkora, Tele-
fon: 603 710 604, E-mail: miro-
slav.sykora@taekwondo.cz
Informace: S sebou si vezměte 
bílé tričko, sportovní mikinu, tep-
láky či šustky, obuv na ven i pře-
zutí do tělocvičny. Předvedeme 
dětem taekwondo ve videoukáz-
kách – korejští mistři, pak bude-
me cvičit po korejsku.

25. 8. – MOST DO ZEMĚ 
THERABITIA

Organizátor: Junák – Svaz 
skautů a skautek ČR, Středisko 
8. pěší pluk
Místo: Skautská klubovna na 
ulici 28. října 781, Místek (vedle 
restaurace Golf)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin a 13:00 
- 15:00 hodin (průběžná akce)
Kontakt: Martina Šimíková, 
Telefon: 775 170 017, E-mail: 
martas.fm@email.cz
Informace: Sportovně a výtvar-
ně zaměřený program, doporu-
čujeme oblečení pro venkovní 
aktivity a obuv na sport. S sebou 
si vezměte svačinu a pití.

26. 8. – MOST DO ZEMĚ 
THERABITIA

Organizátor: Junák – Svaz 
skautů a skautek ČR, Středisko 
8. pěší pluk
Místo: Skautská klubovna na 
ulici 28. října 781, Místek (vedle 
restaurace Golf)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin a 13:00 
- 15:00 hodin (průběžná akce)
Kontakt: Martina Šimíková, 
Telefon: 775 170 017, E-mail: 
martas.fm@email.cz
Informace: Sportovně a výtvar-
ně zaměřený program, doporu-
čujeme oblečení pro venkovní 
aktivity a obuv na sport. S sebou 
si vezměte svačinu a pití.

27. 8. – ZNÁŠ SVÉ MĚSTO
Organizátor: TOM 19070 KAM 
Frýdek-Místek
Místo: klubovna SVČ Klíč, bu-
dova B – sraz, akce se bude 
konat v části Místek
Čas: 8:30 - 13:30
Kontakt: Jiří Šnapka, Tele-
fon: 737 117 491, E-mail: jiri.
snapka@seznam.cz
Informace: Doporučujeme, aby 
každý účastník už chodil do zá-
kladní školy. S sebou sportovní 
oblečení a obutí, jídlo a pití, kdo 
chce, mapu F-M. Budete hledat 
známá i méně známá místa 
Frýdku-Místku ve trojicích.

30. 8. PRÁZDNINOVÉ
TVOŘENÍ – FIMO

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, budova A, Pi-
onýrů 752
Čas: 9:00 - 11:00 a 11:00 - 13:00 
Kontakt: Karolína Lepíková, 
Telefon: 731 167 010, E-mail: 
karolina@klicfm.cz
Informace: Z modelovací hmoty 
FIMO si vytvoříte originální drob-
nosti a šperky. S sebou si vez-
měte svačinu a pití.
31. 8. – LEZENÍ NA CVIČNÉ 

STĚNĚ
Organizátor: SVČ Klíč
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 764 
(budova B), klubovna
Čas: 9:00 – 14:00 (průběžná akce)
Kontakt: Martin Gavlas, Tele-
fon: 732 327 637, E-mail: mar-
tin@klicfm.cz
Informace: Lezení na lezecké 
stěně, seznámení s lezeckým 
materiálem, srovnávací soutěže.
S sebou oblečení jako do tělo-
cviku a obutí s pevnou špičkou 
i patou, tenká měkká podrážka.
Vezměte si svačinu a pití.

SEBEOBRANA: Poznat své pohybové schopnosti a základy sebeobrany mohly děti na akci pořádané 
oddílem TaeKwon-Do ITF JOOMUK.    Foto: Petr Pavelka

DESKOVÉ HRY: SVČ Klíč seznámilo s méně známými stolními 
hrami.   Foto: Petr Pavelka
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 14,36 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 24,41 m2 (II.NP)
2) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov

- nebytové prostory o výměře 41,54 m2 (IV.NP)
4) Křížový podchod, směr Ostravská
- nebytový prostor o výměře 24,70 m2

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo náměstí
- nebytové prostory o výměře 74,31 m2 (III.NP)

Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné odpady a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení: 

Nebezpečné odpady: Mazací a 
motorové oleje, olejové filtry, zbyt-
ky barev, laků, ředidel, autobaterie 
a monočlánky, použité obaly od 
postřiků a jiné chemikálie, prošlé a 
nepotřebné léky, zářivky a výbojky.

Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebrané: 
lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, fri-
tovací hrnce, vařiče, myčky ná-
dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.

Mobilní sběrna:
park. u Kauflandu  20. 7. – 22. 7. 
parkoviště u Billy  27. 7. – 29. 7.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Sběrné dvory:

Collo louky, Pod estakádou
Provoz: Po – Pá 8.00 – 18.00
 So 8.00 – 14.00
Sběr komunálního odpadu v 

našem městě provádí Frýdecká 
skládka,a.s., tel. 558 440 062, 
558 440 061, 558 440 078.

Oznámení o změně
stanoviště mobilní sběrny:
Oznamujeme občanům, že 

od měsíce července dojde ke 
zrušení stanoviště mobilní sběr-
ny u Kina P. Bezruče v Místku. 
Toto stanoviště mobilní sběrny 
nevyhovovalo z důvodu ome-
zení parkujícími automobily. Od 
července bude nové stanoviště 
mobilní sběrny umístěno na par-
kovišti u prodejny Mountfield v 
Místku ve dnech 7. 7. - 8. 7.
Sdělení ke svozu komunálních 
odpadů o svátcích 5. 7. a 6. 7.:

Sběr a svoz komunálních odpa-
dů o svátcích 5. 7. a 6. 7. proběhne 
dle harmonogramu svozů jako ve 
všedních dnech beze změn. 

INFO: Magistrát města FM – odbor správy obecního majetku, tel. č. 558 609 174

Odkaz na praktický a přehledný seznam úřadu s telefonními kontakty
na jednotlivé osoby, včetně čísla kanceláře:

http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/telefonni-seznam/

Všeobecný odkaz na životní situace,
které je magistrát kompetentní řešit:

http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/zivotni-situace/

VÝKUP PAPÍRUVÝKUP PAPÍRU
SE PROVÁDÍ NASE PROVÁDÍ NA

SD COLLOLOUKYSD COLLOLOUKY
A NA SEPARACIA NA SEPARACI

V LÍSKOVCIV LÍSKOVCI

Provozní doba:
SD Collolouky
Po-Pá 8-18 hod

So 8-14 hod

V Lískovci
Po-Pá 6-14 hod

Tel.: 595 174 058,
736 422 259 nebo

603 881 672 (Collolouky)

13. 7...... M. Majerové ...... 20. 7.
15. 7...... Nezvala ............. 22. 7.
20. 7...... Foerstrova ........ 27. 7.
22. 7...... Wolkerova ......... 29. 7.
27. 7...... K. H. Máchy ........ 3. 8.

osazení DZ  blok. čištění

Blokové čištění pro rok 
2010 + čištění vpustí

Městská společnost Distep 
a.s. přispívá v maximální 
možné míře ke zkracování 
pravidelné odstávky tepla a 
teplé vody. Také v letošním 
roce bude odstávka trvat pou-
hé čtyři dny, tak jako tomu 
bylo i v loňském roce. Tento-
krát to bude od pondělí 26. 7. 
do čtvrtku 29. 7. včetně.

Pro letošní rok jsou plánová-
ny pouze menší opravy a údržba

„Letos neplánujeme během 
odstávky žádné velké opravy. 
Pouze na ulici Lískovecká pro-
vedeme výměnu sekundárních 
rozvodů tepla. Jedná se však jen 
o velmi krátký úsek,“ říká technic-
ký náměstek společnosti Distep 
Petr Pavlíček a dodává: „Další 
drobnější opravy se týkají výmě-
níkových stanic na celém území 
Frýdku-Místku. Jedná se přede-
vším o pravidelné revize a údržbu 

Odstávka tepla a teplé vody bude také letos trvat pouhé čtyři dny 
takových částí, které mohou být 
prováděny pouze mimo otopné 
období, aby nedošlo k přerušení 
provozu v chladném období roku.“

Společnost Distep využívá k 
opravám a kontrolám svých zaří-
zení především období, kdy své 
zdroje odstavuje její jediný doda-
vatel tepelné energie společnost 
Dalkia ČR. Termín odstávky pro-
to závisí především na tomto do-
davateli a nesmí podle zákona 
přesáhnout čtrnáctidenní lhůtu. 
Distep se ve spolupráci s Dalkií 
snaží co nejvíce vyhovět přání 
svých zákazníků, kteří samozřej-
mě požadují co nejrychlejší ob-
novení dodávek teplé vody. 

Čtyřdenní odstávka teplé vody 
trvá pouhé 4 dny již od roku 2007.

Rovněž letošní čtyřdenní od-
stávka pokračuje v nastartova-
ném trendu vedoucím k dalšímu 
zlepšování služeb. Zatímco ještě 

před několika lety byla využívána 
čtrnáctidenní zákonná lhůta v pl-
ném rozsahu, podařilo se v roce 
2006 zkrátit termín na šest dní. 

V letech 2007 až 2009 se od-
stávka dokonce omezila na pou-
hé čtyři dny. Letní měsíce jsou 
vždy pro všechny distributory 
a dodavatele tepla obdobím vr-
cholného pracovního nasazení. 

Průběžné rekonstrukce a mo-
dernizace tepelných zařízení jsou 
zcela nezbytné a Distep i nadále 
drží krok s progresivními trendy v 
distribuci tepla a teplé vody.

Společnost Frýdecká sklád-
ka, a.s. v rámci svého komplex-
ního nakládání s odpady obhos-
podařuje široký sortiment nádob 
na odpad.
Popelnice (110 litrů), kontej-

nery (1100 litrů)
Na komunální odpad: plecho-

vé nebo plastové nádoby o obje-
mu od 110 l do 1100 l. Nejčastěji 
mají šedou nebo černou barvu. 

Na tříděný sběr odpadu: barev-
né (modré, žluté, zelené, bílé, bílo-

N – nádoby na odpad
zelené) nádoby o objemu do 3 m3. 
Používají se plastové nebo kovové 
nádoby s upraveným víkem, nebo 
zvony – vždy záleží na tom, jaká ko-
modita do nich má být vhazována.

Popelnice i kontejnery jsou 
vyprazdňovány dle harmonogra-
mu pro danou svozovou oblast a 
typ svážené komodity. 

Maloobjemové (1 m3) a 
velkoobjemové (5 m3 - 20 m3) 

kontejnery
Tyto kontejnery, které mají 

nejčastěji tvar vany a slouží k od-
kládání odpadu, který se nevejde 
nebo nesmí být vhozen do běžných 
popelnic či kontejnerů. Nejčastěji je 
uvidíte na sběrných dvorech, nebo 
ve vašem okolí v době jarních a 
podzimních úklidů, při výstavbě a 
rekonstrukcí domů, apod. Kontej-
nery mají objem od 1 až do 20 m3. 

KCA boxy 
Jsou to speciální nádoby 

umístěné v lékárnách a v obcho-
dech – občané do nich mohou 
vhodit staré léky, vyřazené mo-
nočlánky a jiný drobný nebez-
pečný odpad. Do těchto nádob 
se nesmí odhazovat injekční stří-
kačky a jehly. Svoz je prováděn 

dle pravidelného harmonogramu.
Odpadkové koše

Odpadkové koše jsou umis-
ťovány v částech města, kde 
je zvýšený pohyb obyvatel, a 
slouží výhradně jen k odkládá-
ní drobného odpadu jako např. 
obaly od nanuků, bonbónů, 
slupek od ovoce, občerstvení a 
cigaretových nedopalků. Svozy 
jsou prováděny několikrát týdně.

Pytle
Pytlový svoz se nejčastěji 

využívá v zahradnických oblas-
tech. Svozy jsou prováděny dle 
harmonogramů daných oblastí.

Díky tomu, že svozová vozidla 
společnosti Frýdecká skládka, 
a.s. disponují univerzálními vyklá-
pěcími podavači, mohou osádky 
vozidel svážet např. jeden den 
komunální odpad z popelnic o ob-
jemu 110 litrů a druhý den mohou 
být stejným vozidlem sváženy 
např. plastové odpady ze žlutých 
kontejnerů 1100 litrů. V prvním 
případě je komunální odpad odve-
zen na skládku a v druhém přípa-
dě je plastový odpad odvezen na 
separační linku, kde dojde k jeho 
dalšímu dotřídění. 

Statutární město Frýdek-Místek 
rozhodlo o prodeji níže uvedeného 
osobního automobilu formou na-
bídkového licitačního řízení:

- osobní automobil ŠKODA 
Octavia 1.9, rok výroby 2003. 
Nejnižší nabídnutá cena může 
být 40.500 Kč

Prodej formou nabídkového li-
citačního řízení se uskuteční dne 
4. 8. 2010 v 15,30 hod. v zasedací 
síni v budově Magistrátu města 
Frýdek-Místek, Radniční č. 10, 
Frýdek-Místek. Účastník nabíd-
kového licitačního řízení se před 
jeho konáním prokáže platným 

Nabídkové licitační řízení
občanským průkazem a dokla-
dem o zaplacení jistiny. Jistina 
je stanovena ve výši 5.000 Kč. 
Jistinu je nutno uhradit na účet 
SMFM vedený u Komerční banky, 
a.s., pobočka Frýdek-Místek, a to 
na číslo účtu 6015-928781/0100, 
VS 36393113, nejpozději v den 
nabídkového licitačního řízení 
(nutno uhradit hotově vkladem 
na účet, nikoliv převodem mezi 
účty). Doplatek kupní ceny musí 
být zaplacen před podpisem kup-
ní smlouvy. Bližší informace na 
odboru správy obecního majetku 
MMFM, tel. 558 609 177.

o celkové výměře 13 m2 na-
cházející se v I.NP objektu čp. 
1146, tř. T.G.Masaryka, k.ú. Frý-
dek, obec Frýdek-Místek (je zde v 
provozu výrobna klíčů). Smlouva 
o nájmu na dobu neurčitou, dopo-
ručená výše nájemného 2.280 Kč/

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu nebytové prostory
m2/rok bez DPH. Prostory nebu-
dou pronajímány za účelem pro-
vozování herny, restaurace apod.

Žádosti o pronájem s nabíze-
nou výší nájmu (zvlášť v zapeče-
těné obálce s nápisem „Neotvírat“ 
– čp. 1146, malý prostor) a infor-

mací, za jakým účelem budou ne-
bytové prostory využívány, doruč-
te na podatelnu Magistrátu města 
Frýdek-Místek, Radniční 1148 
maximálně do 6. 8. 2010 13.00 h.

Případné dotazy na telefon-
ním čísle 558 609 174.

Pro inzerci
volejte

603 249 743
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FRÝDEK
Bruzovská - pod zahrádkářskou 

osadou „U vodárny“
Horní - za č. p. 1765 (u zahrádek)
J. Pešiny - u křižovatky (poblíž 

č. p. 1823)
K Lesu - za nemocnicí

Nové Dvory - Hlíny - u lípy
Nové Dvory - Podhůří - U Morávky I.

Nové Dvory - Podhůří
- U Morávky II.

Nové Dvory - Vršavec
- u č. p. 3261

Nové Dvory - Vršavec - naproti 
č. p. 2759 a 2760

Panské Nové Dvory - naproti č. 
p. 2460

Panské Nové Dvory - vedle 
autobazaru

Pod Zámečkem - Pod Řehánkem
MÍSTEK

17. listopadu - u Hypernovy
Bahno - Příkopy - nad cihelnou
Bahno - Příkopy - u zahrádek 

poblíž kapličky
Bahno - Příkopy - u slepičárny
Bahno - Příkopy - naproti č. p. 

1180 (za Slezanem)
Družstevní - zahrádkářská 

osada „Družstevní“

K Olešné - u brány zahr. osady 
mezi č. p 1324 a 1325

Kvapilova - od ul. Luční směrem 
k Olešné

U Ostravice - za č. p. 1480
CHLEBOVICE

Ke Kotlině - zahrádkářská osada
Ke Kotlině - u č. p. 118
Ke Kůtám - u č. p. 214

Pod Kabáticí - u č. e. 21
Pod Kabáticí - u č. e. 26

Vodičná - u č. p. 12
LÍSKOVEC

mezi domy č. p. 123 a 128
zahrádkářská osada „Šajárka“

zahrádkářská osada „Za lesem“
LYSŮVKY - Na dolinách

SKALICE
- Na Baštici

- Pod Strážnicí, za zast. autobusu
- u vrby, vedle stanoviště nádob 

na separovaný sběr
- vrchy pod obchodem (u chatek)
Kamenec - hl. brána zahrádkářů

Kamenec - vedle č. e. 120
Kamenec - vedle č. e. 72

Kamenec - křižovatka (bývalé 
stanoviště VOK)
ZELINKOVICE

- Příborská - u č. p. 72

Svozová místa budou označena vývěskou, kde budou uvedena data svozu.
MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ – SVOZOVÁ MÍSTA

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

• nebytová jednotka – nebyto-
vý prostor č. 549/4 včetně podílu 
75/992 na společných částech 
budovy č.p. 549 na pozemku p.č. 
202/66 zastavěná plocha a nádvoří 
a zastavěném pozemku p.č. 202/66 
zastavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 439 m2 a souvisejícím pozemku 
p.č. 202/211 ostatní plocha o výmě-
ře 27 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek (Růžový pahorek), nejnižší 
nabídková cena 783.470 Kč

• budova č.p. 34 na pozemku 
p.č. 5139 zastavěná plocha a ná-
dvoří a pozemek p.č. 5139 zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 
545 m2 včetně všech součástí a 
příslušenství, k.ú. Lískovec u Frýd-
ku-Místku, obec Frýdek-Místek, nej-
nižší nabídková cena 2.332.080 Kč 

• budova č.p. 752 na pozemku 

Nabídkové licitační řízení nemovitostí
p.č. 1723 zastavěná plocha a ná-
dvoří a pozemek p.č. 1723 zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 
330 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (Pionýrů), nejnižší nabíd-
ková cena 5.736.000 Kč

• jednotka (nebytový pro-
stor) č. 1752/12 v budově č.p. 
1751,1752,1753 na pozemcích p.č. 
3482/26, 3482/27, 3482/28 vše za-
stavěná plocha a nádvoří včetně 
podílu o velikosti 1242/234879 na 
společných částech budovy č.p. 
1751,1752,1753 a pozemcích p.č. 
3482/26, 3482/27, 3482/28 zasta-
věná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (ul. Josefa Suka) 
nejnižší nabídková cena 30.000 Kč

• garáž bez č.p./č.e. na pozem-
ku 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, nej-
nižší nabídková cena 120.000 Kč

• bytová jednotka č. 232/1 v bu-

dově č.p. 232 na pozemku p.č. 403 
zastavěná plocha a nádvoří včetně 
podílu o velikosti 3357/33540 na 
společných částech budovy č.p. 
232 a pozemku p.č. 403 zast.pl. 
a nádv., k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (ul. Havlíčkova), nejnižší 
nabídková cena 200.000 Kč

• bytová jednotka č. 232/2 v bu-
dově č.p. 232 na pozemku p.č. 403 
zastavěná plocha a nádvoří včetně 
podílu o velikosti 3357/33540 na 
společných částech budovy č.p. 
232 a pozemku p.č. 403 zast.pl. 
a nádv., k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (ul. Havlíčkova), nejnižší 
nabídková cena 200.000 Kč

• bytová jednotka č. 232/6 v bu-
dově č.p. 232 na pozemku p.č. 403 
zastavěná plocha a nádvoří včetně 
podílu o velikosti 3357/33540 na 
společných částech budovy č.p. 
232 a pozemku p.č. 403 zast.pl. 
a nádv., k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (ul. Havlíčkova), nejnižší 
nabídková cena 200.000 Kč

• bytová jednotka č. 232/8 v bu-

dově č.p. 232 na pozemku p.č. 403 
zastavěná plocha a nádvoří včetně 
podílu o velikosti 3408/33540 na 
společných částech budovy č.p. 
232 a pozemku p.č. 403 zast.pl. 
a nádv., k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (ul. Havlíčkova), nejnižší 
nabídková cena 200.000 Kč

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 4. 8. 2010 ve 13.00 
hod. nebytový prostor 549/4, k. ú. 
Frýdek, ve 13.20 hod. budova č.p. 
34, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, 
ve 13.40 hod. budova č.p. 752, 
k.ú. Místek, ve 14.00 hod. nebyto-
vý prostor 1752/12, k.ú. Místek, ve 
14.20 hod. garáž bez č.p. /č.e., k.ú. 
Skalice u Frýdku-Místku, ve 14.40 
hod. bytové jednotky v budově č.p. 
232, k.ú. Místek v zasedací síni 
odboru správy obecního majetku 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
ul. Radniční 10. 

Účastník nabídkového licitačního 
řízení se před jeho konáním proká-
že platným občanským průkazem a 
dokladem o zaplacení jistoty. Jde-li o 

právnickou osobu, je účastník povinen 
předložit výpis z obchodního rejstříku 
a písemné zmocnění k tomu, že je 
oprávněn jednat jménem právnické 
osoby, nejde-li o statutární orgán. 

Výše jistoty je stanovena na 
10% z nejnižší nabídkové ceny a je 
splatná nejpozději dne 30. 7. 2010 
na účet Statutárního města Frýdek-
-Místek, č. ú. 6015-928781/0100, 
var. symbol 31121111. 

Příklepem licitátora vzniká zá-
jemci s nejvyšší nabídkou právo 
na uzavření kupní smlouvy k pro-
dávané nemovitosti za nejvyšší 
nabídkovou kupní cenu. V případě, 
že zájemce s nejvyšší nabídkou 
nezaplatí nejvyšší nabídnutou kup-
ní cenu ve lhůtě 60 dnů ode dne ko-
nání nabídkového licitačního řízení, 
vzniká Statutárnímu městu Frýdek-
-Místek nárok na smluvní pokutu 
ve výši složené jistoty. Ostatním 
účastníkům se jistota vrací. 

Bližší informace – Magistrát 
města F-M, tel. 558 609 172, 558 
609 175, 558 609 171.

přistavení 23.7. 6.8. 20.8. 3.9. 17.9. 1.10. 15.10. 29.10.
stažení 26.7. 9.8. 23.8. 6.9. 20.9. 4.10. 18.10. 1.11.

Svoz pytlů od zahrádkářů a Svoz pytlů od zahrádkářů a 
odpadu od zahrádkářských osadodpadu od zahrádkářských osad

Zahrádkářské osady:
Kontejnery budou přistaveny vždy 
v pátek a staženy budou následu-

jící pondělí; svoz bude probíhat v 
intervalu co 14 dnů, a to od 30. 4. 
do 1. 11. (viz. harmonogram):

Velkoobjemové kontejnery bikram:
- Zahrádkářská osada Hliník – 2 
VOK, - Zahrádkářská osada Pol-

ní (Olešná) – 2 VOK
- Zahrádkářská osada Nová 
Osada – 1 VOK

přistavení 23.7. 6.8. 20.8. 3.9. 17.9. 1.10. 15.10. 29.10.
stažení 26.7. 9.8. 23.8. 6.9. 20.9. 4.10. 18.10. 1.11.

Kontejnery 1 100 l:
- Zahrádkářská osada U vodárny (ul. Bruzovská) – 1 kontejner,
- Zahrádkářská osada Valcíř I., II., III., IV. – 4 kontejnery

Svoz pytlů: Harmonogram svozu pytlů od zahrádkářů:
den svozu 26.7. 9.8. 23.8. 6.9. 20.9. 4.10. 18.10. 1.11.

Společnost Distep Frýdek-Mís-
tek zahájila jednu z nejvýznam-
nějších investic ve své patnác-
tileté historii. Největší distributor 
tepla a teplé vody ve městě, který 
těmito médii zásobuje na deva-
tenáct tisíc domácností a dvě stě 
veřejných budov a firem, chce 
do konce letošního roku vybavit 
všechna odběrná místa takzvaný-
mi patními měřiči. Ředitele firmy 
ing. Petra Jonase jsme se zeptali:

Můžete osvětlit funkci pat-
ních měřičů?

„Jak název napovídá, jsou to 
úředně ověřené měřiče, které se 
instalují na patě domu – v našem 
případě ve sklepních prostorách. 
Jejich využitím se zpřesní a zjed-
noduší rozúčtování nákladů spo-
jených s přípravou a rozvodem 
teplé vody. Až dosud se spotřeba 
účtovala podle údajů, které jed-
notliví odběratelé dvakrát ročně 
odečetli z bytových měřičů a poté 
nahlásili pověřeným zástupcům 
naší společnosti. Docházelo při 
tom k častým přepisům a dokon-
ce i k vědomým podvodům.“ 

Nový systém tyto problémy 
odstraní?

„Je přesnější, a tedy i spra-
vedlivější vůči zákazníkům. Bude 
trvale pod naší kontrolou, a proto 
vyloučí možnost jakékoli úpra-
vy vodoměru s cílem žít na úkor 
sousedů. Naopak nás může při-
vést i na zatím netušené příčiny 
nesrovnalostí, například na úniky 
vody v prádelně nebo sklepních 
prostorách. Odběratelé navíc 
již nebudou muset podstupovat 
zdlouhavý proces odečtu všech 
vodoměrů instalovaných v by-
tech a nebytových prostorách 
za účelem poměrného rozdělení 
nákladů na dodávku teplé vody.“

Jsou přesnost a spraved-
livé rozúčtování nákladů je-
dinými důvody, proč patní 

Ředitel Petr Jonas o významné investici městské společnosti Distep: 

Patní měřiče jsou přesnější a spravedlivější
měřiče instalujete?

„Další důvod vyplývá z platné 
legislativy. Povinnost měřit do-
dané množství teplé vody v kaž-
dém odběrním místě nám ukládá 
Energetický zákon č. 458/2000 
Sb. Podle jeho loňské novely tak 
musíme učinit do 1. září 2011.“

Jiná možnost, jak vyhovět 
zákonu, neexistuje?

„Existuje. Je ale podmíněna pí-
semnou dohodou mezi všemi od-
běrateli a dodavatelem o způsobu 
rozdělení nákladů na jednotlivá od-
běrná místa. S realitními kanceláře-
mi a bytovým družstvem o tom jed-
náme dva roky. Všichni se shodují 
na tom, že dosažení takové dohody 
v našem městě není reálné.“

Vraťme se k samotné insta-
laci patních měřičů.

„Zahájili jsme ji v červnu, trvat 
by měla do konce letošního roku. 
Při hodnotě téměř 39 milionů ko-
run bez DPH je to skutečně jed-
na z nejvýznamnějších investic v 
dějinách naší společnosti, jejímž 
jediným vlastníkem je Statutární 
město Frýdek-Místek. Přesný 
termín instalace měřičů ve svých 
domech se spotřebitelé dovědí v 
dostatečném předstihu z vývě-
sek. Rád bych také upozornil, že 
tato operace si vynutí krátkodobé 
přerušení dodávek tepla a teplé 
vody, které potrvá nejvýše něko-
lik hodin, a požádal spotřebitele o 
pochopení a trpělivost.“

Jak se náklady na pořízení 
a instalaci měřičů promítnou 
do ceny vašich služeb?

„Minimálně. Garantovaná život-
nost měřičů činí 16 let. Po uvede-
nou dobu budeme naši investici 
prostřednictvím pravidelných od-
pisů promítat do regulovaných cen 
tepla. Při současném množství 
odběratelů žádné výrazné zvýšení 
cen kvůli novým měřičům nehrozí. 
Ostatně, na ceny dohlíží Energetic-
ký regulační úřad. Můžeme do nich 
promítnout jen ekonomicky opráv-
něné náklady, přiměřený zisk a 
daň z přidané hodnoty.“

Provoz patních měřičů je 
ale nemyslitelný bez oběho-
vých čerpadel, která zajišťují 
cirkulaci teplé vody v domov-
ních rozvodech. 

„Za normálních okolností by si 
odběratelé jejich instalaci museli 
zaplatit sami. My jsme se ale s rea-
litními kancelářemi, bytovým druž-
stvem a společenstvími vlastníků 
dohodli, že tyto náklady ponese 
společnost Distep. Odběratelé na 
oplátku umožní napojení patního 
měřiče s oběhovým čerpadlem na 
domovní rozvody elektřiny, ovšem 
s tím, že Distep instaluje podružný 
elektroměr a spotřebovanou ener-
gii vlastníkům a správcům zaplatí. 
Dosud jsme tuto smlouvu uzavřeli 
u téměř 99 procent odběrných 
míst. S ostatními partnery stále jed-
náme. Věřím, že se dohodneme.“
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Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic
otevřeno duben-říjen 

v pátek 9-17 h., sobota 9-12 
Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.

Info: www.vcelaricifm.cz, 603 542 619

Muzea v Chlebovicích

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,

www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

tel.: 558 435 449,
mobil: 732 628 731,

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

KLUB NEZBEDA

Hudební hospůdka U Arnošta
ul. Těšínská (areál TJ Slezan)

738 01 Frýdek-Místek
tel.: 603 145 217 603 145 217

email: john@kajkery.cz
web: www.Arnost.f-m.cz, www.uArnosta.cz

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

Místecké náměstí
Fotografie Ivana Korče

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

Mobil: 739 511 380, web: kmbroucci.blog.cz
e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 

GALERIE POD SVÍCNEM

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
773 993 112, www.galeriepodzamkem.cz

Prodej výtvarných děl předních
současných malířů a grafiků

HORSKÝ KLUB TOMBI
http://horskyklub.blog.cz

Neformální spolek lidí vyznávajících horskou 
turistiku. Aktuální akce na webu.

Čtvrtek 29. července v 19 h. – Frýdecký zámek 
LAURA A JEJÍ TYGŘI

Černé kalhoty a funky drive, černé brýle a sou-
lová naléhavost, černé kravaty a jazzová ele-
gance, bílé košile a rocková energie. Koncertní 
vystoupení k 25. výročí založení skupiny.
Vstupné: 150 Kč

Výstavy:
1. července – 31. července – chodby Národ-
ního domu
MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL

– „KDYŽ PRŠÍ“
ve fotografiích Radka Klímka a Luďka Kru-
likovského
1. srpna – 31. srpna – chodby Národního domu
SVÁTEK TŘÍ BRATŘÍ VE FOTOGRAFII

Výstava fotografií Marka Džupína
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ

– SEZONA 2010/11
Skupina A 2010/11

Slezské divadlo Opava
Andrej Saramonowicz

TESTOSTERON
Studio Dva Praha

Michael Frayn/Petr Zelenka
HERCI

Palace Theatre Praha
Marc Camoletti

MILÁČEK ANNA 
Divadelní společnost Háta Praha

Neil Simon
JAKEOVY ŽENY

Divadlo Metro Praha – Černé divadlo F. 
Kratochvíla

Michal Urban
LIFE IS LIFE – ŽIVOT JE FAJN 

Malá scéna Zlín 
Dodo Gombár

MEZI NEBEM A ŽENOU
Umělecká agentura Česká Lípa

Richard Baer
SMÍŠENÉ POCITY
Skupina B 2010/11

Divadlo Rity Jasínské Praha
William Shakespeare

RICHARD III
Produkční agentura POINT

Rob Becker
CAVEMAN

Divadlo Vizita Praha
Don Miguel Ruiz
ČTYŘI DOHODY

Radošinské naivné divadlo
Stanislav Štepka

NESLADÍM
Umělecká agentura All Art Praha
P. Liška/J. Polášek/M. Zbrožek
MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK

Studio Dva Praha 
Phillippe Claudel 

O LÁSCE 
Divadlo Ungelt Praha 

Pierre Palmade a Christophe Duthuron 
NA ÚTĚKU

Mimo předplatné 2010/11
Divadlo Járy Cimrmana

Jára Cimrman/Zdeněk Svěrák
ČESKÉ NEBE

Slezské divadlo Opava
Miro Gavran

MUŽ MÉ ŽENY
Divadelní agentura Harlekýn

Neil Simon

POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
Divadlo Kalich

Michael Mackenzie
BARONKY

Předplatitelská skupina A
7 představení

Cena: 2.450 Kč a 2.100 Kč (důchodci a ZTP)
Předplatitelská skupina B

7 představení
Cena: 2.450 Kč a 2.100 Kč (důchodci a ZTP)

Prodej předplatného
Pro loňské abonenty: od 23. 8. do 3. 9. 2010
Pro nové zájemce: od 6. 9. do 17. 9. 2010

Změna programu vyhrazena!
Nabídka pohybových, tanečních a jazy-

kových kurzů - ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2010
Pohybové a taneční kurzy

Cvičení pro zdraví s prvky Pilates,
Kondiční posilování, Cvičení pro seniory,
Powerjóga, Fit Ball, Pilates, Tai-či, Street 

Dance, Orientální tance
Moderní tanec pro aktivní ženy

Taneční pro manželské páry a dvojice
Jazykové kurzy

Anglický jazyk, Německý jazyk,
Ruský jazyk, Francouzský jazyk

Podrobné informace na ww.kulturafm.cz
nebo na tel. čísle 558 432 011

Taneční pro mládež
začátečníci září – prosinec 2010

Jsou určeny zejména pro studenty středních 
škol, gymnázií a učilišť. Lekce jsou sesta-
veny tak, aby studenty bavily, zajímaly a 

rozvíjely jejich obzor. Součástí těchto lekcí 
jsou i základy společenského chování.

Skladba kurzů:
Středa od 16.45 do 19.15 hodin a od 19.30 
do 22.00 hodin, vedou taneční mistři – J. Ja-
glarz a J. Šodková
Pátek od 16.45 do 19.15 hodin a od 19.30 do 
22.00 hodin, vedou taneční mistři – manželé 
Gebauerovi
Neděle od 15.45 do 18.15 hodin a od 18.30 
do 21.00 hodin, vedou taneční mistři – J. Ja-
glarz a J. Šodková
12 lekcí po 3 vyučovacích hodinách a 2 ve-
čery – prodloužená a závěrečná lekce v dél-
ce trvání 5 hodin. Kurzovné 1 250 Kč
Doprodej posledních volných míst
Další informace na webových stránkách 
www.kulturafm.cz nebo na telefonním čísle 
558 432 011 H. Janáčková

Pojďte s námi kreslit
Nikdy jste nekreslili a ani jste to nezkoušeli?
Nebo jste zkoušeli kreslit a naopak jste 

sklidili kritiku?? *NEVADÍ*
Za dva dny budete schopni nakreslit portrét. 
Stačí nám věnovat jeden víkend a chuť učit se.

NIKDY se nestalo, že by náš kurz někdo 
nezvládl nebo portrét nenakreslil.

!!!!! PROTO SE TO NESTANE ANI VÁM !!!!!
Jedná se o seminář tvořivého kreslení.
Kreslení pravou mozkovou hemisférou.

Nebojte se, nejedná se o nic mystického, 
Vaše zážitky a následná radost z výsledku

Vás jednoznačně přesvědčí.
Kdy: sobota 25. a neděle 26. září 2010
Kde: Národní dům Místek
V kolik: 9.00 – 17.00 hodin
Kurzovné, včetně pomůcek: 3 000 Kč
Přihlášky na: Radka Rektoříková 775 685 591

radka@konecnekreslim.com
info@konecnekreslim.com
www.konecnekreslim.com

Akční dobrodružný velkofilm, který se 
odehrává v tajuplné Persii. 

16.-18. 7. v 20.00 hod.
SOUBOJ TITÁNŮ/USA

Boj mezi muži a bohy opět začíná!
23.-25. 7. v 16.00 hod.
DEŠŤOVÁ VÍLA/ČR

Klasická romantická pohádka o dobru a zlu.
23.-25. 7. v 18.00 hod.

ČESKÝ MÍR/ČR
Dokumentární komedie o americkém radaru 

v Čechách.
23.-25. 7. v 20.00 hod.

EXMANŽELKA ZA ODMĚNU/USA
Dostat bejvalku za mříže…. Kšeft snů. Jenni-
fer Aniston a Gerard Butler v hlavních rolích.

30.-31. 7. v 18.00 hod.
JAK VYCVIČIT DRAKA

Animované dračí dobrodružství vás zavede 
až ke břehům Skandinávie.

30.-31. 7. v 20.00 hod.
SEX VE MĚSTĚ 2

Carrie, Samantha, Charlotte a Miranda si 
znovu ukousnou z Velkého Jablka.

FILMOVÝ KLUB
19. 7. v 20.00 hod.

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ/USA
Klasika Lewise Carrolla v novém, originálním 

pojetí od vizuálního mága Tima Burtona.
26. 7. v 20.00 hod.
MUŽ VE STÍNU/VB

Thriller z pera mistra historických románů 
Roberta Harrise v režii Romana Polanski.

BIJÁSEK
30. 7. v 9.30 hod. - A ZASE TA ŽOFKA/ČR

Výstavy:
1.-31. července - NÁVRATY A LETMÉ 

DOTEKY ve fotografiích Marka Džupina a 
Katky Mynarzové

Provozní doba o letních prázdninách: 
9:00 – 14:00 hodin

Prázdninový program: 
* výlety * pobyt * stanování * etapové hry *

* prožitkové programy *
Bližší informace a aktuální týdenní 

program bude vždy vyvěšen v okně klu-
bovny a uveden na webových stránkách 

(viz naše aktivity).
VŠEM DĚTEM PŘEJEME POHODOVÉ 

A BEZPEČNÉ PRÁZDNINY!21. 7. – OKOLO FRÝDKU PÍSNIČKA
Pouštíme písničky frýdecko-místeckých 

kapel a hudebníků.
Od 10. 7. do 31. 8. výstava obrazů frýdec-

kého malíře Miroslava Tepera

Prázdninová soutěž Broučků:
Během července a srpna se děti mohou zú-
častnit soutěže o zajímavé ceny!
Každý týden bude připraveno soutěžní téma, 
které budou děti plnit. Po splnění úkolu (sa-
mozřejmě bereme ohled na věk dítěte) do-
stanou razítko do soutěžní karty a drobnou 
odměnu. Na konci prázdnin bude vyhodno-
cení soutěže – všechny děti, které budou mít 
vyplněnou kartičku, dostanou pěkné dárky.

Soutěžní témata:
19.-23. 7. Malovaný obrázek z foukacích fix

26.-30. 7. Zdolávání překážkové dráhy
2.-6. 8. Hrátky s pískem

9.-13. 8. Poznávání tvarů a barev
16.-20. 8. Pohádkové hádání
23.-27. 8. Shazování kuželek

30.-31. 8. Vyhodnocení soutěže
+ předávání dárečků

Stále probíhá:
Cvičení těhotných maminek na rehabilitač-
ních míčích pod vedením zkušené porodní 
asistentky – ve středu v 9.00 hod. Starší děti 
si mohou hrát v herně Broučků. Cena 50 Kč/
hod. Možnost proplacení zdravotní pojišťov-
nou! Při zakoupení permanentky sleva!

Obrazy Pavla Preisnera
Výstava potrvá do 30. července

Městská knihovna F-M
Omezení výpůjční doby knihovny

o prázdninách
viz. www. mkfrydek.cz
Uzavření knihovny

Ústředí Frýdek:  12.-18.7.
Pobočka Místek: 16.-22.8.
Pobočka na 11. ZŠ 3.7-1.8.
Pobočka Skalice 2.8.-31.8.
Pobočka Chlebovice 9.8.-22.8.

Akce:
Putovní výstava spisovatelky a malířky Vítězsla-
vy Klimtové „Potulná pohádková země“

Zveme všechny děti i dospělé na putovní 
výstavu loutek skřítků, strašidel a pohádko-
vých bytostí Vítězslavy Klimtové, spisova-
telky, malířky a strašidloložky, autorky knih 
Lexikon ohrožených strašidel…

19.-29. 7.
ústředí Frýdek, Jiráskova 506,

oddělení pro děti a mládež
21. 7. 9.00 – 12.00 

Prázdniny ve městě: Dopoledne pro děti - 
Den se skřítky

16.-18. 7. v 18.00 hod.
PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU/USA
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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

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
Péče o matku a dítě POMAD,
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

tel.: 558 680 281, info@pomadfm.cz,
www.budumaminka.cz 

Vše pod vedením zdravotnických pracov-
níků, odborníků ve svých oborech (pouze 

porodních asistentek a fyzioterapeutů)

Těhotenské a poporodní centrum

MaMiCentrum
Služby pro maminky a miminka

Aquapark Olešná, Místek, tel.: 608 575 384
e-mail: info@mamicentrum.eu
Web: www.mamicentrum.eu

Novinka!!! – Cvičení rodičů s dětmi 
ve věku 10-18 měsíců (od května v 

prostorách Dětského světa Pohoda v 
bývalém Kině Petra Bezruče)

- Návštěvní služba (řešení individuál-
ních problémů – psychomotorický vývoj 

miminka, péče o miminko…)
- Aromaterapeutické masáže těhotných 
(v ceně je možné využít sprchu i infra-

saunu, bylinkový čajíček zdarma)
- Půjčovna pomůcek (kojenecké váhy, kojí-
cí polštáře, odsávačky mateřského mléka)

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ 

MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:

ŽELEZNIČNÍ MODELY ANEB PÁRA NA 
KOLEJÍCH

FRÝDECKÝ ZÁMEK

PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ 
AKCE

ZPÍVÁNÍ POD LÍPOU 2010
(viz Národní dům)

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, VY-
CHÁZKY
Pátek 27. srpna – sraz v podzámeckém 
parku Štěpnici ve Frýdku v 15.30 hodin
POJĎTE S NÁMI PO FRÝDKU
Další z vycházek, které mapují historii 
města. Kudy vedla ulice Tří Prutků, bý-
valá židovská škola, kde stávala frýdec-
ká pilnikárna, bývalá Karlohutní kolonie, 
kde stávaly hamry, Hamerská cesta, 
evangelický hřbitov v Lískovci a další. 
Délka trasy 8-10 km.

Od června otevřená nová letní scéna 
Stounu – zahrada Národního domu

16. 7. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ
DJ KAMIL & BARUCHA A NEJLEPŠÍ HITY, 
KLIPY 80. A 90. LET, SOUTĚŽE, VIDEO-
PROJEKCE, VSTUP 20 Kč
17. 7. sobota BALKÁN-SKA DISKOTÉKA
DJ JUAN A VEČER PNÝ BALKÁNSKÝCH 
LATINSKÝCH A SKA RYTMŮ
18. 7. neděle BIG BANG THEORY 1. SÉRIE
NEDĚLNÍ PROJEKCE NAŠLAPANÉHO 
SERIÁLKU: 13. - 16. DÍL, VSTUP ZDARMA
22. 7. čtvrtek LETNÍ KINO: ACID HOUSE
VSTUP ZDARMA: VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ 
KULTOVNÍHO SNÍMKU TREINSPOTTING
23. 7. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ
DJ KAMIL & BARUCHA A NEJLEPŠÍ HITY, 
KLIPY 80. A 90. LET, SOUTĚŽE, VIDEO-
PROJEKCE, VSTUP 20 Kč

24. 7. sobota HIP-HOP SUMMER FEST 
VOL.2 – BPM – LIVE!!!
DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ AKCE PLNÉ SKVĚ-
LÝCH BEATŮ, HLAVNÍ HOST: BÁSNÍCI 
PŘED MIKROFONEM, DJS: BURCHO, 
SHUPSTA, BJALY A HOSTÉ
25. 7. neděle LETNÍ KINO: PÁN PRSTENŮ 
1. SPOLEČENSTVO PRSTENU
VSTUP ZDARMA: KULTOVNÍ ZPRACOVÁNÍ 
TRILOGIE DLE KNIHY OD J. R. TOLKIENA
29. 7. čtvrtek LETNÍ KINO: CESTA Z MĚSTA
VSTUP ZDARMA
30. 7. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ
DJ KAMIL & BARUCHA A NEJLEPŠÍ HITY, 
KLIPY 80. A 90. LET, SOUTĚŽE, VIDEO-
PROJEKCE, VSTUP 20 Kč
31. 7. sobota STOUN SUMMER FEST 1
KONCERTY – VSTUP ZDARMA, OD 16 
HODIN

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA
ZDARMA - na základě indikace ošetř. gyn.

27. 7. v 16:30
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

20. 7. v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE

S NOVOROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
28. 7. v 16:00

TERMÍNY CVIČENÍ:
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý - 8:45, 10:00, 15:45

Čtvrtek - 8:45, 10:00, 15:45, 17:00
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – TANEC

Úterý - 11:30 
POPORODNÍ CVIČENÍ

Úterý – 17:00
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK
S DĚTMI – MANIPULACE

aneb jak dítěti dopomoci správně růst
(obsahová náplň: PRAKTICKÉ NÁCVIKY 

MANIPULACE S DÍTĚTEM, MASÁŽE KO-
JENCŮ, METODIKA SPRÁVNÉHO KRME-
NÍ, RELAXAČNÍ POLOHY PRO ZKLIDNĚNÍ 
NESPAVÝCH A HYPERAKTIVNÍCH DĚTÍ)

Pod vedením fyzioterapeutky!
I. BLOK PRO DĚTI od 0 - 6 měsíců

30. 7., 6. 8., 13. 8. – 9:30
II. BLOK PRO DĚTI od 7 - 12 měsíců

30. 7., 6. 8., 13. 8. – 10:45

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)

- Návštěvní služba porodní asistentky 
(ZDARMA – na základě indikace lékaře)

- Masáže těhotných i po porodu
(klasické i aroma)
- Laktační poradna

- Prodej aromaterapeutických produktů v 
bio kvalitě

- Poradna stravování pro maminky aneb 
„Jak po dětech zdravě hubnout“

U Zvonu
Farní náměstí

Sakrální obrazy
Fotografie Ivana Korče

Potrvá do 31. července

- Laktační poradna (v pohodlí vašeho 
domova nebo v MaMiCentru)

- Výživová poradna
– pro maminky i tatínky

- Prodej aromaterapie pro těhotenství, 
porod, šestinedělí a péči o děti

- Nastřelování náušnic miminkům i do-
spělým (v pohodlí vašeho domova nebo 

v MaMiCentru)
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Studium denní (čtyřleté), dálkové (pětileté) a integrující
v oborech:

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
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Dálkové studium probíhá 1 x týdně od 14 hodin
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