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slovo primátorky
Vážení občané,
v tomto čísle zpravodaje, posledním 

před komunálními volbami 15. a 16. říj-
na, vám přinášíme ucelený přehled, jak 
se nám podařilo v tomto volebním obdo-
bí naplnit Programové prohlášení Rady 
města Frýdku-Místku. S jeho plněním 
jsme Vás seznamovali průběžně, protože 
jeho realizace byla prakticky každodenní 
záležitostí, ovšem sluší se na konci voleb-
ního období vše připomenout a především 
složit účty Vám – občanům. I proto, že právě před volbami především 
naši oponenti mají tendenci shodit naše krásné město do šedi průměru 
a očernit, co se dá. Anebo vybarvit po svém. Jen malé děti věří kres-
leným postavičkám. Cena tepla nesouvisí s cenou MHD (viz str. 6). Je 
to klasická lež jako před čtyřmi lety, kdy opozice varovala před Nošovi-
cemi. Ceny tepla reguluje stát, cenu MHD můžeme ovlivnit na radnici. 

Pokud si najdete čas a plnění programového prohlášení si projdete, 
uvidíte že až na pár výjimek jsme jednotlivé body dovedli ke konkrét-
ním výsledkům a že současná koalice rozhodně nepatří k těm, které 
jen planě nebo nereálně slibují, což samozřejmě platí i do budoucna.

Jsem velmi ráda, že jsme stihli vybudovat hospic, který už přivítal 
první klienty, že se navzdory všem překážkám podařilo dle slibu zo-
kruhovat cyklostezku kolem Olešné, že jsme dokázali dále rozšířit od-
lehčovací služby v Penzionu pro důchodce, na dalších školách přibyla 
sportoviště a že dokončujeme po veškerých investičních akcích na 
Stovkách (umělá tráva, rekonstrukce tribun) i moderní špičkové záze-
mí pro mladé fotbalisty. I tyto poslední akce dokazují, že jsme dokázali 
rozprostřít síly mezi všechny generace, od té nejmladší po nejstarší, 
že jsme našli prostor pro souznění všech generací, takže ve Frýdku-
-Místku nezaznamenáváme nepříjemné generační pnutí. Byli jsme po 
celé volební období ti, co tvořili, nikoliv bořili, ti, co se snažili spojovat, 
nikoliv rozdělovat. Chci věřit, že přes tu špínu, která se na nás ještě 
v posledních dnech kampaně snese, nezaniknou naše dlouhodobé 
čisté úmysly pomoci všem a všude tam, kde je to zapotřebí. 

Závěrem bych Vás ráda ještě jednou vyzvala k účasti ve volbách 
15. a 16. října, čímž dáte najevo, že vás dění ve Frýdku-Místku zajímá 
a že jste dokázali najít schopné lidi, kterým můžete dát důvěru, že své 
předvolební sliby dokážou naplnit.  Eva Richtrová

Sobotním slavnostním ote-
vřením 4,6 kilometru dlouhé 
cyklostezky kolem přehrady 
Olešná se stala tato rekreační 
zóna za městem skutečným 
rájem pro relaxační aktivity a 
chvíle oddechu. Zóna, která 
před lety skomírala, se nyní 
pyšní venkovním i krytým 
aquaparkem a přírodní tra-
sou, která uspokojí vyznava-
če cyklistiky, in-line bruslení 
a v zimě i běžkaře.

Olešná se stává relaxačním rájemOlešná se stává relaxačním rájem

„Není to tak dávno, co Olešná 
doslova umírala, ale my jsme jí 
vtiskli nový život vybudováním 
aquaparku, ačkoliv jsme kvůli 
tomu čelili obrovské kritice, a 
dnes jsme posunuli tuto zónu 
ještě dál. Tak jako jsem rád, že 
naši občané už nemusí za kou-
páním dojíždět mimo město, což 
bylo absolutně nedůstojné, stej-
ně tak mě těší, že nyní nebudou 
muset dojíždět jinam za kvalit-
ním in-line bruslením a v zimě 

PÁSKA NA PAMÁTKU: Zleva zástupce stavební firmy, náměstci primátora Petr Cvik, Michal Pobucký, 
Miroslav Dokoupil a mistr světa v biketrialu Josef Dressler.      Foto: Petr Pavelka

A JEDÉM!: První nadšenci vyrazili na trať.  Foto: Petr Pavelka

BIKETRIAL EXHIBICE: Josef Dressler v akci.  Foto: Petr Pavelka

ani za běžkami. Pokud se nám 
podaří prosadit naší vizi měst-
ské hromadné dopravy zdar-
ma, vidím jako ideál jednoduše 
nasednout na autobus a po pár 
minutách mít příležitost v klidu 
za městem, za skvělých podmí-
nek, udělat něco pro své zdraví 
i zábavu,“ říká náměstek primá-
tora Petr Cvik, který měl hlavní 
proslov u slavnostního otevření. 
To bylo zahaleno mlhou, ale 
přesto se na startu sešlo dosta-
tek nadšenců, kteří spěchali na 
trať, aby si odnesli pamětní list 
a tričko. Kdo si nechal návštěvu 
Olešné až na odpoledne, ten 
už si mohl vychutnat ježdění 
po okruhu v plné kráse, protože 
vyšlo slunce a odkryla se nád-
herná přírodní scenérie, která je 
hlavní devízou této tratě. Kolem 
Olešné se proháněli cyklisté i 
in-line bruslaři, lidé byli zvědavi 
i na mistrovské kousky Josefa 
Dresslera, mistra světa v bike-
trialu, stejně jako na koncertní 
vystoupení Tomáše Kluse.

„Se stavbou se začalo v po-
lovině června, takže bych chtěl 
poděkovat realizující firmě za 
skvěle a rychle odvedenou prá-
ci. Velké úsilí jsme ovšem mu-
seli věnovat i přípravě stavby, 
protože město pro plánovanou 
stavbu nevlastnilo téměř žád-
né pozemky a muselo vyjednat 
mnoho majetkoprávních vypo-
řádání,“ upozornil náměstek pri-
mátora Miroslav Dokoupil.

Cyklostezka s asfaltobetono-
vým povrchem, vhodným i pro 
in-line bruslaře, místy široká až 
čtyři metry, už tedy slouží svému 

účelu a radnice je přesvědčena, 
že stejně jako aquapark bude 
sloužit nejen místním lidem, ale 

přiláká do Frýdku-Místku i přes-
polní a turisty. (Více fotografií na 
www.frydekmistek.cz)  (pp)

KONCERT: Tomáš Klus se svým parťákem.  Foto: Petr Pavelka
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Zpravodajství

krátce
Dny otevřených dveří v hospici

Ve dnech 20.-24. září bylo 
Centrum zdravotních a sociál-
ních služeb Frýdek-Místek, p.o., 
otevřeno široké veřejnosti, která 
si v rámci dní otevřených dveří 
mohla prohlédnout nově otevřené 
zařízení a zázemí vybudované 
pro klienty. „Těší nás, že zájem 
byl velký nejen ze strany obča-
nů, ale rovněž do našich prostor 
zavítalo také mnoho odborníků z 
řad lékařů, zdravotníků a sociál-
ních pracovníků jiných organizací 
poskytujících zdravotní a sociální 
služby v našem okolí. Centrum 
zdravotních a sociálních služeb 
v těchto dnech přivítalo celkem
1 014 návštěvníků, které jsme pro-
vedli novým zařízením a podali jim 
informace o námi poskytovaných 
službách. Věříme, že se i našim 
hostům u nás líbilo a děkujeme 
jim za návštěvu,“ hodnotila Jarmi-
la Kozlová, vedoucí odboru soci-
álních služeb. Informace o hospici 
můžete čerpat také na webových 
stránkách www.hospicfm.cz

Další dotace
Statutárnímu městu Frýdek-

-Místek, které je mimořádně 
úspěšné ve získávání dotací, bylo 
dne 30. září schváleno přidělení 
dotace ministerstva vnitra na pro-
jekt „Městský program prevence 
kriminality 2010“, dílčí projekt 
„Vzdělávání sociálních pracovníků 
se specializací na práci s mládeží“, 
při celkových nákladech 17,6 tisíc 
Kč činí získaná dotace 14 tisíc Kč. 
Statutárnímu městu Frýdek-Místek 
bylo rovněž dne 24. září schváleno 
přidělení dotace z Fondu mikro-
projektů OP Přeshraniční spolu-
práce CZ-PL na projekt „Společná 
propagace partnerských měst Frý-
dek-Místek a Bielsko-Biala“ (za-
hrnuje vydání image prospektu a 
kreslené mapky, výměnný zájezd 
CZ a PL turistů). Celkové náklady 
byly vyčísleny na 431,7 tisíc Kč, 
získaná dotace 366,9 tisíc.

Magistrát uzavřen
Upozorňujeme občany, že v 

pátek dne 29. října 2010 bude 
Magistrát města Frýdku-Místku 
pro veřejnost z provozních dů-
vodů uzavřen.

Aktualizace žádostí
Magistrát města Frýdku-Místku, 

odbor sociálních služeb, upozor-
ňuje všechny žadatele, kteří již 
mají podanou žádost o přidělení 
bytu v domech zvláštního určení 
(v Domech s pečovatelskou služ-
bou – ul. Sadová, ul. 17. listopadu, 
ul. Zámecká, ul. Na Aleji 82 a Pen-
zionu pro seniory ul. Lískovecká 
86 ve Frýdku-Místku), aby se do 
27. října dostavili v úřední dny 
pondělí a středu (v době od 8.00 
do 17.00 h) a ve čtvrtek (v době od 
13.00 do 15.00 h) na odbor soci-
álních služeb, budova ul. Radniční 
1149, přízemí, kanc. č. 107 a 110 
k aktualizaci svých žádostí. V mě-
síci říjnu se nebudou přijímat do 
evidence žádosti nové.  (pp)

V minulém čísle jsme ob-
sáhle informovali o jednání 
městského zastupitelstva, 
které bylo primátorkou Evou 
Richtrovou svoláno k projed-
nání bodu „Vysvětlení dezin-
formací týkajících se společ-
nosti Distep a.s.“ jako reakce 
na zavádějící kampaň proti 
cenám tepla. Protože opozice 
dále neváhá některé zavádějí-
cí informace šířit, shrnujeme 
znovu základní fakta.

Městská společnost musí ctít 
zákonné normy, z nichž vychází 
i stanovení cen tepla, které jsou 
regulovány státem a nad nimiž 
dohlíží Energetický regulační 
úřad. Energetický zákon nyní 
přináší povinnost měření teplé 
vody na patě domu, proto Distep 
musí investovat do patních měři-
čů, které přinášejí spravedlivější 
rozúčtování nákladů. Cena v pe-
tici neodpovídá, ve městě máme 
jiné podmínky. Předběžnou 
cenu 591 Kč je třeba porovnávat 
s cenou 539 Kč, která je průměr-
ná u objektových předávacích 

Dezinformace o cenách tepla
stanic, což je případ Frýdku-
-Místku. Cena je srovnatelná, 
rozdíl činí 9,6 %, ne 30 %, navíc 
letošní předběžná cena se určitě 
sníží. Od roku 1996 jednotková 
cena tepla roste, ale náklady 
na metr čtvereční v roce 1996 a 
2009 jsou u nás díky investicím 
na straně dodavatele i odběrate-
lů tepla téměř stejné. V Havířově 
v bytě o rozloze 55 m2 zaplatí 
zhruba o 7 tisíc korun více než 
za srovnatelný byt ve Frýdku-
-Místku, ačkoliv tam je cena 
za gigajoule o stokorunu nižší. 
Cena za gigajoule tedy není 
rozhodující pro to, kolik občan 
skutečně musí za teplo zaplatit.

Vznik petiční aktivity vidí spo-
lečnost Distep v okamžiku, kdy 
zastupitel Petr Konůpka z ODS 
v dubnu neuspěl na Distepu se 
svým lobingem, když chtěl, aby 
zakázku na měřiče získala fir-
ma, s jejímž jednatelem přišel za 
technickým ředitelem Distepu. 
(Více informací, včetně názorů 
odborné veřejnosti na www.fry-
dekmistek.cz, také na str. 6)  (pp)

Opozice ústy Petra Konůpky 
znovu napadla radniční zpra-
vodaj, že radnice při jeho vy-
dávání porušuje tiskový zákon. 
Když si to opozice myslela na-
posledy, neváhala se obrátit až 
k Vrchnímu soudu v Olomouci, 
kde ovšem neuspěla a radnice 
soudní spor vyhrála.

Tehdy dal vrchní soud za 
pravdu frýdecko-místecké rad-
nici, která byla ve sporu se za-
stupitelem Rafaelem Kučíkem, 
jenž se cítil dotčený článkem ve 
zpravodaji, v němž byla kritika 
jeho osoby, že na krajské úrovni 
nepodpořil dotační peníze pro 
Frýdek-Místek. „Tvrzení o tom, 
že žalobce (Rafael Kučík) při 

Zpravodaj zákon neporušuje
jednání krajského zastupitelstva 
nepodpořil schválení dotace 
pro Město Frýdek-Místek a že 
složil slib, že bude svou funkci 
vykonávat ku prospěchu měs-
ta, je pravdivé,“ potvrdil soud, 
že vyznění informace o jednání 
žalobce odpovídalo skutečnosti. 
Rafael Kučík se domáhal zveřej-
nění odpovědi ve zpravodaji na 
základě tiskového zákona, ale 
soud jeho formulaci označil za 
„obsahově nic neříkající politické 
prohlášení, jež evidentně ne-
splňuje zákonné požadavky na 
odpověď“. Z podobného důvodu 
nyní radnice nezveřejnila odpo-
věď Petrovi Konpůkovi v kauze 
cen tepla.  (pp)

V HOSPICI: Centrum zdravotních a sociálních služeb Frýdek-
-Místek přivítalo první klienty.                      Foto: Petr Pavelka

Penzion pro seniory ve 
Frýdku-Místku prošel v tomto 
roce nemalou změnou. Část 
objektu byla transformována 
na zařízení sociálních služeb, 
přičemž začátkem tohoto roku 
zde vznikla jednotka odlehčo-
vací služby a v těchto dnech 
byla dokončena jednotka so-
ciální služby, poskytované 
formou domova pro seniory. 

Jednotka sociální služby, 
poskytované formou domova 
pro seniory, má kapacitu 14 lů-
žek. Dvoulůžkové bezbariérové 
pokoje mají základní vybavení, 
včetně elektrických polohova-
cích postelí s antidekubitními 
matracemi. Každý pokoj má 
vlastní toaletu s umývadlem, 
koupelna je centrální. Náklady 
na vybudování této jednotky 
přesáhly pět milionů korun. 

Penzion nabízí novou službu Penzion nabízí novou službu 

PENZION PRO SENIORY: Další rozšíření sociálních služeb.    Foto: Petr Pavelka

„O umístění na jednotce 
sociální služby mohou žádat 
osoby, které mají sníženou so-
běstačnost zejména z důvodu 
věku a jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné osoby. 
Uživatelé této služby žijí běžným 
způsobem života, nejsou izo-
lováni ani omezováni ve svých 
potřebách. Jejich pobyt na jed-
notce sociální služby není ča-
sově omezen,“ informoval radní 
Ivan Vrba.

V penzionu od března tohoto 
roku funguje také jednotka od-
lehčovací služby. Ta je určena 
osobám se sníženou soběstač-
ností z důvodu věku, chronické-
ho onemocnění nebo zdravotní-
ho postižení, o které je ale jinak 
pečováno v jejich přirozeném 
sociálním prostředí. Tyto osoby 
ovšem mohou být umístěny na 
jednotce odlehčovací služby 
pouze omezenou dobu, a to 
maximálně tři měsíce. „Cílem 
odlehčovací služby je umožnit 
pečující osobě nezbytný odpo-
činek nebo poskytnout čas k ře-
šení osobních záležitostí. Chtěl 
bych poděkovat městu, že vydá-

vá prostředky tímto směrem. O 
potřebnosti této služby nejvíce 
hovoří fakt, že máme prakticky 
stále plnou kapacitu,“ sdělil ře-
ditel Penzionu pro seniory Jaro-
slav Chlebek. 

V transformované části pen-
zionu byly současně s novými 
jednotkami vybudovány také 
skladovací prostory, pracovna 
sester a nová centrální koupel-
na, vybavená moderní poloho-
vací vanou a víceúčelovým zve-
dákem, umožňujícím manipulaci 
s imobilními klienty. K rekonstru-
ované části penzionu byl vybu-
dován také přístupový chodník 
s bezbariérovým vstupem.

Zájemci o poskytnutí odleh-
čovací služby nebo sociální služ-
by formou domova pro seniory 
mohou kontaktovat sociálního 
pracovníka penzionu na telefon-
ním čísle 558 417 309 nebo pro-
střednictvím e-mailu sluzby@
penzion-fm.cz  (pp)
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2. ZŠ: Slavnostní otevření hřiště obstarali zleva vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Ilo-
na Nowaková, náměstci primátora Michal Pobucký a Petr Cvik, ředitel Milan Gengela.  Foto: Petr Pavelka

Zpravodajství

městská policie
Bezdomovec načerno
17. 9. v osm hodin večer 

oznámil výpravčí ČD, že ve vla-
ku do Ostravy jede bezdomo-
vec, který nemá koupené jízdné 
a ani nemá peníze na zaplacení 
a nechce vystoupit. Před příjez-
dem hlídky byl už muž ve ves-
tibulu, kde byl hlídkou městské 
policie upozorněn, že bez platné 
jízdenky se nemůže ve vestibulu 
ČD zdržovat, a proto byl vyká-
zán. Muž v klidu odešel.

Čas letí rychle
17. 9. v půl jedenácté v noci 

oznámila žena, že sousedé 
ruší noční klid hlasitou hudbou. 
Hlídka zjistila, že se oznámení 
zakládá na pravdě a pokusila se 
kontaktovat sousedy. „Otevřel 
majitel bytu a strážníkům sdělil, 
že má na návštěvě kamarády, 
se kterými hraje počítačové hry, 
a neuvědomil si, kolik je hodin. 
Přislíbil, že se utiší a nebude 
rušit sousedy,“ vylíčila Lenka 
Biolková, manažer prevence 
kriminality.

Obtěžuje po rozchodu
22. 9. v osm hodin večer hlásil 

oznamovatel, že v obchodě mají 
muže, který tam obtěžuje proda-
vačky. Hlídkou bylo zjištěno, že 
muž byl přítelem jedné z proda-
vaček a po rozchodu ji neustále 
obtěžuje a navštěvuje v práci. 
Strážníci věc sepsali a předali 
ke správnímu řízení k dořešení. 
Ženě bylo navrhnuto, aby na 
muže podala trestní oznámení.

Nechtěl z autobusu
22. 9. v půl jedenácté v noci 

oznámil řidič autobusu, že má 
ve vozidle bezdomovce, který 
nechce autobus opustit. Řidič vy-
čkal na hlídku, která musela silně 
opilého muže z autobusu vyvést 
a sanitkou ho nechala převézt na 
interní oddělení do nemocnice. 

Lidé jsou pozorní
22. 9. v půl dvanácté bylo 

oznámeno na městskou policii, 
že na ulici Nádražní u prodejního 
stánku stojí muž a oznamovatel 
má dojem, že se chce do něj 
vloupat. Na místě byla provede-
na kontrola muže, který uvedl, 
že zde odpočívá a jde domů. Na 
stánku nebyly žádné známky po 
pokusu se do stánku vloupat.

Vyhazoval věci
24. 9. z restaurace na ulici 

Malý Koloredov v půl dvanácté 
v noci volal host, že z protějšího 
domu létají z okna věci, dřevo, 
sklo a podobně. Oznamovatel 
měl strach o zaparkovaná vozi-
dla, která jsou pod oknem. Hlídka 
městské policie, která přijela na 
místo, zjistila, že oznámení odrá-
ží realitu. „V horní části domu v 
okně bylo vidět nějakou osobu. 
Dále strážníci zjistili, z kterého 
bytu, byly věci vyhozeny. Pře-
stupce se jim nepodařilo kontak-
tovat, ten zavřel okno a s nikým 
nekomunikoval. Z toho důvodu 
se strážníci rozhodli vše na mís-
tě zadokumentovat a přestupce 
oznámit ke správnímu řízení,“ 
vysvětlila Lenka Biolková. (pp)

Poslední dvě základní 
školy ve městě získaly nové 
sportovní areály. Zástupci 
města je v posledních dnech 
slavnostně předali do uží-
vání žákům základní školy 
v Lískovci a 2. ZŠ na sídlišti 
Slezská. Město tak završilo 
dlouhodobou vizi o kvalitních 
školních sportovištích.

„Náklady na obě hřiště pře-
sáhly 7,5 milionu korun, přičemž 
město má přislíbeny dotace z 
Evropské unie v rámci Regionál-
ního operačního programu Mo-
ravskoslezsko. Dotace v objemu 
92,5% z konečných nákladů byla 
pro 2. ZŠ schválena v dubnu, pro 
ZŠ v Lískovci by měla být schvá-
lena do konce roku,“ řekl náměs-
tek primátora Michal Pobucký.

Nový oplocený sportovní are-
ál základní školy v Lískovci na-
bízí běžeckou rovinku a sektor 
skoku do dálky s odpruženým 
tartanem a hřiště s travnatým 
povrchem, které je vhodné ze-
jména pro volejbal, malou ko-
panou a další míčové sporty. 

Školy mají moderní sportovní areályŠkoly mají moderní sportovní areály

Součástí zakázky za 1,9 milionů 
korun byl také nákup stříkací 
lajnovačky, zahradního traktoru 
a zahradního domku pro nářadí. 

Rekonstrukcí za více než 5,6 
milionů korun prošel také spor-
tovní areál mezi panelovými 
domy a 2. ZŠ na sídlišti Slezská. 

Nyní je zde moderní plocha pro 
sport a tělesnou výchovu školá-
ků. „Areál bude využitelný jak pro 
běžecké disciplíny, tak pro mí-
čové hry, jako je fotbal, floorbal, 
volejbal nebo tenis, ale také pro 
skokanské a vrhačské disciplíny. 
Díky umělým povrchům bude 
možno sportoviště využívat i v 
zimním období, na umělém po-
vrchu uvnitř hřiště se bude moci 
hrát například zimní kopaná,“ na-
stínil využití nového sportoviště 
náměstek primátora Petr Cvik. 

Nový sportovní areál bude 
sloužit především k výuce těles-
né výchovy žáků základní školy 
a k získávání základních pohy-
bových návyků dětí z mateřské 
školy. Využíván bude v rámci 
školních kroužků, aktivit školní 
družiny, činnosti TJ Slezská, 

která na škole sídlí, ale také flo-
orbalového klubu FbC FM, který 
se školou úzce spolupracuje. 
„Chtěl bych městu poděkovat za 
vyčleněné finance. Po investicích 
do zateplení objektu i moderního 
vybavení informačními technolo-
giemi jsme se touto investicí do 
sportoviště zařadili mezi nejmo-
dernější školy ve městě,“ těšilo 
ředitele školy Milana Gengelu.

„Investice do sportu je všeo-
becně dobrou investicí. Naší vizí 
bylo, aby každá škola zřizovaná 
městem měla vlastní sportoviště, 
což se nám postupně podařilo 
uskutečnit. Ve městě je nyní jen 
jedna bez vlastního sportoviště, 
důvodem je dispoziční řešení, 
protože tato škola se nachází na 
hlavní třídě v zastavěném úze-
mí,“ dodal náměstek Cvik.  (pp)

2. ZŠ: Víceúčelové hřiště.   Foto: Petr Pavelka

2. ZŠ: Pokus o světový rekord na nové dráze.  Foto: Petr Pavelka

ZŠ LÍSKOVEC: Rozcvička před výkony.  Foto: Petr Pavelka

ZŠ LÍSKOVEC: Vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělový-
chovy Ilona Nowaková s ředitelem školy Janem Petrem a zástupcem 
realizující stavební firmy.   Foto: Petr Pavelka

ZŠ LÍSKOVEC: Nechyběly roztleskávačky.  Foto: Petr Pavelka
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Sedmička na „adapťáku“Sedmička na „adapťáku“
Naše škola, 7. ZŠ – 1. máje, 

je zapojena do projektu města 
Frýdku-Místku „FM-Educati-
on“, který je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem ČR. V 
jeho rámci proběhl 15.-17. 9. 
2010 adaptační kurz pro žáky 
6. tříd.

Děti z šestých ročníků prožily 
skvělých pár dní na adaptačním 
kurzu v hotelu Petr Bezruč v Ma-
lenovicích. Žáci rádi využili hotelo-
vého vybavení – krytého bazénu 
se slanou vodou, solnou jeskyni, 
tělocvičnu či nedaleké hřiště.

Účelem tohoto kurzu bylo 
především děti připravit na pře-
chod z prvního stupně na druhý, 
naučit se nebát nového prostře-
dí, neznámých zážitků a situací.

Podpořit přátelské vztahy, 
navázat nové, umět spolu-

pracovat, najít si své místo v 
kolektivu a vytvořit pravý tým, 
pomáhali dětem lektoři Centra 
nové naděje ve Frýdku-Místku. 
Žáci si s nimi užili mnoho za-
jímavých her, volnočasových 
aktivit a spoustu zábavy.

Celý pobyt se všem líbil, děti 
se lépe poznaly, skamarádily a 
užily si krásné tři společné dny.

A co na to naše děti?
„Nejvíce se mi líbily hry venku 

a bazén.“
„Moc mě bavilo stavění do-

mečků v lese.“
„Super byla solná jeskyně a 

procházka večer.“
„Líbilo se mi všechno, mohlo 

to být delší.“
„V bazénu jsme se vyblbli a 

byla spousta legrace.“
Mgr. Dagmar Damková,
Mgr. Jarmila Seibertová

Každoročně v rámci výu-
ky dějepisu navštěvují žáci 
z Jedenáctky Okresní archiv 
ve Frýdku-Místku. I letos děti 
z 6.A a B v pondělí 27. září 
podnikly výpravu do hlubin 
historických spisů, archiválií 
a prastarých kronik.

„Nejdříve jsme si prohlédli 
dokumentární film, který nás se-
známil s historií této instituce a 
činností archivářů,“ řekla vedoucí 
exkurze učitelka Iva Vránová a 
dodala: „Poté pan ředitel doplnil 
mluveným slovem další informace 

Šesťáci z Jedenáctky v okresním archivu
a ukázal dětem nejstarší listinu z 
r. 1438 vydanou pánem na Huk-
valdech Janem Čapkem ze Sán.“

Podle slov Ivy Vránové se děti 
dozvěděly podstatné informace 
o depozitářích archivu, kde ucho-
vávají čtyři tisíce běžných metrů 
archiválií a podávají svědectví o 
dlouhé historii našeho regionu. 
Pojmy jako archiv, archiválie, ar-
chivní fond, matrika, depozitář si 
žáci pečlivě zapisovali.

Nakonec mohli nahlédnout 
i do samotného depozitáře ar-
chivu a prohlédnout si vystave-

né fotografie.
Katka Hutníková z 6.B byla 

exkurzí nadšená: „Nejvíc se mi 
líbilo, když nám náš průvodce 
ukazoval, co všechno mají v ar-
chivu. Byly tam staré kroniky. 
Dohromady všechny archiválie 
tvoří řadu dlouhou čtyři kilome-
try. Také nám říkali, jak vznikaly 
první archivy.“

Podobné pocity měl i Lukáš 
Sedlář: „Velmi mne zaujala 
nejstarší kronika – byla hezky 
napsaná a písmena byla jako 
malovaná.“  Renata Spustová

Na projekt Poznej chráněné 
oblasti Moravskoslezského 
kraje, nauč se je chránit i ty 
získala ZŠ Frýdek- Místek, Lís-
kovec z účelové neinvestiční 
dotace z rozpočtu Moravsko-
slezského kraje 33 000 Kč. 

V rámci výše uvedeného 
projektu navštívilo již 104 žáků 
Stanici pro záchranu volně 
žijících živočichů a středisko 

Exkurze k ochraně přírody
ekologické výchovy v Bartošo-
vicích. Zajímavým a poutavým 
výkladem seznámili pracovníci 
stanice žáky s ptáky a jinými ži-
vočichy, kteří jsou v jejich péči, 
upozornili je na způsob za-
cházení a na péči o nalezená, 
poraněná či opuštěná zvířata. 
Ve stálé expozici pak děti po-
znávaly faunu a flóru chráněné 
oblasti Poodří.

14. září v odpoledních ho-
dinách se žáci Základní ško-
ly ve Frýdku-Místku na ulici 
Československé armády 570 
spolu s několika bývalými 
spolužákyněmi, nyní student-
kami Obchodní akademie ve 
Frýdku-Místku, vydali na více 
než 4.000 km dlouhou cestu, 
jejímž cílem byla návštěva 
dvou světových metropolí – 
Paříže a Londýna. 

Po dlouhé noci strávené 
v autobuse nás vítala Paříž. 
Vydali jsme se na dvoudenní 
toulky po nádherných par-
cích a bulvárech, spatřili jsme 
tajemný úsměv Mony Lisy 
v Louvru, plavili se po slun-
cem zalité Seině, navštívili ka-
tedrálu Notre-Dame, prohlédli 
si město z vrcholku Eiffelovy 
věže, nasáli kouzelnou atmo-
sféru Montmartru a baziliky 
Sacré Coeur.

Osmička opět brázdí Evropu
Ve čtvrtek za úsvitu již náš 

autobus uháněl po dálnici 
k přístavnímu městu Calais, 
kde jsme si poprvé ověřili svou 
znalost angličtiny při pohovoru 
s imigračními úředníky. Měli 
jsme trošku strach, ale všich-
ni to bez problémů zvládli a 
odměnou nám byl dobrý pocit 
a zvýšené sebevědomí. Pak 
už náš autobus pohltily útroby 
trajektu a my si užili plavbu i 
rychlý oběd v lodní restauraci. 
Po necelé hodině plavby se na 
obzoru objevilo město Dover – 
brána Anglie a jeho úžasné bílé 
křídové útesy.

V odpoledních hodinách 
jsme dorazili do Londýna a 
prohlédli si katedrálu sv.  Pav-
la, Shakespearovo divadlo, To-
wer Bridge a Tower of London. 
Den zakončil výjimečný pohled 
na otevírající se Tower Bridge, 
pod nímž v zapadajícím slunci 

proplouvala nádherná plachet-
nice. Další dva dny jsme věno-
vali prohlídce královského hra-
du Windsor, návštěvě Etonu, 
přírodovědného muzea, viděli 
jsme Big Ben a budovy parla-
mentu, Buckinghamský palác, 
Trafalgarské náměstí, Covent 
Garden a mnoho dalších zají-
mavých míst. Dokonalou teč-
kou za naším putováním byla 
podvečerní projížďka na obřím 
kole „London Eye“.

Pak už jen zbývalo připravit 
se na dlouhou cestu zpět a pře-
pravit se podmořským tunelem 
na pevninu, abychom se ráno 
probudili blízko domova.

A ptáte se, která metropo-
le to u nás vyhrála? Ani jedna, 
protože nás budou obě stále 
přitahovat svou světovostí a ne-
změrnou krásou. 

PaedDr. Hana Přidalová, 
Ing. Jana Pokludová
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Školní budovu 5. základní 
školy El. Krásnohorské 2254, 
obklopenou vzrostlou zelení, 
míjejí obyvatelé města již 55 
let. Za dobu své existence za-
žila mnohé.

Učí se v ní naše děti, vzdělá-
vali se v ní mnozí jejich rodiče, 
dokonce i prarodiče. Její stěny se 
staly svědky mnohých událostí. A 
události vždy vytvářejí lidé, kteří 
jsou se školou spjati. Učitelé, 
žáci, rodiče, školníci, kuchařky, 
uklízečky… Bez nich by škola 
nikdy neušla tak dlouhou cestu. 

Zrod první školy vystavěné ve 
Frýdku-Místku po válce byl od 
prvopočátku spjat s patronátním 
závodem Válcovny plechu. Dve-
ře svým žákům a učitelům slav-
nostně otevřela již 3. října 1955. 
Výuka byla zahájena se 670 
žáky a 24 učiteli. Vedení školy 
dostalo pod správu ještě dvě 
třídy v budově na Nové Osadě.

Doba prvního roku existence 
školy byla velmi náročná. Vyba-
veny byly pouze učebny; tělo-
cvična, kabinety a odborné učeb-
ny byly dokončeny postupně 
během roku. V průběhu dalších 
let se prostory školy dále rozši-
řovaly, v roce 1963 o přístavbu 
dílen a v roce 1987 výstavbou 
kluboven. V září ve školním roce 
1965/66 měla škola již 32 tříd a 
navštěvovalo ji 972 žáků. 

Pětka letos slaví 55. výročí
V posledních letech získala 

škola novou moderní tvář. Od roku 
2003 tvoří celek s Mateřskou ško-
lou na ulici Lískovecká. Můžeme 
se pochlubit novým vybavením 
– multimediálními učebnami, ja-
zykovými učebnami, počítačovými 
učebnami, vybavením tříd novou 
výpočetní technikou v rámci pro-
jektu ESF – FM Education. Opra-
vená tělocvična, posilovna a nový 
moderní sportovní areál umožňuje 
všestranné sportovní vyžití dětí.

Je tady září roku 2010. 
Škola v rámci projektu „Úspo-

ry energie školních budov“ do-
stává ke svým narozeninám 
nový kabát. Opatření spočívá v 
zateplení obvodových stěn a vý-
měně oken školy. 

Tento projekt je spolufinan-
cován Evropskou unií – Fondem 
soudržnosti, Statutárním měs-
tem Frýdek-Místek a Státním 
fondem životního prostředí ČR 
v rámci operačního programu 
životní prostředí.

Léta plynou, škola každoroč-
ně vítá nové žáky, nové genera-
ce učitelů, vytváří se podvědomí 
sounáležitosti, je to naše „PĚT-
KA“ a jsme tu rádi.

Přejeme škole, a tím i sobě, aby 
zůstala zázemím a dobrým zákla-
dem pro další nové generace. 

Mgr. Milan Krasula,
ředitel školy

Pasování prvňáčků na SedmičcePasování prvňáčků na Sedmičce
I na začátku letošního škol-

ního roku měl nástup prvňáč-
ků do školy velmi slavnostní 
ráz. Přivítání proběhlo v krás-
né tělocvičně. Naši žáčci byli 
představeni svým starším 
kamarádům jmenovitě. Každý 
prvák dostal malý dárek a me-
daili s logem školy.

Našlo se dokonce i několik 
odvážných školáčků, kteří se 

nebáli a před celou školou za vy-
datné pomoci paní ředitelky zpí-
vali a recitovali básničky. Za svá 
odvážná vystoupení sklidili velký 
obdiv a aplaus. Pasování dětí na 
prvňáčky sledovali i jejich rodi-
če, babičky a dědečkové, kteří 
si tuto slavnostní chvíli zvěčnili 
svými fotoaparáty a kamerami. 
Prvňáčci si tento první den ve 
své škole opravdu hezky užili.

V září proběhla u Víceúčelové 
sportovní haly ve Frýdku-Místku 
dopravní výchova třídy 4.C ze 
ZŠ Komenského pod vedením 
preventistek Městské policie ve 
Frýdku-Místku.

Dovoluji si tímto velmi poděko-
vat za jejich práci. Jsou k dětem 
milé, příjemné, přísné i důsledné.

Po návratu do školy děti spo-
lečně rýmovaly. Přijměte toto 
jako vyjádření díků za Vaši práci.

Poděkování patří také „ser-
visnímu technikovi“, který mile 
a trpělivě pomáhal všem dětem 
s helmou i kolem. Mgr. Vladimíra

 Tichá, třídní učitelka 4. C 

DOPRAVA
Každý kluk i holčička,

i ta hodně maličká
do čtvrté když chodí třídy,
dopravní výchovou se řídí.

Ví, že je to zábava
a cyklistou se pak stává.

Na dopravním hřišti 
to není jen tak,

každý musí poslouchat
a značky poznávat.
Strážnice radí nám, 

na kole se nežduchám!
Po pravé vždy jezdím straně,
pozor! Chodci – bacha na ně!

Co říkají značky?
Řeknou vám rýmovačky naší Kačky.

Tereza jí pomáhala,
všechny značky jmenovala.
Stop nám říká – zastavte!
Všechny přejet necháte!

Pozor! Přechod pro chodce!
Zebra leží na vozovce!

Cyklisti, pozor, jak rychle jedete,
zatáčka vpravo, ať vás nesmete!

Zákaz vjezdu všech vozidel, 
na ten velký pozor si dej!
Kdo to splete při nácviku,

musí dělat 10 kliků. 
Vede tady mnoho cest,

všechny na kruhový objezd.
Tam si velký pozor dejte,

odbočení vpravo ukazujte. 
Žáci 4.C 2010/2011

1. září začal nový školní 
rok a na Dvojce jsme opět ví-
tali žáky 1. tříd. Na nové ško-
láky již u hlavního vchodu 
do školy čekaly jejich paní 
učitelky Gabriela Brázdilová 
a Denisa Rojíčková. Školáci 
v doprovodu svých rodičů 
nejdříve prošli špalírem, kte-
rý pro ně vytvořili žáci 9. roč-
níků a učitelé se zvonečky 
v rukou.

Po „prvním zvonění“ děti se 
svými rodiči odešly do svých 
tříd. V 1. A čekaly na ně lodě, 
sítě plné ryb, záchranný kruh, 
maják a pochopitelně i jejich 
paní učitelka v roli kapitánky, 
protože žáčci budou plnit pro-
jekt Námořníci. Děti v 1. B zase 
přivítaly známé postavičky pej-
ska a kočičky, které budou ško-
láky provázet jejich celoročním 
projektem Putování s pejskem 
a kočičkou.

Sluníčko nám sice ten první 

Vítání prvňáčků na DvojceVítání prvňáčků na Dvojce

školní den nesvítilo, venku na-
opak hustě pršelo, ale snad ten 
déšť novým školáčkům nepo-
kazil jejich první školní den. Na 
památku na vstup do školy děti 
dostaly ušité plachetnice, s je-
jichž výrobou vypomohla ochot-
ná maminka paní Lesáková, a 

V rámci optimalizace sítě škol 
v České republice došlo od 1. 7. 
2010 ke sloučení Střední školy, 
Základní školy a Mateřské ško-
ly logopedické, Frýdek-Místek, 
Pionýrů 767, příspěvková orga-
nizace, a Základní školy, Frýdek-
-Místek, Hálkova 927, příspěvko-
vá organizace.

Tímto sloučením vznikl nový 
subjekt s názvem Střední škola, 
Základní škola a Mateřská ško-
la, Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace. Výuka obou výše 
uvedených škol byla ukončena 
k 30. 6. 2010. Nově vzniklá or-
ganizace Střední škola, Základní 
škola a Mateřská škola, Frýdek-
-Místek, příspěvková organiza-
ce, je umístěna v nově zrekon-
struované budově Střední školy 
elektro a dřevo zpracující, na ad-

Sloučení a přemístění škol
rese Pionýrů 2069. V této budo-
vě vznikla vzdušná a moderní 
školní budova, která bude sloužit 
žákům Základní školy praktické 
od prvního do devátého ročníku. 
Věříme, že se všem našim žá-
kům bude v nové školní budově 
líbit, že si ji oblíbí a budou do své 
nové školy rádi chodit. Přejeme 
jim mnoho úspěchů ve školní 
práci v nové škole.

Součástí školy je Speciálně 
pedagogické centrum pro těles-
ně postižené, které od 1. červen-
ce sídlí na ulici 28. října 1884 a je 
součástí Střední školy, Základní 
školy a Mateřské školy, Frýdek-
-Místek, příspěvkové organizace. 
Kontaktovat Speciálně pedago-
gické centrum můžete na tele-
fonním čísle 558 438 644 nebo 
e-mailem: spcfm@seznam.cz

roztomilé pejsky a kočičky, jež 
vlastnoručně ušila paní učitelka 
Rojíčková. Všichni prvňáčci ob-
drželi i balíček s pomůckami a 
dobrotami.

Ať se vám, milí prvňáčci, na 
Dvojce líbí a daří po celý školní 
rok! Máme vás rádi!
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Volby do zastupitelstva města Frýdek-Místek
O celkem 43 míst v zastupi-

telstvu města Frýdek-Místek se 
bude ve dnech 15. a 16. října 2010 
ucházet 11 volebních stran, z toho 
9 politických stran, jedno politické 
hnutí a jedna koalice.

Kdo může volit?
Voličem je státní občan České 

republiky nebo občan členského 
státu Evropské unie, který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku nejmé-
ně 18 let a je v den voleb ve městě 
Frýdek-Místek přihlášen k trvalému 
pobytu. Občané členských států Ev-
ropské unie, kteří splňují podmínky 
pro přiznání volebního práva, mají 
právo hlasovat ve volbách do za-
stupitelstva města tehdy, pokud po-
žádali magistrát o zápis do dodatku 
stálého seznamu voličů.

Překážkou ve výkonu volební-
ho práva je zbavení způsobilosti 
k právním úkonům, zákonem sta-
novené omezení osobní svobody 
z důvodu výkonu trestu odnětí 
svobody a zákonem stanovené 
omezení osobní svobody z důvodu 
ochrany zdraví lidu.

Kdy se volby konají?
Volby do zastupitelstva města 

Frýdek-Místek se konají v pátek 
15. října 2010 od 14.00 h. do 
22.00 h. a v sobotu 16. října 
2010 od 8.00 h. do 14.00 h.

Kde můžete volit?
V 57 volebních okrscích na území 

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

Volič může požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních, důvo-
dů magistrát – odbor vnitřních věcí 
(tel. 558 609 301) a ve dnech voleb 

okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, a to pouze v územním obvo-
du volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě vyšle okrsková 
volební komise k voliči dva své čle-
ny s přenosnou volební schránkou.

Které volební strany a pod 
jakým číslem ve Frýdku-Místku 

kandidují?
1 – politická strana Volte Pravý 

Blok www.cibulka.net
2 – politická strana Česká pirát-

ská strana
3 – koalice VOLBA PRO FRÝDEK-
-MÍSTEK (koalice politických stran 
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 
a Demokratická strana zelených)

4 – politická strana Dělnická stra-
na sociální spravedlnosti

5 – politická strana Křesťanská a 
demokratická unie – Českoslo-

venská strana lidová
6 – politické hnutí NEZÁVISLÍ

7 – politická strana Česká strana 
sociálně demokratická

8 – politická strana Občanská 
demokratická strana

9 – politická strana Věci veřejné
10 – politická strana Komunistic-

ká strana Čech a Moravy
11 – politická strana TOP 09

Jak hlasovat?
Hlasovací lístky jsou distribuo-

vány voličům nejpozději 3 dny pře-
de dnem voleb, tj. do 12. října 2010.

Prokázání totožnosti
a státního občanství

Volič po příchodu do volební 
místnosti prokáže svou totožnost 
občanským průkazem nebo ces-

tovním pasem České republiky, 
jde-li o cizince, průkazem o po-
volení k pobytu. Po záznamu ve 
výpisu ze stálého seznamu voličů 
(nebo z dodatku stálého seznamu 
voličů) obdrží volič od okrskové 
volební komise úřední obálku. Na 
žádost voliče mu okrsková volební 
komise dodá za chybějící nebo ji-
nak označený hlasovací lístek jiný.

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, pří-

padně hlasovacího lístku, vstoupí 
volič do prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků. Pokud se volič ne-
odebere do tohoto prostoru, nebude 
mu hlasování umožněno. V prostoru 
určeném pro úpravu hlasovacích líst-
ků může volič upravit hlasovací lístek 
jedním z uvedených způsobů:

Označit křížkem ve čtverečku 
v záhlaví sloupce před názvem 
volební strany pouze jednu volební 
stranu. Tím je dán hlas kandidátům 
této volební strany v pořadí dle hla-
sovacího lístku v počtu, kolik činí 
počet členů zastupitelstva obce, 
který má být v obci volen (ve Frýd-
ku-Místku je to 43 členů zastupitel-
stva). Pokud by byla označena tímto 
způsobem více než jedna volební 
strana, byl by takový hlas neplatný.

Označit v rámečcích před jmé-
ny kandidátů křížkem toho kan-
didáta, pro kterého hlasuje, a to 
z kterékoli volební strany, nejvýše 
však 43 kandidátů. Pokud by bylo 
označeno tímto způsobem více 
kandidátů, než je stanovený počet, 
byl by takový hlas neplatný.

Kromě toho lze oba způsoby, 
popsané v předchozích bodech, 

kombinovat, a to tak, že lze označit 
křížkem jednu volební stranu a dále 
v rámečku před jménem kandidáta 
další kandidáty, pro které hlasuje, a 
to v libovolných samostatných sloup-
cích, ve kterých jsou uvedeny ostatní 
volební strany. V tomto případě je 
dán hlas jednotlivě označeným kan-
didátům. Z označené volební strany 
je dán hlas podle pořadí na hlasova-
cím lístku pouze tolika kandidátům, 
kolik zbývá do počtu volených členů 
zastupitelstva obce. Pokud má být 
např. v našem případě voleno 43 
členů zastupitelstva a je označena 
volební strana se 43 kandidáty a kro-
mě toho 10 kandidátů individuálně 
ze sloupců dalších volebních stran, 
je dáno označené volební straně 33 
hlasů, a to pro kandidáty na prvních 
třiceti třech místech. Pokud by byla 
tímto způsobem označena více než 
jedna volební strana nebo více kandi-
dátů, než je stanovený počet, byl by 
takový hlas neplatný.

Po úpravě vloží volič hlasovací 
lístek do úřední obálky. Pokud volič 
neoznačí na hlasovacím lístku ani 
volební stranu, ani žádného kan-
didáta, hlasovací lístek nevloží do 
úřední obálky, hlasovací lístek pře-
trhne nebo vloží do úřední obálky 
několik hlasovacích lístků do téhož 
zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného 

pro úpravu hlasovacího lístku hla-
suje volič tak, že úřední obálku vloží 
před okrskovou volební komisí do 
volební schránky. Každý volič hlasu-
je osobně, zastoupení není přípust-
né. S voličem, který nemůže sám 

upravit hlasovací lístek pro tělesnou 
vadu, anebo nemůže číst nebo psát, 
může být v prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků přítomen 
jiný volič, nikoliv však člen okrskové 
volební komise, a hlasovací lístek za 
něho upravit a vložit do úřední obál-
ky a popřípadě i úřední obálku vložit 
do volební schránky
Hlasování na voličský průkaz

Ve volbách do zastupitelstev obcí 
nelze volit na voličský průkaz. Volič 
může vykonávat své volební právo 
pouze ve volebním okrsku, ve kte-
rém je přihlášen k trvalému pobytu.

Aktuální informace k volbám
Organizačně a technicky za-

bezpečuje volby do zastupitelstva 
města Frýdek-Místek odbor vnitř-
ních věcí magistrátu města Frýdku-
-Místku. Aktuální informace k vol-
bám jsou zveřejněny na webových 
stránkách Ministerstva vnitra ČR 
www.mvcr.cz, Českého statistické-
ho úřadu www.volby.cz a stránkách 
Statutárního města Frýdek-Místek 
www.frydekmistek.cz. 

Rostoucí ceny tepla neovlivňuje politické zastoupení v orgánech Distepu

Z tabulky je patrné, že v orgánech společnosti se vystřídali i členové, kteří dnes Distep kritizují (modrá políčka). Je z ní vidět, že cena, kalkulovaná v souladu 
s rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, nikterak nesouvisí s tím, kdo se zúčastňuje vedení společnosti. Distep se chová zcela apoliticky, rozhodující 
jsou pro něj zákonné normy. Ceny rostou průběžně, tak jak rostou ceny energií a tím i dodavatelské ceny tepla společnosti Dalkia.

Paradoxně největší rozdíl v nárůstu cen mezi dodavatelem (Dalkia) a distributorem (Distep) byl za vlády ODS, která nyní proti cenám vystupuje. Ačkoliv měla 
ODS v posledním volebním období v letech 2007-2010 zastoupení v dozorčí radě (Konečná, Kučík), nikdy v projednávaných věcech, které se týkaly problema-
tiky ceny teplé vody a instalace poměrových patních měřičů nevystoupili proti navrhovaným záležitostem.
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Rada města Frýdku-Místku 
v zájmu rozvoje města přijala 
své programové prohlášení, 
jako základní rozvojový doku-
ment na období let 2006-2010. 
Programovým cílem byl kom-
plexní rozvoj města, včetně jeho 
okrajových částí, a minimalizo-
vání dopadů na zhoršení život-
ního stylu obyvatel v důsledku 
příchodu automobilky Hyundai 
do průmyslové zóny Nošovice.

V oblasti investic naší
prioritou bylo

- v sociální oblasti – vystavět 
HOSPIC, zařízení pro pacienty 
s nevyléčitelným onemocněním

V září 2010 v lokalitě za frý-
deckou nemocnicí bylo slavnost-
ně otevřeno Centrum zdravotních 
a sociálních služeb Frýdek-Mís-
tek – hospic, zařízení, které zajis-
tí péči nevyléčitelně nemocným 
pacientům v terminálním stadiu 
života, ale také pacientům se sní-
ženou soběstačností z důvodu 
věku či zdravotního postižení, o 
které je jinak pečováno v jejich 
přirozeném sociálním prostředí 
a jejichž pečovatelé potřebují čas 
na zotavenou.

- v oblasti sportu – rekonstru-
ovat, popř. vybudovat novou tě-
locvičnu ve frýdecké části města

Prim v tomto volebním ob-
dobí nakonec hrála venkovní 

sportoviště, kdy se ve Frýdku 
podařilo realizovat dlouho oče-
kávaný sportovní areál pro 5. a 
9. ZŠ a také hřiště na 2. ZŠ. Ve 
frýdecké části města byla pro-
vedena rekonstrukce tělocvičny 
na 1. ZŠ, která se dočkala no-
vých podhledů, nové podlahy a 
osvětlení. Na ZŠ a MŠ El. Krás-
nohorské 139 došlo k výměně 
osvětlení v tělocvičnách.

- v dopravě – dokončit re-
konstrukci městské památkové 
zóny včetně zahájení přestavby 
ulice 8. pěšího pluku se zvýše-
ním parkovací kapacity

Celková rekonstrukce ulice 
8. pěšího pluku byla dokončena 
v červnu 2010. Na zrekonstruo-
vané ulici 8. pěšího pluku je 287 
parkovací míst. Z celkových ná-
kladů ve výši 103 miliony korun 
dokázali radní získat téměř 93 
milionů z dotace Evropské unie, 
z Regionálního operačního pro-
gramu Moravskoslezko.

- v oblasti sportovní a rekre-
ační – pokračovat v přestavbě 
Víceúčelové sportovní haly v po-
lyfunkční objekt určený nejen ke 
sportu, ale i oddechu a rekreaci

Akce byla zařazena do Stra-
tegického plánu rozvoje Statu-
tárního města Frýdku-Místku na 
období 2007-2013. Radnice dala 
zelenou projektu vybudování 

nové víceúčelové sportovní haly, 
která bude součástí Multifunkční-
ho centra ve Frýdku-Místku. Ob-
jekt Haly Polárka by měl nahradít 
stávající zastaralou Víceúčelovou 
sportovní halu, jejíž rekonstrukce 
je dle posledních posudků eko-
nomicky neúnosná.

- v oblasti životního prostředí 
– pokračovat v úpravě zelených 
ploch navazujících na Park pod 
zámkem

Realizace projektu Obnova 
Zámeckého parku a nový park 
Jižní svahy byla zahájena, 
předpoklad dokončení je v červ-
nu 2011.

- v oblasti kultury – investovat 
do přestavby Kina Petra Bezru-
če na moderní kulturní stánek

Tento bod se realizovat 
nepodařilo, zastupitelstvo se 
nedokázalo dohodnout na dal-
ším využití, ve hře byl i prodej 
zanedbaného objektu. Radnice 
se nakonec nevzdala myšlenky 
poskytnout v budoucnu tento 
objekt k volnočasovým aktivitám 

odrostlejší mládeže.
- další rozvoj infrastruktury ve 

městě, a to převážně budování 
inženýrských sítí v okrajových 
částech města

Kanalizace místní části Pan-
ské Nové Dvory – dokončena v 
7/2010. Inženýrské sítě Barano-
vice, lokalita ul. K Lesu – stavba 
ve 12/2009 dokončena. Panské 
Nové Dvory – rozšíření ul. Dob-
rovského – dokončení v 7/2010. 
Odkanalizování – Zelinkovice 
(12/2009), rekonstrukce ul. Ji-
lemnického (12/2009). Zřízení 
chodníku ke hřbitovu – Lískovec 
– (10/2010)

V oblasti dopravy chceme
- vytvořit podmínky pro co 

nejrychlejší realizaci komunika-
ce R48 a hlavně obchvatu na-
šeho města včetně doprovodné 
infrastruktury

Statutární město Frýdek-Mís-
tek jednalo s majiteli pozemků 
dotčených stavbou obchvatu 
města ve snaze dohodnout pro-
dej nebo směnu pozemků. Na-
výšen byl počet zaměstnanců 
řešících majetkovo-právní otáz-
ky, včetně případných vyvlastně-
ní pozemků ve veřejném zájmu. 
Tato snaha města vedla k tomu, 
že v období 2006 až 2010 bylo 
úspěšně dořešeno 329 případů. 

Počet nevyřešených majetkovo-
-právních sporů činil v pololetí 
roku 2010 174 případů. Statu-
tární město Frýdek-Místek inten-
zivně vyjednávalo a zajišťovalo 
požadované podklady v rámci 
soudního sporu ohledně plat-
nosti územního rozhodnutí na 
stavbu obchvatu města. V roce 
2009 byla zahájena stavba ob-
chvatu města v úseku Rychalti-
ce – Frýdek-Místek.

- připravit veškeré projekty a 
povolení pro výstavbu III. mostu 
přes Ostravici a pro jeho reali-
zaci v období do roku 2010 tak, 
aby v tomto období bylo možno 
žádat o podporu z programů EU

Projektová příprava realizová-
na, u žádostí z programů EU však 
nakonec mělo město jiné priority.

- propojit stávající cyklostezky 
s okolními obcemi a s centrem 
města

Bylo vybudováno propojení 
stávající sítě cyklostezek v lokali-
tě Na Poříčí, které plní současně 
lávku pro pěší přes řeku Ostravici. 
V přípravě je výstavba cyklostez-
ky v lokalitě kolem Černé cesty.

- ve vozovém parku MHD 
zvýšit počet nízkopodlažních 
autobusů a zlepšit dostupnost 
autobusové dopravy jako celku

Byly zakoupeny tři nízkopod-

HOSPIC: Centrum zdravotních a sociálních služeb Frýdek-Místek.     Foto: Petr Pavelka

8. PĚŠÍHO PLUKU: Nová ulice bulvárového typu. Foto: Petr Pavelka

TĚLOCVIČNA 1. ZŠ: Po rekonstrukci.  Foto: Petr Pavelka

PARK POD ZÁMKEM: Projekt obnovy návazných ploch byl již nastartován.  Foto: Petr Pavelka



 Říjen 20108Plnění programového prohlášení

lažní autobusy. V roce 2008 
proběhla optimalizace městské 
hromadné dopravy, která re-
agovala na změny v systému 
dopravy ve městě (výstavba 
nového autobusového nádraží, 
vznik nových nákupních center, 
změny mezi největšími zaměst-
navateli v regionu apod.). Jízdní 
řády a vedení linek se následně 
na základě připomínek cestují-
cích upravovaly. Většina připo-
mínek cestujících se zapracova-
la do nových jízdních řádů, což 
se projevilo zvýšením ročního 
objemu ujetých kilometrů o 70 
tisíc. Toto číslo dokládá zvýšený 
počet spojů městské hromadné 
dopravy a tím lepší dopravní ob-
služnost. Další změna jízdních 
řádů se připravuje na prosinec 
roku 2010 a opět se bude vy-
cházet zejména z podnětů a 
připomínek cestujících.

- řešit bezpečnost dopravy a 
chodců budováním bezpečných 
přechodů a kruhových objezdů

Byly nově speciálně nasvětle-
ny přechody pro chodce na ul. V. 
Závady, Slezská a J. Čapka. O 
výstražné diody ve vozovce byl 
doplněn přechod pro chodce na 
tř. 17. listopadu, Bruzovská, Frý-
dlantská a na silnici I/48 v Chle-
bovicích. Tyto přechody (kromě 
přechodu pro chodce na ul. Frý-
dlanstká) byly doplněny také o 
středový dopravní ostrůvek. Do 

podoby přechodu pro chodce 
3. generace byly upraveny pře-
chody pro chodce na ul. Ostrav-
ská a Novodvorská, za které se 
město dočkalo ocenění Dopravní 
stavba roku 2009. Jako zvýšený 
přechod pro chodce (kombinace 
zpomalovacího prahu a na něm 
umístěného přechodu) byl upra-
ven přechod pro chodce na ul. 
Anenská. Přechod pro chodce 
v Zelinkovicích byl doplněn o 
světelné signalizační zařízení. 
Všechny přechody pro chodce 
ve městě jsou bezbariérové.

V oblasti bezpečnosti
města chceme

- rozšířit a zkvalitnit současný 
kamerový systém města

Od roku 2006 do současné 
doby byl městský kamerový 
systém rozšířen o čtyři kamery 
na celkový počet 22, v němž ne-
jsou započítány kamery z pod-
chodů. Jedná se o kamery pod 
magistrátem, na sídlišti u býva-
lého Kulturního domu Válcoven 
plechu – ulice Hejdukova, dále 
Na Podpuklí a pod estakádou. 
Dle možností jsou obměňovány 
komponenty jednotlivých kamer 
tak, aby městská policie získala 
kvalitnější vidění, a to především 
v nočních hodinách. V tomto 
trendu chce město stále pokra-
čovat, prostřednictvím podaných 
projektů na základě zpracované 
Koncepce prevence kriminality.

- pokračovat v úpravách pře-
chodů pro chodce se zřetelem 
na zvýšení bezpečnosti a potře-
by tělesně a zdravotně postiže-
ných občanů

(viz bod v oblasti dopravy)
- podporovat všechny pro-

gramy prevence kriminality a 
domácího násilí, včetně podpory 
činnosti městské policie

Statutární město Frýdek-
-Místek se v roce 2008 připojilo 
k Městskému programu preven-
ce kriminality, který vyhlásilo Mi-
nisterstvo vnitra České republiky. 
Předpokládá se finanční podpora 
programů prevence kriminality 
a domácího násilí. Městský pro-
gram prevence kriminality řídí a 
koordinuje manažer prevence 
kriminality zařazený na Městské 
policii Frýdek-Místek.

Pro jednotlivé projekty a 
programy prevence kriminality 
vyčlenilo Statutární město Frý-
dek-Místek z Fondu prevence 
kriminality 20 % finanční spolu-
účast, v současné době probíhá 
realizace těchto projektů spolu 
s převodem finančních prostřed-
ků dle aktuální situace. Pro-

blematiku domácího násilí řeší 
Centrum nové naděje o. s. svým 
programem Poradna pro oběti 
násilí, který je rovněž finančně 
podporován městem.

Pro zlepšení činnosti měst-
ské policie je pravidelně obmě-
ňován vozový park a pro efektiv-
nější zajištění okrajových lokalit 
města byly zřízeny cyklohlídky, 
které využívají čtyři jízdní kola. 
Městská policie pro zefektivně-
ní výkonu služby při zajišťování 
místních záležitostí veřejného 
pořádku pořídila 13 mikrokamer, 
kamery do vozidel a dalekohled 
pro noční vidění.

V souvislosti s nárůstem 
provozu na pozemních komuni-
kacích ve městě byly počátkem 
roku 2009 pořízeny s finanční 
účastí SFDI dva informativní 
ukazatele rychlosti, které upo-
zorňují řidiče na dodržování nej-
vyšší povolené rychlosti v obci. 
Dalších 10 informativních uka-
zatelů rychlosti bylo rozmístěno 
v rizikových lokalitách koncem 
roku 2009, pořízeny byly rovněž 
s podporou SFDI. 

V oblasti školství,
 kultury a sportu chceme
- připravit rekonstrukci Domu 

včelařů v Chlebovicích a pokra-
čovat v modernizaci školských a 
sportovních zařízení města

Dům včelařství Fojtství Chle-
bovice, v němž se nachází vče-

lařské muzeum a skanzen a 
Muzeum obce Chlebovice a Bez-
ručova kraje, patří i díky investi-
cím města mezi nejzachovalejší 
budovy tohoto typu v kraji.

Klubovna TJ Sokol Chlebovi-
ce – výměna oken, oprava tera-
sy, nová fasáda včetně podhle-
dů (r. 2009)

Modernizace sportovního 
areálu v Chlebovicích (termín 
dokončení: 31. 10. 2010)

V oblasti sportu byly moder-
nizovány:

sportovní areál Základní ško-
ly F-M, Československé armády 
570 (2007)

sportovní areál Základní ško-
ly F-M, Komenského 402 (2008 
– 2009)

tělocvična Základní školy 
národního umělce Petra Bezru-
če, F-M, tř. T. G. Masaryka 454 
(2008 – 2009)

sportovní areál Základní ško-
ly F-M, Pionýrů 400 (2009)

sportovní areál Základní ško-
ly F-M, El. Krásnohorské 139 
– určen dvěma sousedícím ško-
lám (2009)

sportovní hřiště Základní 
školy a mateřské školy Skalice 
(2009)

sportovní hřiště Základní ško-
ly a mateřské školy F-M, Lísko-
vec, K Sedlištím 320 (2010)

sportovní areál Základní ško-
ly a mateřské školy F-M, Jana 

LÁVKA PŘES OSTRAVICI: Cyklostezka i možnost pro pěší.     Foto: Petr Pavelka

PANSKÉ NOVÉ DVORY: Investice v okrajových částech.
Foto: Petr Pavelka

PREVENCE KRIMINALITY: Městská policie se této oblasti velmi 
věnuje.  Foto: Petr Pavelka

BEZPEČNÉ PŘECHODY: Dopravní stavba roku 2009.    Foto: Petr Pavelka
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Čapka 2555 (2010)
fotbalový stadion Stovky 

(2009-2010)
sportovní areál v Chlebovi-

cích (2010)
sportovní hřiště na ul. Roky-

canova ve Frýdku (2010)
- zrekonstruovat divadlo Čtyř-

lístek
Po generální opravě sálu a 

vstupu divadlo obnovilo činnost 
na počátku roku 2007. V roce 
2007 byla opravena část střechy 
hlavní budovy divadla, v roce 
2008 byla dokončena fasáda za-
teplené části divadla Čtyřlístek. 
V roce 2009 probíhaly drobné 
opravy pro zachování plynulého 
provozu divadélka.

- zřídit městskou galerii – 
městské výstavní plochy

Městská galerie není zatím 
zřízena. Snaha zřídit galerii 
v bývalém objektu zdravotní 
školy nemohla být realizována – 
objekt byl prodán.

- zrekonstruovat drobné pa-
mátky (sakrální díla na hřbito-
vech – pomník se sochou an-

SPORTOVIŠTĚ 4. ZŠ: Školy mají moderní sportovní areály.     Foto: Petr Pavelka

DŮM VČELAŘŮ: Město investuje do budov y fojtství. Foto: Petr Pavelka

LÍSKOVEC: Opravený pískovcový kříž.
 Foto: Petr Pavelka

BESKYDSKÉ VESELÉTO: Odpoledne s písničkou.     Foto: Petr Pavelka

děla v Lískovci, klasicistní kříž 
s plastickým korpusem Krista ve 
Skalici, kaplička v Lysůvkách, 
pomník Maryčky Magdonové) 

V roce 2007 byly opraveny 
sakrální díla na hřbitovech – po-
mník se sochou anděla a pietní 
pomník v Lískovci, klasicistní kříž 
s plastickým korpusem Krista ve 
Skalici, kaplička v Lysůvkách, 
boží muka, zhotovena deska 
k pomníku Maryčky Magdonové 
a deska na Kupecké domy. 

V roce 2008 byly opraveny 
další sakrální díla na hřbitovech 
– kříž s korpusem Krista v Lysův-
kách, sloup s kalichem a pomník 
B. Uhlíře v Chlebovicích. Dokon-
čena opravy božích muk (směr 
Lískovec), osazeny repliky desek 
na pomníku Pohřeb v Karpatech.

V roce 2009 byly opraveny 
bludné balvany pomníku „Pěvci 
Slezských písní“ na ul. Frýdlant-
ské, zhotovena replika busty B. 
Smetany, oprava fasády a stře-
chy hřbitovní kaple v Janáčkově 
parku, zhotovena a osazena 
deska k pomníku padlých „Sama-

ritán“ na Kostikově 
náměstí a deska 
k pomníku B. Sme-
tany umístěné v sa-
dech B. Smetany. 

V roce 2010 byly 
opraveny poškoze-
né dveře hřbitovní 
kaple v Janáčkově 
parku, osazena re-
plika busty B. Sme-
tany na původní 
místo v sadech B. 
Smetany, koncem 
roku započnou 
práce na zhotove-
ní repliky busty P. 
Bezruče

- zřídit stezku 
okolo Olešné pro 
jízdu na kolečko-
vých bruslích

(viz první strana 
dnešního čísla)

- každoročně po-
řádat akce „Prázd-
niny ve městě“ a 

„Beskydské léto“, popř. „Den dětí“
Prázdniny ve městě je ucele-

ná nabídka aktivit pro děti a mlá-
dež ve městě v průběhu letních 
prázdnin. První „Prázdniny ve 
městě“ byly uspořádány v roce 
2006. Akce realizuje Statutární 
město Frýdek-Místek prostřed-
nictvím své příspěvkové orga-
nizace „Středisko volného času 
Klíč“ společně se zájmovými a 
kulturními organizacemi působí-
cími na území města.

Rok 2006 – počet akcí 50, po-
čet zapojených organizací 24, po-
čet dětí 1250, rozpočet 160 tis. Kč

Rok 2007 – počet akcí 58, po-
čet zapojených organizací 28, po-
čet dětí 1750, rozpočet 250 tis. Kč

Rok 2008 – počet akcí 54, po-
čet zapojených organizací 24, po-
čet dětí 2050, rozpočet 250 tis. Kč

Rok 2009 – počet akcí 45, po-
čet zapojených organizací 21, po-
čet dětí 1950, rozpočet 250 tis. Kč

Rok 2010 – počet akcí 47, 
počet zapojených organizací 23, 
akce „běží“ rozpočet 250 tis. Kč

„Beskydské Veseléto se ve 
městě koná každoročně, v le-
tech 2007-2008 se skládalo 
z 9 akcí, v letech 2009-2010 

z 10 akcí. Zahrnuje Mezinárod-
ní folklorní festival, Odpoledne 
s písničkou, Historické slavnosti, 
Western léto, Sweetsen Fest, 
Beskydské rekordy, Jazz ve 
městě a další.
V oblasti územního rozvoje a 
životního prostředí chceme

- prosadit zařazení naší obce 
do Národní sítě zdravých měst

Frýdek-Místek byl zařazen 
do Národní sítě Zdravých měst, 
která je certifikována ze strany 
Světové zdravotní organizace 
(WHO). Zdravé město je pres-
tižní označení pro municipalitu, 
která je aktivně zapojena do 
mezinárodního projektu. Příno-
sy členství lze spatřovat napří-
klad v zastřešení významnou 
mezinárodní autoritou, v získání 
informací a služeb k finančním 
zdrojům, tedy dotacím a fondům 
Evropské unie, v síťové spolu-
práci a ve výměně zkušeností 
v rámci republiky i v zahraničí. 
Je to i dobrá vizitka vůči zahrani-
čí a návštěvníkům.

- pokračovat v rekonstrukcích 
a úpravách dětských hřišť, her-
ních prvků na sídlištích a v par-
cích, včetně jejich úprav

V období let 2006-2010 byly 
instalovány následující dětská 
hřiště podle přísných bezpeč-
nostních norem Evropské unie: 
2006 – Rekonstrukce dětského 
hřiště na ul. Dobrovského

2006 – Rekonstrukce dětského 
hřiště v Sadech Svobody
2007 – Nové dětské hřiště na ul. 
Dr. Vaculíka
2008 – Rekonstrukce dětského 
hřiště na sídlišti Za Nemocnicí
2008 – Nové dětské hřiště na ul. 
Nad Lipinou
2009 – Nové dětské hřiště na ul. 
M. Majerové
2009 – Rekonstrukce dětského 
hřiště na sídlišti Riviera u 7. ZŠ
2009 – Vybudování příměstského 
rekreačního areálu „Černá cesta“ 
2010 – Rekonstrukce dětského 
hřiště ul. Komenského
2010 – Rekonstrukce dětského 
hřiště na sídlišti K Hájku
2010 – Rekonstrukce dětského 
hřiště v sadech B. Smetany u 
restaurace Krmelec
2010 – Nové dětské hřiště na 
ulici Rokycanova (Škarabelova)

- udržet kvalitní péči o zeleň
Pravidelně je prováděna 

údržba trávníků (jarní vyhrabá-
ní, kosení trávníků 3-6x ročně, 
vyhrabání listí), údržba květino-
vých záhonů (výsadba letniček, 
dvouletek a jejich průběžná 
údržba, údržba trvalkových zá-
honů), údržba keřových výsa-
deb dřevin (zmlazování keřů, 
stříhání živých plotů, pletí). 
Na Zámeckém náměstí byly na 
lampy veřejného osvětlení umís-
těny závěsné mobilní nádoby 
s květinami. Průběžně také pro-
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HŘIŠTĚ M. MAJEROVÉ: Děti se podařilo potěšit v mnoha lokalitách.   Foto: Petr Pavelka

2. ZŠ: Pro školy se podařilo sehnat rekordní dotační investiční pro-
středky.   Foto: Petr Pavelka

PÉČE O ZELEŇ: I kruhové objezdy mohou zářit. Foto: Petr Pavelka

OBŘADNÍ SÍŇ: Po rekonstrukci znovu důstojné místo.     Foto: Petr Pavelka

bíhá kontrola zdravotního stavu 
stromů. Stromy se sníženou 
provozní bezpečností jsou káce-
ny. Na vytipovaných lokalitách 
(za kácené stromy a na nových 
plochách) se provádí výsadby 
nových dřevin. V období 2006-
2010 bylo vysázeno celkem 953 
ks stromů a 2 080 m2 keřů. 

- zpřísnit dohled nad volně 
pobíhajícími psy a znečišťová-
ním města psími výkaly

Městská policie průběžně 
dohlíží na dodržování čistoty a 
veřejného pořádku ve městě. 
Především se zaměřuje na lo-
kality se zvýšeným výskytem 
volně pobíhajících psů. Rovněž 
provádí odchyt těchto volně po-
bíhajících zvířat.

- zlepšit stávající stav chodní-
ků a obřadní síně na městském 
hřbitově

Byla dokončena další etapa 
rekonstrukce smuteční obřad-
ní síně na městském hřbitově 
ve Frýdku. Po výměně oken a 
opravě vodovodního řadu byla 
opravena také elektroinstalace 
a velkých změn doznal rovněž 
interiér síně, který již byl značně 
zastaralý.

V roce 2008 byla provedena 
I. část realizace I. etapy rekon-
strukce chodníků na veřejném 
pohřebišti ve Frýdku. II. část 
realizace byla provedena v le-
tošním roce.

- nadále spolupracovat s okol-
ními obcemi a městy ve Sdružení 
obcí Frýdecko-Místecka a regionu 
Beskydy, rozvíjet aktivity v rámci 
EUROREGIONU BESKYDY

Společné prezentace na 
veletrzích cestovního ruchu, 
programy Evropské unie v rám-
ci příhraniční spolupráce, spo-
lečné projekty Sdružení obcí 
Frýdecko-Místecka a Sdružení 
obcí Olešná podporující rozvoj 
cestovního ruchu. Realizace 
Beskydského Veseléta.

- aktivně se zasazovat za vy-
čištění přehrady Olešná

Město sleduje aktuální mož-
nosti řešení této nádrže, která 
ovšem není ve vlastnictví měs-
ta. Podle dostupných informací 
vlastníka všechny dostupné 
technologie představují neúměr-
nou finanční náročnost. Sou-
časný stav nijak neohrožuje re-
kreační aktivity, které město do 
této zóny přineslo – aquaparky, 
cyklostezka vhodná i pro in-line 
bruslení a běžkaře.

- získat další dotace pro měs-
to a ostatní spolupracující sub-
jekty ze státních a evropských 
fondů a grantů

Skutečně výstavní bod, frý-
decko-místecká radnice byla 
mimořádně úspěšná ve získává-
ní dotačních titulů. V roce 2007 
jsme získali dotace v celkové 
výši 22 410,9 tis. Kč, v roce 

2008 69 603,1 tis. Kč, v roce 
2009 195 263,7 tis. Kč, za rok 
2010 doposud 43 519,5 tis. Kč, 
přidělení dalších je očekáváno.

V roce 2008 byly městu 
schváleny dva integrované plá-
ny - Integrovaný plán rozvoje 
statutárního města Frýdku-Míst-
ku – přitažlivé město (9,25 mil. 
EUR) a Integrovaný plán rozvoje 
statutárního města Frýdku-Míst-
ku – sídliště Slezská (5,24 mil. 
EUR). Tyto prostředky budou 
čerpány na dílčí projekty průběž-
ně do roku 2013. 

Město také získalo dotace v 
celkové výši 86,5 milionů korun 
z Operačního programu Životní 
prostředí. S přispěním Evropské 
unie tak město vymění okna a 
zateplí obvodové stěny a stře-
chy celkem jedenácti školních 
budov v celkové hodnotě 158 
milionů korun!

- aktivně přistupovat k přípra-
vě územního plánu města Frýd-
ku-Místku a strategického plánu 
rozvoje města

Nový Územní plán Frýdku-
-Místku byl vydán Zastupitel-

stvem města Frýdku-Místku 
v prosinci 2008 a nabyl účin-
nosti dne 1. ledna 2009. Na 
základě poměrně velkého 
množství návrhů na změnu 
územního plánu, které byly po-
dány od doby účinnosti nového 
územního plánu Frýdku-Místku, 
rozhodlo Zastupitelstvo města 
Frýdku-Místku v listopadu 2009 
o pořízení Změny č. 1 Územní-
ho plánu Frýdku-Místku. Zadá-
ní této změny bylo schváleno 
zastupitelstvem města 26. 7. 
2010. Podklady pro návrh této 
změny spolu se zadáním byly 
předány vybranému projektan-
tovi ke zpracování návrhu změ-
ny územního plánu. 

Strategický plán rozvoje sta-
tutárního města Frýdku-Místku 
byl schválen na 5. zasedání 
zastupitelstva města, konaném 
dne 18. 6. 2007, účinnost od 19. 
6. 2007. 2x ročně je radě měs-
ta předkládána zpráva o plnění 
strategického plánu.
V oblasti hospodaření s ma-

jetkem města chceme
- dořešit využití lokalit bývalých 

areálů kasáren na ulici Palkovická 
v Místku ve Frýdeckém lese

Nový územní plán umožňuje 
polyfunkční využití v lokalitách 
bývalých areálů kasáren na ul. 
Palkovická a ve Frýdeckém lese.

- definitivně ukončit privati-

zaci bytového fondu a dořešit 
správu bytového fondu

Privatizace bytového fon-
du byla v roce 2010 ukončena 
(chybí realizovat prodej jedno-
ho domu na ul. J. Haška, ZM 
v 7/2010 rozhodlo o prodeji). 
Bude realizován „prodej“ sou-
boru pohledávek týkajících se 
bytového fondu. ZM rozhodlo o 
prodeji v 7/2010. Byla schválena 
nová Pravidla pro pronájem bytů 
ve vlastnictví SMFM

- zadluženost města udržet 
pod hranici max. 8 %

S rezervou splněno.
V sociální oblasti chceme
- zřídit lůžka integrované ge-

riatrické péče a zřídit Centrum 
integrované geriatrické péče

Rada města ve svém pro-
gramovém prohlášení deklaro-
vala v sociální oblasti věnovat 
pozornost starším lidem. Při 
péči o ně významně pomáhá 
rekonstrukce objektu pod Zá-
meckým náměstím, kde vzniklo 
nové Centrum pečovatelské 
služby. Pro Pečovatelskou 
službu Frýdek-Místek je zá-
sadní, že její činnost je nyní 
koncentrovaná v jedné budově 
a lidé již nemusí v záležitos-
tech s touto oblastí spojených 
běhat po celém městě z jedné 
budovy do druhé. Také viz str. 
2 tohoto čísla.
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Plnění programového prohlášení

- usilovat o zaměstnávání 
zaměstnanců se změněnou 
pracovní schopností (osob těžce 
zdravotně postižených ) v někte-
rých z našich zařízení 

Průběžné plnění. Ve všech 
příspěvkových organizacích v pů-
sobnosti odboru sociálních služeb 
jsou zaměstnáváni občané se 
změněnou pracovní schopností.

- podpořit veřejně účelné ak-
tivity občanských sdružení zdra-
votně postižených

Každoročně od roku 2007 
jsou vyhlašovány dotační pro-

gramy na podporu a rozvoj so-
ciálních služeb, ve kterých je ve 
značné části zastoupena pod-
pora poskytovatelů sociálních 
služeb pro osoby se zdravotním 
postižením.

- soustředit se na získávání 
evropských, státních a krajských 
dotačních programů v oblasti 
podpory poskytovatelů sociál-
ních služeb 

Spolupráci a informační 
servis v rámci získávání financí 
a zapojení se do vyhlášených 
dotačních programů z evrop-

ských, státních a krajských 
zdrojů zajišťuje koordinátor 
komunitního plánování sociál-
ních služeb. Rovněž koordinu-
je spolupráci mezi nestátními 
neziskovými organizacemi, 
příspěvkovými organizacemi a 
odborem sociálních služeb Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku 
při dotačních řízeních.

- rozšířit kapacitu městských 
jeslí

Nejprve se díky rekonstrukci 
Pavilonu C v objektu frýdecko-
-místeckých jeslí kapacita zved-
la ze 30 na 36 míst, následná 
rekonstrukce dalších prostor, 
které byly dříve využívány 
Akademií J. A. Komenského, 
přinesla podmínky pro stálou 

docházku 54 dětí.
- optimalizovat počet kom-

penzačních pomůcek v půjčov-
ně pečovatelské služby

Město Frýdek-Místek se 
úspěšně snaží každým rokem 
navyšovat počet kompenzač-
ních pomůcek určených pro 
půjčovnu Pečovatelské služby 
Frýdek-Místek.

AKTIVNÍ STÁŘÍ: Město myslí na starší generaci. Foto: Petr Pavelka

JESLE: Zařízení pro nejmenší má zvýšenou kapacitu.     Foto: Petr Pavelka

Počet zasedání ZM/účast % účasti
Volební strana: ČSSD
Ing. Eva Richtrová 27/27 100
Mgr. Petr Cvik 27/27 100
Mgr. Michal Pobucký,DiS. 27/27 100
Ing. Petr Rafaj 20/19 95
Ing. Vilibald Pintzker 7/7 100
(členem ZM od 14. 9. 2009)
MUDr. Miroslav Adam 27/27 100
Ing. Jaroslav Chýlek, MBA 27/24 89 
Jiří Zaoral 27/27 100
Mgr. Jarmila Kožušníková 27/27 100
Petr Skotnica 27/27 100
Ing. Pavlína Nytrová 27/27 100
Mgr. Štěpánka Pavlátová 27/27 100
Miroslav Slezák 27/25 93
Ing. Jiří Čudek 27/27 100 
Karel Deutscher 27/27 100
Jaroslav Muroň 27/26 96
Vítězslav Pobuda 27/27 100
Jiří Velčovský 27/27 100 
% účasti za volební stranu:  98,5   

Volební strana: Sdružení ODS, KDU-ČSL a Občanů pro Frýdek-Místek
Ing. Igor Svoják MBA 27/24 89 
Ing. Martina Konečná 27/20 74
Ing. Petr Konůpka 27/26 96 
Mgr. Josef Vojvodík 27/25 93
MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. 27/21 78
Ing. Vít Roubal 27/22 81

Přehled účasti členů Zastupitelstva města Frýdku-Místku na zasedáních
zastupitelstva města ve volebním období 2006-2010 dle volebních stran

Počet zasedání ZM/účast % účasti
Ing. Michal Hájek 27/22 81
Ing. Rafael Kučík 27/25 93
Miloslav Merta 27/23 85
Ing. Dalibor Švejkovský 27/25 93
Ing. Dalibor Hrabec 17/16 94
Jan Janásek 10/9 90
(členem ZM od 20.4.2009) 
Ing. Pavel Kocich 27/24 89
Libor Koval 27/26 96 
Ing. Ivan Pavlas 27/26 96
Ing. Petr Hartmann 27/24 89
MUDr. Ing. Miroslav Přádka, Ph.D. 27/22 81
% účasti za volební stranu:  88   

Volební strana: KSČM
Mgr. Ivan Vrba 27/27 100
JUDr. Miroslav Dokoupil 27/27 100
RSDr. Ing. Svatomír Recman 27/26 96
Pavel Holý 27/26 96
Ing. Oldřich Pospíšil 27/27 100
% účasti za volební stranu:  98,5   

Volební strana: Nezávislí
PhDr. Zdeněk Stolař 27/25 93
Mgr. Drahomíra Jurtíková 27/23 85
% účasti za volební stranu:  89   

% účasti na zasedáních zastupitelstva
za všechny volební strany:  94
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Předprodej vstupenek v Nové Scéně Vlast od 11. 10. 2010.
Pořad je realizován za podpory

Moravskoslezského kraje a Statutárního města Frýdek-Místek.
www.ostravica.com

Zveme Vás na slavnostní pořad
k 50. výročí založení

SLPT Ostravica
13. 11. 2010 v 18.00 hodin

v Kině Petra Bezruče v Místku.

V pátek 15. října si v Hudeb-
ním klubu Stoun dají sraz všich-
ni příznivci české poprockové 
formace Support Lesbiens. 

Historie skupiny sahá do 
roku 1992. Už v roce 1993 na-
točila svoje první CD, kterému 
předcházela řada společných 
vystoupení se skupinami Lucie, 
Alice, Kollerbandem a dalšími 
domácími i zahraničními umělci. 
V dalších letech následovala sa-
mostatná turné, vystoupení na 
festivalech i v zahraničí. V roce 
1996 skupina přerušila činnost, 
od roku 1998 navazuje na 
předchozí působení a postupně 
vydává dalších šest řadových 
alb, koncertní DVD, soundtrack 
k filmu „Máj“ a dvě kompilace, 
z nichž ta novější vyšla před ro-
kem a kromě nejlepších balad a 
dosud nevydaných skladeb ob-
sahuje píseň „Životní“ z úspěš-
ného TV seriálu „Přešlapy“.

Support Lesbiens docílili řady 

Support Lesbiens po 7 letech ve StounuSupport Lesbiens po 7 letech ve Stounu
úspěchů – v březnu 2003 zís-
kávají ocenění Anděl od České 
hudební akademie za nejlepší 
album roku 2002 a Kapelu roku. 
Koncem roku 2004 se díky sin-
glu „Cliché“ stává první českou 
anglicky zpívající kapelou, jejíž 
singl se umístil na prvním místě 
oficiální rádiové hitparády IFPI. 
Videoklip k písni „Cliché“, ve kte-
rém vystupují například i herci 
Jan Budař, Josef Vinklář, bodu-
je a posléze vyhrává hitparádu 
World Chart Expres na MTV a 
zároveň se Support Lesbiens 
stávají Artist Of The Week tele-
vizní hudební stanice MTV.

Po několika personálních změ-
nách, zejména po odchodu Jardy 
Helešice v roce 2004, vypadá 
sestava Support Lesbiens násle-
dovně: Kryštof Michal – zpěv, Hy-
nek Toman – kytara, René Rypar 
– kytara, Jan Daliba – baskytara, 
Zbyněk Raušer – bicí.

„Stálice českého hudebního 

nebe zavítá po dlouhých sedmi 
letech do našeho klubu,“ říká 
dramaturg Stounu Kamil Rudolf. 
„Jsem tomu hodně rád a věřím, 
že stejně to vnímají i fanouš-
ci Supportů a že se přijdou na 
svoje oblíbence podívat a užít si 
jejich koncertní show. Vystoupení 
bude umocněno novým kvalitněj-
ším zvukem a světly, pořízenými 
z účelové dotace díky Radě měs-
ta Frýdku-Místku. Jako support 
skupiny Support Lesbiens vy-
stoupí ostřílená místní skupina 
Najzar,“ doplňuje Rudolf.

Vstupenky na Support Lesbi-
ens budou k dostání v předpro-
deji za 220 Kč v Beskydském in-
formačním centru na Zámeckém 
náměstí ve Frýdku a na Náměstí 
Svobody v Místku, samozřejmě 
také ve Stounu.

Art Collegium, Fotoklub Frýdek-Místek, vyhlašu-
je 13. ročník fotosoutěže pro mladé autory, které 
se mohou zúčastnit fotografové z Frýdku-Místku a 
okolí, jejichž věk v roce 2010 nepřesáhne 25 let. 

Fotografie mohou být černobílé nebo barevné 
formátu minimálně 13 x 18 cm libovolného tématu. 
Fotografie musí být na zadní straně označeny ná-
zvem fotografie, dále jménem autora, jeho adresou 
a rokem narození. Do každé zásilky je nutno vložit 
seznam zaslaných fotografií.
Vyhodnocení fotografií provede odborná poro-

ta sestavená pořadatelem. 
Nejlepší autoři získají hodnotné ceny.

Uzávěrka soutěže: 17. 12. 2010
Vernisáž: 18. 1. 2011 v budově Obchod-
ní akademie Frýdek-Místek (na ul. Palackého)
Vrácení fotografií: do 30. 6. 2011

Fotografie do soutěže zasílejte na adresu:
Fotoklub Art Collegium

Obchodní akademie
Palackého 123, 738 02 Frýdek-Místek

Soutěž probíhá za přispění
Statutárního města Frýdek-Místek.

V sobotu večer 16. října od 
20 hodin bude hudební Hos-
půdka U Arnošta v režii pořadu 
ČAJFOLK, který tentokrát nese 
podtitul Čajfolk patří Krtkům.

Tradiční folkové hudební se-
tkání pořádané kapelou I.C.Q. 
zakotvilo nyní v hudební Hos-
půdce u Arnošta. Kromě stále 
populárnější skupiny I.C.Q. 
(Krtek 2009), vystoupí i letošní 
držitelé Krtka 2010: výborná pís-
ničkářská dvojice SOVA &. SLA-
MÁK a kapela HLUČNÍ SOU-
SEDÉ s vynikající francouzskou 
zpěvačkou Céline Bossu.

Pro přímo nezasvěcené při-
pomeňme, že cena Krtek roku 
je udělována odbornou porotou 
nadějným kapelám a umělcům 
na prestižním festivalu ZAHRA-
DA v Náměšti na Hané.

Folkové a jazzové lahůdky 
V neděli večer 17. října od 

19 hodin si můžete přijít vychut-
nat opravdu jedinečný frýdecký 
koncert jazzové „pecky“ kapely 
East Affair. Všem váhavým do-
poručujeme zhlédnutí ukázky 
jejich tvorby na internetu: www.
myspace.com/eastaffair.

Kapelu East Affair tvoří čtyři 
hudebníci, kteří se potkali při stu-
diích na Jazzové vysoké škole v 
Kolíně nad Rýnem, kde také mo-
mentálně žijí a pracují. Vedle dvou 
zakladatelů a lídrů kapely, Němce 
Kima Eferta hrajícím na kytaru a 
českého cimbálisty Jury Wajdy, 
dotvářejí skupinu srbský kontra-
basista Fedor Ruškuc a perkusio-
nista Mirek Pyschny z Polska.

Typickým znakem v jejich pře-
vážně autorských skladbách jsou 
vedle jazzových a folklórních prv-

ků také elementy inspirované Af-
rikou, Indií nebo Jižní Amerikou.

Jak už ale samotný název ka-
pely a původ hudebníků napoví-
dá, důraz je kladen především 
na hudbu ze střední a východní 
Evropy. Velmi často můžeme na 
koncertech East Affair (Východní 
záležitosti) slyšet improvizované 
melodie, které jsou oblíbenou 
součástí a samozřejmostí cha-
rizmatických muzikantů. Kapela 
East Affair, která se stala v září 
2008 vítězi World Musik soutě-
že „Creole NRW“ a v roce 2009 
i celoněmeckého kola „Creole 
bundeswetbewerb“, vsadila na 
profesionalitu, pohodovost a ra-
dost ze hry a také na kombinaci 
hudebních nástrojů, které vytvá-
ří pro posluchače nejen vizuální, 
ale především zvukové zážitky.

Osobitý malířský styl Miro-
slava Dyla lze spatřit v říjnu 
v Galerii pod zámkem. Výsta-
va jeho obrazů představuje i 
beskydskou krajinu a výjevy 
přímo z Frýdku-Místku. Svou 
osobitost autor podtrhl již na 
vernisáži, když se osobně se 
svými kamarády postaral o 
hudební doprovod akce.

Kromě toho, že se Miroslav 
Dyl představil jako hudebník, 
překvapil přítomné i tím, že uspo-
řádal tombolu s obrazem pro ví-
těze. „Autor se narodil v Ostravě 
a maluje už od svých dětských 
let. V průběhu ZŠ v Porubě na-
vštěvoval LŠU. Techniku ve své 
tvorbě si zdokonalil návštěvou 
výtvarně propagační školy v Ost-
ravě,“ představila galeristka Ivana 
Cviková Miroslava Dyla, který se 
ve své současné tvorbě zaměřu-
je převážně na krajinu Beskyd a 
Oderských vrchů. „Oblíbil si kouz-
lo starých chalup, které maluje 
ve všech ročních obdobích v zá-
řivých barvách přírody,“ doplnila.

Malíř Miroslav Dyl
představuje Beskydy

Dylovi ale nejsou vzdálena ani 
zátiší a kytice, které maluje jemu 
nejmilejší technikou, kterou je 
akvarel. „Ve všech jeho pracích 
k nám promlouvá láska k příro-
dě a sounáležitost s ní. Ve svém 
přednesu barevných kombinací 
uspokojuje i estetické cítění di-
vákovo a kladně na něj působí. 
Svou radost z barev předkládá 
také malováním abstraktních 
obrazů, kde uplatňuje výhody 
akrylových barev,“ sdělila Iva-
na Cviková. I abstraktní obrazy, 
které vkusně doplňují nejrůznější 
interiéry, jsou součástí výstavy. 

Galerie pod zámkem v posled-
ních čtyřech letech obdržela od 
Statutárního města Frýdek-Místek 
v roce 2008 dotaci ve výši 80 tisíc 
korun. Frýdecko-místecká radnice 
podpořila i další galerii v centru 
Frýdku, a to Langův dům. Libu-
še Olšáková, galeristka Langova 
domu, získala od radnice za po-
slední čtyři roky podporu ve výši 
405 tisíc korun z Kulturního fondu 
i přímo z městského rozpočtu. (pp)

13. ročník fotosoutěže
pro mladé autory

MIROSLAV DYL: Výtvarník (uprostřed) ukázal při vernisáži, že je 
všestranným umělcem.   Foto: Petr Pavelka
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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/

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, 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield
 26. 10. – 27. 10. 
park. u Billy  19. 10. – 21. 10.

Sběrné dvory:
Collo louky, Pod estakádou
Provoz: Po – Pá 8.00 – 18.00
So 8.00 – 14.00

Kontakt na Sběrné dvory a mobil-
ní sběrnu Frýdecké skládky, a. s. 
tel.: 558 44 00 62, 733 347 236

Oznámení o změně
stanoviště mobilní sběrny:
Oznamujeme občanům, že 

od měsíce července došlo ke 
zrušení stanoviště mobilní sběr-
ny u Kina P. Bezruče v Místku. 
Toto stanoviště mobilní sběrny 
nevyhovovalo z důvodu omeze-
ní parkujícími automobily.

Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor životního prostředí a země-
dělství, který má v kompetenci na-
kládání s komunálním odpadem, 
připravil ve spolupráci s Frýdeckou 
skládkou, a. s., zajišťující svoz 
komunálního odpadu na území 
města Frýdku-Místku, harmono-
gram svozu objemného odpadu 
v roce 2010, tzv. podzimní úklid, a 
to formou přistavení velkoobjemo-
vých kontejnerů. V letošním roce 
na podzim budou velkoobjemové 
kontejnery přistaveny na 59 svo-
zových místech, jak je uvedeno v 
harmonogramu. Přistaveny budou 
vždy dopoledne uvedeného dne, 
nejpozději do 11. hod.,  a vyve-
zeny budou následující den opět 
dopoledne, nejpozději do 11. hod. 
Upozorňujeme, že odpad smí být 
odkládán pouze do kontejnerů! 
Jakékoliv odkládání odpadu mimo 
kontejner bude považováno za 
odkládání odpadu mimo vyhra-
zené místo dle ust. § 47 odst. 1 
písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, s možností udělení 
pokuty až do výše 50 000 Kč. V 
době konání svozu bude Městská 
policie Frýdek-Místek provádět 
pravidelné kontroly konkrétních 
stanovišť a bude sankcionovat na 
místě ty, kteří se dopustí přestupku 
proti veřejnému pořádku, tj. odloží 
odpad mimo kontejner. 

HARMONOGRAM SVOZU
18. 10.

Frýdek – Panské Nové Dvo-
ry – u č. p. 2416, Panské Nové 
Dvory – u býv. hřiště TJ Slezan, 
ul. K Hájku – u obchodu a u č. p. 
2958, ul. Bruzovská – u vodárny
Místek – ul. Kollárova – u pečo-
vatelských domů, ul. Fibichova – 
poblíž gymnázia, ul. Pionýrů – u 
č. p. 803-805

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě
a místních částech v roce 2010, tzv. podzimní úklid

19. 10.
Frýdek – ul. K Lesu – naproti 
kříže, ul. Vršavec – u lesa, ul. 
Mánesova-Žižkova – u pivnice
Místek – ul. Beethovenova – na 
parkovišti, ul. Myslbekova – u 
rozvodny, ul. Ke Splavu – u ná-
dob na separovaný odpad

20. 10.
Frýdek – ul. Slezská – na parkovi-
šti, ul. Černá cesta – u obchodu, ul. 
Křižíkova – autobusové stanoviště 
VP, ul. J. Hakena – u večerky „Ma-
ják“, ul. Tolstého – u telefonní budky
Lískovec – za výrobnou krůtích 
výrobků

21. 10.
Frýdek – ul. I. P. Pavlova – ve-
dle č. p. 284, ul. Nad Mostárnou 
– u lávky, ul. J. Skupy – za kul-
turním domem, ul. Cihelní – u 
gymnázia a SOŠ (dříve 10. ZŠ), 
ul. Klicperova – u popelnic, ul. 
Slunečná – naproti č. p. 290

25. 10.
Místek – ul. Hálkova-Březinova 
– u výměníku, ul. ČSA – u č. p. 
1935 (na parkovišti), ul. Anen-
ská – poblíž č. p. 632, ul. Zd. 
Štěpánka – za restaurantem, ul. 
Bezručova – u betonových zá-
bran, ul. K Olešné – u č. p. 1332

26. 10.
Místek – ul. J. Trnky – u restau-
race Morava, ul. Dr. Vaculíka – 
parkoviště za 8. ZŠ, ul. Frýdlant-
ská – u věžáků
Lysůvky – u telefonní budky, 
naproti zahradnictví 
Zelinkovice – poblíž mateřské 
školy, u nádob na separ. odpad 
(POUZE DNE 12.10.!), ul. Ro-
venská, mezi č. p. 4 a 5, v zatáč-
ce u lip (POUZE DNE 26. 10.!)
Chlebovice – u transf. a u pošty

27. 10.
Frýdek – ul. Novodvorská – J.
Čapka, ul. M. Chasáka – u domu 

č. p. 3149, ul. Pekařská – napro-
ti domu č. p. 3057
Místek – ul. Pavlíkova – u nádob 
na separovaný odpad, ul. Lesní 
– za domem č. p. 505, ul. Palko-
vická – u podchodu

14. 10. a 28. 10.
Lískovec – u hasičské zbrojnice 
a u hřbitova
Skalice – u kulturního domu, 
u vrby (POUZE DNE 14.10.!), 
u žampionárny (POUZE DNE 
28.10.!), u kostela
Místek – ul. Polní – u hřiště, ul. 
Kolaříkova – naproti domu č. p. 
1589, ul. Spořilov – za domem 
č. p. 1612, ul. Čelakovského – 
bývalá prodejna

V době od 15. 10. do 18. 
10. bude umístěn velkoobjemo-
vý kontejner také na ul. Míru, a 
to v místě u prádelny a u hřiště 
a Skalice – Kamenec, rozcestí. 
Kontejner bude umístěn v pátek 
dne 15. 10. v dopoledních hodi-
nách, stažen bude v pondělí 18. 
10. také v dopoledních hodinách.

Do velkoobjemových kontejne-
rů neodkládejte nebezpečný od-
pad, tj. mazací a motorové oleje, 
olejové filtry, televizory, monitory, 
počítače, obrazovky, lednice, mra-
záky, zbytky barev, laků a ředidel, 
použité obaly od postřiků, autoba-
terie a monočlánky, prošlé a nepo-
třebné léky. Tyto odpady můžete 
odložit ve sběrném dvoře (na ul. 
Panské Nové Dvory, na ul. Hlav-
ní – pod estakádou, nebo na ul. 
Collo louky – vedle hypermarketu 
Tesco) nebo v mobilní sběrně.

Změna umístění velkoobjemo-
vých kontejnerů v rámci ulice vy-
hrazena. Pro informace se můžete 
obrátit na odbor životního prostředí 
a zemědělství, tel. 558 609 615 
nebo přímo na Frýdeckou skládku, 
a. s., tel. 558 440 066.

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)

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

Tekuté odpady
Tyto odpady vznikají ze-

jména v čistírnách odpadních 
vod jako čistírenské kaly, dále 
pak v úpravnách uhlí jako kaly 
uhelné a konečně v petroche-
mickém průmyslu a rafinériích 
minerálních olejů jako ropné ka-
palné odpady. Podobně je tomu 
v automobilovém průmyslu, 
v průmyslu barev a laků apod. 

Z charakteru vzniku kapalných 
odpadů vidíme, že jde převážně 
o odpady patřící do sféry prů-
myslových odpadů. Čistírenské 
kaly lze zpracovat také např. 
kompostováním, ostatní kapalné 
odpady lze pouze spalovat nebo 
zpracovat jiným tepelným způ-
sobem (pyrolýzou).  

Převážná většina tekutých 
odpadů patří mezi odpady ne-
bezpečné, a proto s nimi musí-
me podle toho zacházet. 

Mezi nejčastější tekuté odpa-
dy, které produkují občané města 
Frýdek Místek a odevzdávají na 

Sběrných dvorech, eventuál-
ně na mobilní sběrně Frýdecké 
skládky, a.s. či při svozech NO, 
patří: oleje, barvy, ředidla, emul-
ze, kyseliny, saponáty a jiné čis-
ticí prostředky. Tyto odpady se 
převezou na Panské Nové Dvory 
a po shromáždění dostatečného 
množství se převážejí ke koneč-
né likvidaci do firem, které vlastní 
povolení s těmito odpady naklá-
dat, shromažďovat a likvidovat. 

Každý občan Frýdku-Místku 
může tyto odpady bezplatně 
odevzdat na určených místech 
Frýdecké skládky, a.s. (odběrná 
místa i s otevírací dobou nalez-
nete na www.fmskladka.cz)
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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

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

www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

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

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

17. října v 15 hod.
Atelier Abrakadabra

Kočičiny kocoura Damiána
Poetické setkání s hrdiny stejnojmenné kni-
hy Václava Čtvrtka. Představení pro jednu 
herečku a plný koš loutek. Vstupné: 50 Kč

21. října v 19 hod.
Těšínské divadlo 

Josef a Karel Čapkové
Ze života hmyzu 

Hra Ze života hmyzu je společným dílem bratří 
Čapků. Už v době svého vzniku si získala řadu 
příznivců, ale vyskytli se i odpůrci tohoto díla. 
Ukazovat některé lidské vlastnosti na motý-
lech, chrobácích, mravencích a jiném hmyzu 
je poněkud neobvyklé, ale ve svém výsledku 
překvapivě účinné. Čapkové nemoralizují, ale 
zábavným způsobem nastavují zrcadlo. 
Pro skupinu FMA

24. října v 15 hodin
Divadélko Kuba Plzeň
Není drak jako drak

Loutkoherecké tři pohádky o dracích a o 
princeznách, o zdatných mládencích a o rytí-
řích i prostých chasnicích.
Vstupné: 50 Kč

24. října v 19 hod.
Umělecká agentura All Art Praha
P. Liška/J. Polášek/M. Zbrožek

Milostný trojúhelník
Herecko-psychologický a improvizovaný 
koncert tří odlišných klaunů, který nás za-
vede do vztahového propletence tří kolegů 
a kamarádů a do jejich životů. Dočkáme se 
odkrývaní složitosti mezilidských vztahů.
Vstupné: 400 a 380 Kč – doprodej
Předplatitelská skupina B

31. října v 15 hod.
Divadlo Tramtárie Olomouc

Pračlovíček
Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosau-
řic, ptakoještěrů a ptakoještěrek. Trochu po-
učné, ale hlavně pořádně veselé vyprávění o 
tom, jak pračlovíček postavil první domeček, 
jak musel objevit, k čemu je dobrý oheň, jak 
vyzrál nad tyranosaurem a jak zjistil, že ve 
dvou jde všechno lépe. Vstupné: 50 Kč

Divadelní bašta
FAMUS, o.s. Frýdek-Místek pořádá ve 
dnech 27.-30. 10. festival inscenací sdruže-
ných souborů u příležitosti 120 let ochotnic-
kého divadla v našem městě

27. 10. v 19 hod.
Jaroslav Břehový: OTYLKA
komedie z luxusního sanatoria

hraje Divadelní soubor Čtyřlístek
28. 10. v 19 hod.
Kabaret story

hraje soubor SERUM
29. 10.

P. Dostál – R. Pogoda: Výtečníci
muzikál z prostředí gymnázia

hraje DUO – Divadlo u Ostravice
30. 10. v 19 hodin

FOTR
mafiánský epos hraje ING kolektiv

Vstupné 80 Kč na jednotlivá představení, 
permanentka na celý festival 250 Kč. Před-

prodej v pokladně NS Vlast
Výstavy
1.-31. 10.

Kaluže – výstava fotografií Běly Kučírkové
KINO

15.-17. 10. v 17.00 a 19.30 hod.

KAJÍNEK/ ČR
Akční thriller inspirovaný příběhem Jiřího 

Kajínka.
22.10. v 19.00 hod.

THE EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ/ USA
Sylvester Stallone, Jason Statham a Jet 
Li se vracejí na plátna kin v elektrizujícím 

akčním thrilleru.
31.10. v 19.00 hod.

(K)LAMAČ SRDCÍ/ Francie/Monako
Romain Duris a Vanessa Paradis v roman-

tické komedii.
FILMOVÝ KLUB

18.10. v 19.00 hod.
SUBMARINO/Dánsko

Seversky syrové drama se strhujícími he-
reckými výkony režiséra T. Winterberga.

19.10. v 19.00 hod.
UTOPIE – NEJVÍC LIDÍ ŽIJE V ČÍNĚ/

Norsko
Absurdní komedie o maličkostech a jejich ob-
rovských důsledcích. Konec monopolu v ČR.

25.10. v 19.00 hod.
MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY/USA
Bizarní černá komedie s Georgem 

Cloonym, Jeffem Bridgesem inspirovaná 
skutečnými událostmi. 

26.10. v 19.00 hod.
MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY/Švédsko

Film podle jedné z nejčtenějších knih 
současnosti! 

FILMY PRO SENIORY
27.10. v 10.00 hod.

VŠICHNI JSOU V POHODĚ/USA
Tragikomická cesta Roberta De Niro 
za poznáním svých dětí i sebe sama.

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
SLAVNÉ VILY MORAVSKOSLEZSKÉHO 

KRAJE
Potrvá do 17. října

VII. BESKYDSKÉ TRIENÁLE NEPROFE-
SIONÁLNÍCH ŘEZBÁŘŮ 

Potrvá do 21. listopadu
BAREVNÁ KRÁSA MINERÁLŮ

Členové geologického kroužku vystaví nej-
pěknější kousky ze svých mineralogických 
sbírek. Na výstavě můžete zhlédnout mine-
rály z celého světa. Samostatná místnost 
je věnovaná pestrobarevným achátům a 
umělecké fotografii Jiřího Otipky. Nebudou 
zde chybět regionální minerály a počítačové 
animace 3D modelů krystalů.
Potrvá do 20. března 2011.

ELIŠKA SERVÁTKOVÁ
Výstava z díla významné regionální výtvar-
nice u příležitosti jejich nedožitých 95. na-
rozenin. Výstava je pořádána za podpory 
senátorky a primátorky Frýdku-Místku Evy 

Richtrové. Vernisáž v úterý 26. října v 17 ho-
din ve výstavních síních frýdeckého zámku.
Potrvá do 24. listopadu 2010.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
Úterý 19. října v 16,30 hodin – Langův dům 

na ulici Hluboká
GEOLOGICKÝ KROUŽEK

Pravidelné setkání sběratelů hornin a mine-
rálů, doplněné výměnou poznatků a materiá-
lu, poradenská služba, videoprojekce.

Pátek 22. října 18,00 – 23,00 hodin – frý-
decký zámek

VEČERNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU
Romantická prohlídka zámku při světle svíček.
Začátek prodeje časových vstupenek ve 
středu 20. 10. v 8 hodin.

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Úterý 19 října v 16 hodin – přednáškový sál 
v Zeleném domě

TO NEVÍTE, ŽE NA PRAŠIVÉ JE KOS-
TEL Z JEDLÍ?

Počátky beskydské turistiky jsou svázány s vr-
cholem Prašivé – již na začátku 17. století se na 
zdejší salaši léčili nemocní šlechtici, v roce 1640 
pod vrcholem postavili kostel sv. Ignáce a v 
roce 1921 Pobezkydská jednota slezská posta-
vila na Prašivé svou turistickou chatu. Přednáš-
ka přiblíží historii turistického využívání Prašivé.

Rezervace: p. Polomská 774 409 369
Páteční hudební produkce 19 – 23 hodin

15. 10. Duo Pavel a Anička
22. 10. Evergreen Party
29. 10. Duo Pavel a Anička

KAVÁRNA RADHOŠŤ 

Otevřeno: Po – Pá 9.00 –12.00h.
Upozornění:

Úterní odpolední program zrušen !!!
Nadále bude otevřeno každý den pouze 

v dopoledních hodinách !!!
V úterý bude probíhat Mimi koutek !

15. 10. Burza dětského podzimního a 
zimního oblečení

15. 10. příjem oblečení 
18.-22. 10. prodej

25. 10. výdej a vyúčtování
Nenoste, prosíme, věci luxusní, ale ani 

roztrhané a špinavé!
Maximální počet věcí je 40 ks.

22. 10. Výtvarka – Indiáni ze šišek
Zajímavá podzimní dekorace – jednoduchá prá-
ce pro děti a maminky! Materiál k dostání u nás.
28. 10. – Státní svátek – v KM Broučci 

zavřeno !!!
29. 10. Výtvarka – Postavičky z barev-

ných listů a podzimních plodů
Děti si mohou nalepovat listy a drobné plody na 
tvrdý papír a vytvořit si tak originální postavičky.
Listy a podzimní plody (jeřabiny, šípky…) si 
přineste s sebou.

Mimi koutek
Každé úterý od 9.30 – 11.30 hod.
Zveme maminky s dětmi do 1,5 roku na přá-
telské posezení. Využijte této nabídky a ne-
zůstávejte doma samy! Maminky tento čas 
mohou využít k výměně zkušeností s péčí o 
děti, jejich výchovou apod. a děti si budou 
bezpečně hrát v herně bez přítomnosti star-
ších dětí. Máme k dispozici občerstvení, vý-
běr přesnídávek a mikrovlnnou troubu.

Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu od 9 hodin. Těhotenské cvi-
čení probíhá na rehabilitačních míčích pod 
vedením zkušené porodní asistentky. Hlídání 
starších dětí zajištěno. Cena 70 Kč, při za-
koupení permanentky sleva! 

Otvíráme:
Anglická konverzace pro pokročilé

 - v dopoledních hodinách
Orientální tance pro ženy i dívky

- odpoledne
Kurzy budou probíhat od října, bližší termín 

upřesníme dle zájmu maminek.

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

20. října 2010 v 19 hod.
Divadlo Metro Praha

– Černé divadlo F. Kratochvíla
Michal Urban

Life is Life – Život je fajn
V novém pojetí originálního černého divadla 
prožijete jeden obyčejný den a jeden možná 
trochu obyčejný život. Představení spojuje 
několik žánrů: tanec, pantomimu, poetiku 
kresleného divadla – to vše je spojeno v 

jedno nonverbální představení. 
Vstupné: 400 a 380 Kč - doprodej

Předplatitelská skupina A
26. října v 19 hod. – Bazilika Navštívení 

Panny Marie
1. koncert KPH 2010/2011

Svatováclavský hudební festival
ARS BRUNENSIS CHORUS – smíšený 

pěvecký sbor
Dan Kalousek – dirigent

MUSICA FIGURALIS
Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)

Výstavy:
1.-31. 10. – chodby Národního domu

Svátek tří bratří ve fotografii
Fotoklub Český Těšín a Třinec
Prodloužené lekce tanečních

Pátek 15. 10. vedou manželé Gebauerovi
Neděle 17. 10. vedou

Mgr. J. Šodková a J. Jaglarz
Pondělí 18. 10. vedou manželé Gebauerovi

Středa 20. 10. vedou
Mgr. J. Šodková a J. Jaglarz

Čtvrtek 21. 10. vedou
Mgr. J. Šodková a J. Jaglarz
Zahájení vždy od 17 hodin

16. 10. v 19 hodin – Národní dům
Tančírna

Akce je určena pro kurzisty tanečních pro 
mládež a jejich kamarády.

Vstupné: 80 Kč – kurzisté tanečních po 
předložení průkazu, 100 Kč – absolventi a 

kamarádi

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek
Novodvorská 3478, tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz

Pro děti
Sobota 23. října v 15 hod.

Stanislav Tomek
Jak to bylo s Růženkou

veselé netradiční pojetí pohádkového
příběhu – hraje DS Čtyřlístek Frýdek-Místek

Vstupné 20 Kč
Pro mládež a dospělé

Sobota 23. října v 18 hod.
KABARET STORY aneb Neseď v koutě

kabaretní podívaná plná lesku, světel, 
podmanivé hudby a svůdného tance – hraje 

divadelní soubor SERUM Frýdek-Místek
Vstupné 80 Kč

Půjčování kostýmů v říjnu:
úterý a čtvrtek od 15 do 17 hod.
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Hudební hospůdka U Arnošta

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

ul. Těšínská (areál TJ Slezan)
738 01 Frýdek-Místek

tel.: 603 145 217, 604 382 517 
email: hospudka@uArnosta.cz

web: www.uArnosta.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

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
+420 773 993 112,

www.galeriepodzamkem.cz

Prodej výtvarných děl předních sou-
časných malířů a grafiků

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

otevřeno duben-říjen, sobota 9-12 
Zájezdy je možno dohodnout 

i kdykoliv v jiný termín.
Info: www.vcelaricifm.cz, 603 542 619

Muzea v Chlebovicích

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

Neformální spolek lidí vyznávajících hor-
skou turistiku. Aktuální akce na webu.

MaMiCentrum
Zdravotnické zařízení MaMiCentrum

Centrum služeb pro maminky a miminka
Budova krytého aquaparku na Olešné

tel.: 608 575 384
e-mail: info@mamicentrum.eu
Web: www.mamicentrum.eu

Služby:
- Cvičení rodičů s dětmi ve věku 12 až 
18 měsíců (v prostorách Dětského světa 
Pohoda v bývalém Kině Petra Bezruče) – 
zbývá nám posledních pár míst na pravi-
delné setkávání od září!
- Individuální konzultace (řešení vašich 
problémů – psychomotorický vývoj mi-
minka, péče o miminko…)
- Půjčovna pomůcek (kojenecké váhy, kojí-
cí polštáře, odsávačky mateřského mléka)
- Aromaterapeutické masáže těhotných 
(podle přání je sprcha, infrasauna a čajo-
vé osvěžení v ceně)
- Laktační poradna (pomoc při problé-
mech s kojením v pohodlí vašeho domova 
nebo v MaMiCentru)
- Výživová poradna – pusťte se po porodu 
do zdravého hubnutí!
- Prodej aromaterapie pro těhotenství, porod, 
šestinedělí a péči o děti
- Nastřelování náušnic nejen miminkům (v 
pohodlí vašeho domova nebo v MaMiCentru)

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)
Výstava fotografií Václava Torčíka

STOLÁRNA
Potoční 1228, Frýdek

www.klub-stolarna.cz, Tel.: 558 629 135
Fotografie Radka Klímka

Hudba na Stolárně

OD ZRCADLA K MASCE
VÝSTAVA OBRAZŮ – VÍT ADAMUS

Nové obrazy Ivany Pavlišové

www.penzionuzvonu.eu
Farní 3551, Frýdek-Místek

RESTAURACE U ZVONU

22. říjen - Nezbednická čajovna
28.- 30. říjen - Třídenní pobyt 

(bude ještě upřesněno, kde se pojede)
Podrobnější program na každý týden najde-

te na webových stránkách:
www.fm.charita.cz

16. 10. ve 20 hodin Hudební večer – 
ČAJFOLK

Populární muzicírování se přesouvá do Hos-
půdky U Arnošta. Účinkují: kapela I.C.Q. , 
duo písničkářů SOVA-SLAMÁK, písničkář 

RENÉ SOUČEK
27. 10. od 16 hodin OKOLO FRÝDKU 

PÍSNIČKA
Pouštíme písničky frýdecko-místeckých 

kapel a hudebníků
29. 10. ve 20 hodin Jazzová formace ALLEY
Křehký akustický koncert. Kontrabas: Zdeněk 
Holka, piáno: Martin Jarošek, bicí: Matěj Drabina
30. 10. ve 20 hodin JAKUB TICHÝ & Spol
Nekonvenční frýdecký písničkář a jeho hosté.
Až do konce října výstava plastik sochaře a 

řezbáře Tomáše Zedníka.

15. 10. pátek SUPPORT LESBIENS-LIVE!
PO 7 LETECH OPĚT VE STOUNU! SUPP-
ORT SUPPORTŮ: NAJZAR
16. 10. sobota !BASSTRIKE INVASION VOL.1
AXIOM(CH!!!), UMBA (H5N1), HANYXZ, 
DRUM-IT, SHMIDOO, (BASSTRIKE) LINEART
19. 10. úterý ELECTROBEAT THEATRE
ELECTROBEAT DJS A VEČER PLNÝ DNB, 
TEKNO, BREAKBEAT, ELECTRO
VSTUP ZDARMA!
20. 10. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRY FREE!!!
21. 10. čtvrtek FREE LIVE BANDS – TAN-
KER-KŘEST CD
ARTMETALOVÁ PARTIČKA, JEJÍ NOVÉ 
CD A HOSTÉ!! VSTUP ZDARMA!!!
22. 10. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ 18PLUS– 
SPECIÁL!!!
DJka BARUCHA A DJKA KAMILA STARÉ, 
SKVĚLÉ HITY PRO VÁS VŠECHNY, AKCE 
POUZE PRO DOSPĚLÉ LIDI
23. 10. sobota HIP-HOP PARTY – IDEA 
FATTE-LIVE!
HH PARTA ZE ZLÍNA PO ÚNOROVÉ DES-
CE „DOMA“ A SRPNOVÉM MIXTAPE PULS, 
FATTE A JEHO MPC SAMPLER!! DJS: 

BURCHO, BJALY, SHUPSTA
27. 10. středa BASS CONTACT
VYCHYTANÁ DRUMANDBASSOVÁ STŘE-
DA, DJANE ANNE GREE (RUSKO, UK)!!!, 
VARGAS (PL) HYPOTHEC, DRUM-IT!!! 
PŘEKRÁSNÁ DJANE, 14KW SOUNDSYS-
TEM A AKCE DO 04:00!!!!
28. 10. čtvrtek STOUN-PUNK-FEST
THE SNOPL, PARKINSON, SVOBODNÁ 
VOLBA (SK), MLETÝ STANDART A PUN-
KOVÝ SVÁTEČNÍ NÁŘEZ V KLUBU STOUN
29. 10. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – VIDEO-
PÁRTY!!!
DJka BARUCHA A DJKA KAMILA STARÉ 
SKVĚLÉ HITY A KLIPY PRO VÁS VŠECHNY 
30. 10. sobota TLESKAČ & SKA PÁRTY
PILSNER SKA ORCHESTRA POPRVÉ VE 
STOUNU!!!! SUPPORT: GENTELMANS 
CLUB (HRA) SKA PÁRTY DO 04:00!!!

PŘIPRAVUJEME:
19.11. PRAGO UNION + BPM

20.11. DAN BÁRTA
25.11. TOXIQUE

3.12. KONTRAFAKT
10.12. WOHNOUT

22.12. ANETA LANGEROVÁ

CENTRUM MAGNOLIE
Rozkvetlý svět pro děti a mámy

Od října 2010
Na Půstkách 40, 73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705 
E-mail: jana@centrum-magnolie.cz
Web: www.centrum-magnolie.cz

Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná 
tvořivosti a zábavy v malých skupinách 6 

dětí, mohou se účastnit i mladší sourozenci. 
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

Gravidjóga – pro období těhotenství
Jóga po porodu – speciálně po porodu, 

mimi s sebou
Jóga pro ženy 

Jóga pro děti od 3 let-12 let
Břišní tance pro těhotné 

Tančení pro mámy a dětičky – pro miminka 
i sourozence; 

Cvičení pro bolavá záda

5. - 30. 10.
Výstava Miroslava Dyla - Z toulek 

Beskydami

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

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

www.klicfm.cz

SVČ
te

16. 10. JANIČKA A JEŽEK – VÝTVARNÁ 
DÍLNA – 1. SETKÁNÍ

Rodiče s dětmi si pomocí nejrůznějších vý-
tvarných technik zhotoví knížku s podzimní té-
matikou. Knížka má název Janička a ježek. V 
rámci tří setkání se děti naučí pracovat zábav-
nou formou s nejrůznějšími obtisky, barvami 
a efektními výtvarnými nápady. Výsledkem 
jejich snažení bude příběh o ježkovi, který se 
připravuje k zimnímu spánku. Za odměnu si 
mohou pak všichni společně užít naší herny.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek, 15:00 – 17:00 hodin.
Cena: www.klicfm.cz
Informace: Pavla Kozáková, 732 646 127, 
e-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste předem e-mailem nebo 
telefonicky.

23. 10. PEVNOST BOYARD
Získejte co největší počet klíčů a otevřete si 
cestu k pokladnici. Získejte indicie a uhodněte 
správné heslo. Zodpovězte otázku otce Foura-
ta. V sobotu 23. října se jako v dávném příběhu 
starého správce majáku pevnosti otce Fourata 
změní SVČ Klíč FM, budova B, ve starobylou 
pevnost, kde na každého návštěvníka číhá 
spousta záhadných tajemství. V této pevnosti 
je uložen a dobře střežen poklad. Každý, kdo 
má dostatek odvahy a má rád dobrodružství, 
dostane příležitost si část pokladu odnést. 
Musí ovšem získat co největší počet klíčů. Ty 
si vyslouží splněním zajímavých úkolů vyžadu-
jících odvahu, zručnost, sílu i důvtip a umění 
využít své smysly. Ani tím však soutěžení 
nekončí. Klíče soutěžícímu sice umožní vstup 
do pokladnice, ale odměnu získá jen ten, kdo 
správně vyřeší hádanku otce Fourata.
Místo a čas: 8:00 – 15:00 hodin, SVČ Klíč 
FM, Budova B, Pionýrů 764, Místek (pre-
zence: 8:00 – 9:00 hodin)
Cena: 30 Kč. Pravidla: Soutěží dvoučlenná 
družstva. Kategorie: rodič s dítětem, děti 1.-5. 
třída, děti 6.-9. třída. Družstva se snaží získat 
co nejvíce klíčů v různých soutěžích.
Informace: Jiří Šnapka, telefon: 604 524 
066, 558 435 067, e-mail: jirka@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.

27. 10. VYRÁBÍME DRAKA MRAKA
Program: Přijďte si k nám zpříjemnit prázdni-
nový den a vyrobit si draka Mraka.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, Místek. Cena: 70 Kč (materiál, lektor, 
pojištění). Informace: Eva Otýpková, telefon: 
736 150 088, 558 434 154, e-mail: eva@
klicfm.cz. Na akci se nemusíte předem hlásit.

27. – 29. 10.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY NA HATÍCH

Program: Podzimní prázdniny můžete pro-
žít v ekologickém centru Hatě. Kousek za 
městem, a přece tak daleko… Zasoutěžíme 
si v přírodě, zajdeme si na rozhlednu a do 
cvičné štoly, opečeme si párky, zahrajeme 
si noční hru. Rodiče si své děti přivezou i 
odvezou. Po přihlášení na akci vám bude 
přeposlána mapka, kde se areál nachází.
Příjezd: Ve středu 27. 10. 2010 v 10:00 ho-
din na Hatě. Odjezd: V pátek 29. 10. 2010 od 
15:30 do 16:00 hodin. Cena: 440 Kč (ubyto-
vání, strava, pitný režim, vstupné, materiál, 
pedagogický doprovod, pojištění)
Informace: Renata Bortlíčková, telefon: 731 080 
964, 558 435 067, e-mail: renata@klicfm.cz
Na akci je třeba se přihlásit nejpozději do 20. 
10. 2010.

ŠACHY
22. 10. MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Program: Šachový turnaj pro děti a mládež 
od 4 do 18 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, Místek, 15:30 - 18:00 hodin. Informa-
ce: Martin Kocur, telefon: 732 224 966

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)

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 

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

19. 10. v 15:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

23. 10. ve 14:00, 26. 10. v 16:45
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ - 27. 10. v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE

aneb Porod s epidurálem - 8. 12. v 15:30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý – 8:45, 10:00, 15:45
Čtvrtek – 8:45, 10:00

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 manipu-
lace s dítětem, masáže kojenců, metodika 
správného krmení, relaxační polohy pro 

zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí)
Pod vedením fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 0-6 měsíců
5. 11., 12. 11., 19.11. – 9:30

II. BLOK PRO DĚTI od 7-12 měsíců
5. 11., 12. 11., 19. 11. – 10:45

Těhotenské a poporodní centrum

bio kvalitě
- Poradna stravování pro maminky aneb 

„Jak po dětech zdravě hubnout“
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SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o., T.G.Masaryka 456, Frýdek-Místek
Tel. 558 433 636, 603 574 554, 603 440 456, www.ssosfm.cz

Ředitelka školy: Mgr. Miluše Pacíková
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Studium denní (čtyřleté), dálkové (pětileté) a integrující
v oborech:

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

Dálkové studium probíhá 1 x týdně od 14 hodin
Přihlášky ke studiu přijímáme průběžně


