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slovo primátorky
Občané, přijďte k volbám!
Vážení spoluobčané,
volební období 2006-2010 se blíží ke 

konci a ve dnech 15. a 16. října budete mít 
možnost zvolit nové složení zastupitelstva. 
Blížící se termín voleb se odráží i v ulicích 
a v dění v našem městě, jednotlivé politic-
ké subjekty se vás snaží zaujmout. Někte-
ré bohužel za každou cenu. Třeba cenu 
tepla. Kolem ní se rozšířilo tolik dezinfor-
mací, že jsem byla nucena svolat k jejich 
objasnění ještě jedno zasedání zastupitelstva. Na něm se ukázalo, že 
jde jen o zpolitizované téma, což přítomní občané mohli vidět v deba-
tě, která místy připomínala příslovečný ring volný a zápasy v bahně. 
Ve Frýdku-Místku jsme bohužel na podobné ataky z předchozích let 
zvyklí, opoziční zastupitelé své způsoby nemění. Co se však mění po-
slední roky neustále, je tvář našeho města. Věřím, že chodíte s oči-
ma otevřenýma a vidíte, co vše se ve Frýdku-Místku změnilo – v jeho 
vzhledu, poskytovaných sociálních službách, ve školství, sportu, ve 
všech oblastech života, kulturní dění nevyjímaje. Vždyť Frýdek-Místek 
je dnes v mnoha směrech příkladem pro ostatní i místem, kde se rádi 
zastaví lidé odjinud. Na Frýdek-Místek můžeme být právem pyšní. Při-
spíváte k tomu i Vy. Svými podněty a připomínkami, které se snažíme 
v rámci možností vyslyšet. Samozřejmě nelze vyhovět všemu a kaž-
dému a někdy jde uspokojení jedné skupiny obyvatel na úkor jiných. 

Doba je těžká a vládní škrty Vám ji neulehčí. My jsme se snažili 
usnadnit vám život ve městě, jak jen to bylo možné. Pomohli jsme 
v sociální sféře, sportovním klubům i dalším neziskovým organizacím 
nejen od existenčních problémů, ale mnohdy i k tomu, aby svou čin-
nost mohly vykonávat na vyšší úrovni. Mysleli jsme na Vás, abychom 
Vám oplatili Vaši důvěru, kterou jste nám dali v předchozích volbách. 
Další osud města je znovu i ve Vašich rukou. Přijďte k volbám, vyu-
žijte svého práva volit a dejte hlas těm, kteří si to podle Vás zaslouží.

Při Vaší volbě Vám přeji šťastnou ruku! Eva Richtrová

Frýdecko-místecká radni-
ce dosáhla u ministra dopra-
vy Víta Bárty přehodnocení 
jeho stanoviska k výstavbě 
obchvatu, jenž se ocitl na se-
znamu ministerstvem zasta-
vených staveb, ale avizované 
hledání levnějšího řešení ji 
přimělo k hledání dalších mož-
ností, jak dopravě ve městě do 
výstavby obchvatu ulevit.

„Jednou s možností je měst-
ská hromadná doprava zdarma,“ 
uvedl náměstek primátora Petr 
Cvik, který má ve městě na sta-
rosti vnitřní dopravu. „Tlak na 

Radnice uvažuje o MHD zdarma
vládu k urychlenému dobudování 
nezbytně nutného obchvatu je 
nutný, než ale bude, můžeme 
ulevit životnímu prostředí a do-
pravě ve městě tak, že všichni 
budeme více využívat městskou 
hromadnou dopravu, která bude 
zdarma. Tím ulevíme i občanům 
finančně,“ přiblížil Petr Cvik, 
který už nechal vypracovat i 
příslušnou analýzu, kde by rad-
nice mohla najít k zavedení to-
hoto opatření potřebné finance. 
„Potřebných zhruba 20 milionů 
korun, což jsou předpokládané 
zvýšené náklady za rok, lze do-

sáhnout úsporami na vybraných 
výdajových položkách města, to 
znamená bez nutnosti omezovat 
služby, opravy či investice. Této 
úspory by bylo dosaženo přede-
vším snížením cen stavebních 
prací, oprav, nákupů a některých 
služeb ve výši 5 až 8 procent,“ 
uvedl Petr Cvik. Jedním z mož-
ných způsobů vyjednávání o ce-
nách je stanovení tzv. směrných 
cen, což znamená, že zhotovite-
lé ve svých nabídkách budou tyto 
ceny respektovat a jejich jednot-
kové ceny nebudou vyšší.

(Pokračování na straně 3) 

ZASTUPITELSTVO: Petr Pavlíček, technický náměstek Distepu, vysvětluje dezinformace o městské spo-
lečnosti.      Foto: Petr Pavelka

Zastupitelstvo jednalo o teple ve městěZastupitelstvo jednalo o teple ve městě
Ačkoliv poslední plánované 

zasedání Zastupitelstva města 
Frýdku-Místku v tomto voleb-
ním období již proběhlo, včet-
ně rozloučení a závěrečného 
slavnostního fotografování 
zastupitelů, vzhledem k situ-
aci ve městě, kde se rozpou-
tala zavádějící kampaň proti 
cenám tepla, svolala primátor-
ka města Eva Richtrová ještě 
jedno zasedání na 20. září 
k projednání bodu „Vysvětle-
ní dezinformací týkajících se 
společnosti Distep a.s.“.

Zastupitelé si na úvod dlou-
ze vyjasňovali výklad jednacího 
řádu, takže někteří přítomní ob-
čané, zvědaví na debatu o teple, 
pochopili, že jde spíše o „politi-
ku“ a z předsálí odešli. Další je 
následovali poté, co byly zve-
řejněny vysvětlující prezentace 
společnosti Distep a zazněly 
diskuzní příspěvky pozvaných 
odborníků, které objasnily mno-
hé dezinformace a vysvětlily za-
mlčované argumenty. 

Zastupitelé se v začátku do 
sebe pustili, protože opozici se 
nelíbilo, že ji primátorka předběh-
la se svoláním zastupitelstva a 
pojmenovala projednávaný bod 
jako vysvětlení dezinformací. 
„Už půl hodiny řešíme, jak se 
bude jmenovat projednávaný 
bod. Vy chcete mluvit o Distepu, 
my chceme mluvit o Distepu, tak 
pojďme na to,“ vyzýval náměs-
tek primátora Michal Pobucký. 
„Zastupitelstvo bylo svoláno dřív, 
než došla žádost opozice o svo-
lání. Koná se v jednací den v běž-
nou hodinu jako po celé volební 
období, včetně místa. Pokud 

chceme jinou formu diskuze, ne-
nazývejme to zastupitelstvem,“ 
vysvětlovala primátorka rozdíl 
mezi politickým mítinkem.

„Jste dospělí lidé a je absurd-
ní, abyste se scházeli k věcně 
stejnému obsahu ještě jednou. 
Na dnešním veřejném zasedání 
můžete projednat úplně cokoliv, 
může být zařazen jakýkoliv bod 
jednání. Měli bychom mít na 
paměti efektivnost, racionalitu, 
hospodárnost,“ brzdil úvahy o 
možném svolání dalšího zastu-
pitelstva tajemník Petr Menšík.

Distep je tu 14 let
Prezentaci společnosti Distep 

zahájil její ředitel Petr Jonas, 
který připomněl, že městská spo-
lečnost funguje již 14 let a dlou-
hodobému působení jsou přizpů-
sobeny i investice a jejich efekty. 
Pro zdůraznění náročnosti zajiš-
tění rozvodu tepla nakoupeného 
od společnosti Dalkia prozradil, 
že Distep má okolo 38 kilometrů 
potrubních tras, což představuje 
více než sto kilometrů potrubí, a 
218 předávacích stanic. „Neu-
stále nám klesá počet zaměst-
nanců, mění se ale jejich kvalifi-
kační struktura, protože obsluhují 
složitou výpočetní techniku. Celé 
město je pod řídícím regulačním 
systémem, z dispečerského sta-
noviště reagujeme na poruchy 
v řádu minut. Větší nároky na 
naše pracovníky se odrážejí i 
v jejich finančním ohodnocení, 
protože jinak by nám odcházeli 
do jiných energetických pod-
niků,“ vysvětloval Petr Jonas. 
Ten také okomentoval tabulku, 
z níž bylo patrné, že v orgánech 
společnosti se vystřídali i členo-

vé, kteří dnes Distep kritizují. „Z 
tabulky je vidět, že cena je kal-
kulována v souladu s rozhodnu-
tím Energetického regulačního 
úřadu, nikterak nesouvisí s tím, 
kdo se zúčastňuje vedení spo-
lečnosti, Distep se chová zcela 
apoliticky, rozhodující jsou pro 
něj zákonné normy. Energetický 
zákon nyní přináší povinnost mě-
ření teplé vody na patě, druhou 
možností je dohoda a tady je na 
místě zeptat se autorů petice, 
proč neusilovali o dohodu sami. 
Zjistili by totiž, že je těch subjektů 
tolik, že je nemožné, aby s doho-
dou přišli. Vždycky je snazší něco 
bořit, než tvořit.“

Distep je důležitý
Petr Pavlíček, technický ná-

městek Distepu, pak vysvětlo-
val, jakou roli má společnost, 
kterou autoři petice staví do role 
zbytečného mezičlánku, kte-

rý jen nemístně zdražuje cenu 
tepla. Jenže Distep nekupuje 
jablka, která za rohem prodá 
s násobnou marží. „Rád bych 
popsal přínos Distepu, který 
není zdaleka zbytečný. Teplár-

na ve Sviadnově, kterou vlastní 
Dalkia, nám dodává teplo 160 
stupňů, my jej musíme upravit 
na 80 stupňů. Upravují se i další 
parametry vody, zejména tlak...

(Pokračování na straně 3)
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Ve čtvrtek 14. října  bude 
z technických důvodů (rekon-
strukce trafostanice) pro veřej-
nost uzavřena budova Magis-
trátu města Frýdku-Místku na 
ul. Palackého 115. Pro občany 
budou tento den nedostupné 
agendy dopravně správní, so-
ciální péče, životního prostředí, 
přestupků, evidence obyvatel, 
občanských průkazů, cestov-
ních dokladů a matriky.

Aktualizace žádostí
Magistrát města Frýdku-Míst-

ku, odbor sociálních služeb, 
upozorňuje všechny žadatele, 
kteří již mají podanou žádost o 
přidělení bytu v domech zvlášt-
ního určení (v Domech s pečo-
vatelskou službou – ul. Sadová, 
ul. 17. listopadu, ul. Zámecká, ul. 
Na Aleji 82 a Penzionu pro seni-
ory ul. Lískovecká 86 ve Frýd-
ku-Místku), aby se v období od 
4. 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 sociálních služeb, budova 
ul. Radniční 1149, přízemí, kanc. 
č. 107 a 110 k aktualizaci svých 
žádostí. Dále upozorňujeme, že 
v této době, tj. v měsíci říjnu, se 
nebudou přijímat do evidence 
žádosti nové.

Dočasné stěhování
informačního centra

Beskydské informační cent-
rum dočasně mění místo svého 
působiště. Z důvodu rekonstruk-
ce domu, kde sídlí jeho centrála, 
na místeckém náměstí Svobody 
č. 6,  se  stěhuje do provizorních 
prostor na náměstí Svobody č. 
48, první patro, vchod vpravo od 
asijského bistra. Provoz nebude 
nijak omezen, suvenýry, mapy, 
vstupenky v předprodeji. Pouze 
ve dnech 4.-5. 10., kdy proběh-
ne vlastní stěhování, bude in-
formační centrum v Místku uza-
vřeno. Ostatní pobočky budou 
otevřeny ve svých standardních 
provozních dobách. Předpoklá-
daná doba rekonstrukce se od-
haduje na tři měsíce.

Přijďte mezi nás
Centrum denních služeb DO-

MOVINKA, zařízení poskytující 
sociální služby seniorům a oso-
bám se zdravotním postižením, 
uskuteční dne 6. října Den ote-
vřených dveří v době od 10 do 
17 hodin. Potřebné informace 
získáte přímo v Centru denních 
služeb Domovinka, J. Lady 
1791, Frýdek-Místek, nebo na 
tel. čísle 558 434 359. (pp)

Letošní ročník Dne zdraví a 
sociálních služeb potvrdil, že 
spojení těchto dvou oblastí je 
přínosné a láká návštěvníky. 
Spokojeni pak jsou nejen oni, 
ale i samotní vystavovatelé, 
které tvoří poskytovatelé so-
ciálních služeb i prodejci zbo-
ží souvisejícího se zdravím.

Den zdraví a sociálních slu-
žeb se uskutečnil 16. září v mís-
teckém Národním domě pod 
záštitou Statutárního města Frý-
dek-Místek ve spolupráci s pra-
covními skupinami komunitního 
plánování sociálních služeb, 
Oblastním spolkem Českého 
červeného kříže Frýdek-Místek, 
Střední zdravotnickou školou 
Frýdek-Místek a Poliklinikou 
Místek s.r.o. 

„Návštěvnost byla veliká a 
občané, žáci a studenti měli mož-
nost ochutnávky a koupě výrobků 
zdravé výživy a přírodních léčeb-
ných preparátů, seznámit se s 
rehabilitačními a zdravotnickými 
pomůckami nebo si vyzkoušet 
poskytnutí první pomoci. Součástí 

Den zdraví a sociálních služebDen zdraví a sociálních služeb

ZAHÁJENÍ DNE ZDRAVÍ: Pořadatelé akce obdrželi kytici jako poděkování. Za město zleva Jarmila Koz-
lová, vedoucí odboru sociálních služeb, primátorka Eva Richtrová a radní Ivan Vrba. Foto: Petr Pavelka

akce byla již tradičně možnost 
zdarma si nechat vyšetřit krevní 
tlak, cholesterol nebo oční poza-
dí,“ hodnotila Jarmila Kozlová,  
vedoucí odboru sociálních služeb.

Akce také představila po-
skytovatele sociálních služeb a 
souvisejících aktivit pro osoby se 
zdravotním postižním, seniory, 
děti a mládež nebo osoby v ne-

příznivé sociální situaci. „Zástupci 
především neziskových organiza-
cí návštěvníky seznámili se svými 
službami, uživatelé těchto služeb 
vystoupili s krásným kulturním vy-
stoupením, které si poctivě nacvi-
čovali, a sklidili bouřlivý potlesk. 
Návštěvníci si mohli zážitkovou 
formou vyzkoušet život osob s 
handicapem – například se projít 
se zavázanýma očima se slepec-

kou holí, nebo si zakoupit výrobky 
z terapeutických dílen a dozvědět 
se více o práci canisterapeutické-
ho psa,“ uvedla Hana Kohutová.

„Zaujalo i promítání filmu o so-
ciálních službách ve Frýdku-Míst-
ku, který bude následně distribu-
ován do škol a dalších zařízení 
pro lepší informovanost veřejnosti 
o sociálních službách ve městě,“ 
doplnil radní Ivan Vrba.  (pp)

Primátorka statutárního 
města Frýdku-Místku převzala 
z rukou zástupců francouzské 
společnosti BUREAU VERI-
TAS CZECH REPUBLIC mezi-
národní certifikát osvědčující, 
že se frýdecko-místecká rad-
nice chová šetrně k životnímu 
prostředí. 

Certifikační audit prověřoval 
shodu systému řízení magistrátu 
s požadavky mezinárodní normy 
ISO Environmental management 
systém. Vedení magistrátu měs-
ta se v září roku 2009 rozhodlo 
rozšířit stávající certifikovaný 

Frýdek-Místek je citlivý k přírodě
systém řízení kvality dle normy 
ISO 9001:2008 o systém envi-
ronmentálního managementu 
dle normy ISO 14001:2004. Jeho 
záměrem je účinně a efektivně 
zvyšovat kvalitu vztahů magis-
trátu s občany města a občany 
obcí správního obvodu v oblasti 
životního prostředí.

„Frýdek-Místek je jediné statu-
tární město v Moravskoslezském 
kraji, které má toto osvědčení. Za 
to bych chtěla poděkovat všem 
zaměstnancům, kteří se na tomto 
projektu podíleli,“ řekla primátor-
ka Eva Richtrová.  (pp)

Město Frýdek-Místek po-
kračuje ve snižování nákladů 
prostřednictvím elektronicky 
zadávaných výběrových říze-
ní, které končí elektronickou 
aukcí. Nově se podařilo snížit 
ceny o 32,7% a dosáhnout tak 
úspory ve výši 1,3 milionů ko-
run za dodávky zemního plynu 
na příští rok. 

„Měli jsme zájem o dodávku 
zemního plynu pro sebe a měst-
ské organizace, abychom slou-
čili poptávku a dosáhli co nej-
výhodnější ceny. Je to postup, 
který se nám již dříve osvědčil 
při nákupech silové elektřiny a 
jsme rádi, že zafungoval i nyní,“ 
poznamenala k výsledkům pri-
mátorka Eva Richtrová.

Již elektronická výběrová 
řízení na silovou elektřinu ad-
ministrovala pro Frýdek-Místek 
společnost eCENTRE, která se 
specializuje právě na komplexní 
servis služeb u elektronických vý-

Město ušetří třetinu nákladů za plyn
běrových řízení. „Princip je jedno-
duchý. Město či jiný subjekt sjed-
notí poptávku za sebe a zřizované 
organizace v určité komoditě a v 
elektronickém výběrovém řízení 
hledá dodavatele. Výběrové říze-
ní končí elektronickou aukcí, která 
vygeneruje nejlepší nabídku na 
trhu,“ vysvětlil náměstek primáto-
ra Michal Pobucký. 

„V červnu se nám podařilo 
elektronickou aukcí ušetřit 3,5 
milionu korun za elektřinu. Roz-
hodně je to cesta, jak v době na-
pnutých městských rozpočtů uše-
třit provozní náklady. Navíc je to 
nástroj antikorupční, protože ceny 
mohou v závěrečné aukci upravo-
vat všichni přihlášení obchodníci 
a všichni vidí aktuální cenu v re-
álném čase a mohou reagovat,“ 
uvedla primátorka. Město podle ní 
uvažuje, že využije stejný postup i 
pro nákup kancelářských potřeb a 
rovněž pro výběr nejvhodnějšího 
mobilního operátora.  (pp)

U příležitosti otevření nové 
cyklostezky kolem Olešné se 
bude na přehradě za městem 
konat sportovní akce, která 
proběhne v sobotu 9. října od 
10 do 16 hodin. 

„Cyklisté i bruslaři budou mít 
šanci po absolvování několika 
stanovišť získat pamětní list a 
tématické tričko. Akce by se měl 
zúčastnit i Josef Dressler, český 
cyklista, dvojnásobný mistr světa 
v biketrialu, mistr Evropy a dva-
cetinásobný mistr České repub-
liky, který mimo jiné vyskákal až 
na Petřínskou rozhlednu,“ přiblí-
žil program náměstek primátora 
Petr Cvik. Toho těší, že radnice 
dostála svému slibu a po projek-
tu venkovního a vnitřního aqua-
parku se podařilo zokruhování 

Slavnostní otevření 
cyklostezky na Olešné 

trasy okolo Olešné pro jízdu na 
kolečkových bruslích a cyklisty, 
navíc s perspektivou zimního vy-
užívání pro běžkaře. Tím se dále 
zatraktivnila tato rekreační zóna.

„Cyklostezka kolem přehrady 
Olešná je dlouhá téměř 4,5 kilo-
metru a široká až 4 metry. Ná-
klady na vybudování druhé eta-
py cyklostezky činily 55 milionů 
korun, dotace z ROP 20 milionů 
korun,“ připomněl náměstek pri-
mátora Michal Pobucký.

Cyklostezka zapadá do okolní 
zástavby a nenarušuje ráz krajiny. 
Na její trase nechybí restaurační 
zařízení a krásné výhledy na Be-
skydy a Lysou horu. Snad počasí 
dovolí si je naplno užít už v sobotu 
9. října, i když mnozí občané si 
hladký povrch již odzkoušeli.  (pp)

ELEKTRONICKÁ AUKCE: Vylepšování nabídek dodavatelů sledo-
vala primátorka Eva Richtrová s náměstkem Michalem Pobuckým. 

Foto: Petr Pavelka
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Radnice uvažuje o MHD zdarma
(Pokračování ze strany 1)

Dalším krokem, který může vést 
k úsporám, je rozšiřování elektro-
nických aukcí při zadávání veřej-
ných zakázek. „V tomto volebním 
období jsme spustili zadávání 
zakázek pomocí elektronických 
aukcí, které se velice osvědčily. 
Tento systém lze nadále rozšiřo-
vat, dokáže městu ušetřit miliony 
korun,“ doplnil Michal Pobucký. Již 
proběhnuvší elektronické aukce 
radnici do budoucna ušetří přes 
30 procent nákladů, konkrétně při 
nákupu elektrické energie a plynu. 

„Domníváme se, že s ohledem 
na složitou ekonomickou situaci 
bude možné určitého snížení cen 
dosáhnout a dosažené úspory by 
měly stačit na pokrytí zvýšených 
nákladů spojených s eventuálním 
zavedením bezplatné přepravy 
osob v systému MHD,“ myslí si 
primátorka Eva Richtrová. 

Zavedením MHD zdarma by 
mohlo dojít k přesunu části ces-
tujících z automobilové dopravy 
do autobusů, což by mohlo mít 
velice pozitivní vliv na životní 
prostředí ve městě.  (pp)

Zastupitelstvo jednalo o teple ve městěZastupitelstvo jednalo o teple ve městě

TISKOVÁ KONFERENCE: Společnost Distep pozvala novináře, aby 
se bránila nepravdivým informacím o teple ve městě.  
   Foto: Petr Pavelka

(Pokračování ze strany 1)
...K tomu je nutné komplikova-

né zařízení, které potřebuje svou 
péči. Máme 1200 čerpadel, 3200 
měřičů tepla, 750 deskových 
výměníků. Obrovská technická 
základna obsahuje i 21 tisíc in-
formačních bodů, které umožňují 
řádné hospodaření s teplem a in-
dividuální regulaci,“ řekl Pavlíček.

Ceny reguluje stát
Ekonomická náměstkyně Sta-

nislava Ciahotná pak promlouvala 
řečí čísel. „Cena v petici neodpo-
vídá, máme jiné podmínky. Naši 
předběžnou cenu 591 Kč je třeba 
porovnávat s cenou 539 Kč, která  
je průměrná u objektových předá-
vacích stanic, což je náš případ. 
Cena je srovnatelná, rozdíl činí
9,6 %, ne 30 %, navíc letošní před-
běžná cena se určitě sníží. Ceny 
tepla jsou regulovány státem, 
Energetickému regulačnímu úřadu 
se předkládá kalkulace cen, jsme 
pod kontrolou,“ vysvětlovala.

Podle ní je ukazatelem bližším 
lidem náklad na metr čtvereční. 
Od roku 1996 totiž jednotková 
cena roste, ale náklady na metr 
čtvereční v roce 1996 a 2009 
jsou téměř stejné. Znovu zaznělo 
srovnání s Havířovem, kde v bytě 
o rozloze 55 m2 zaplatí zhruba o 7 
tisíc korun více než za srovnatelný 
byt ve Frýdku-Místku, ačkoliv cena 
za gigajoule je o stokorunu nižší. 
Později to doplnil vysvětlujícím 
příkladem Jaroslav Chýlek: „Když 
chcete nějaký konkrétní progra-
mátorský výsledek, tak zaplatíte 
horšímu programátorovi třeba niž-
ší hodinovou sazbu, on však bude 
potřebovat více času a bude vás to 
stát ve výsledku více než u dražší-
ho programátora, který to zvládne 
rychleji. Tak jako tady není hodi-
nová sazba směrodatná, tak není 
vypovídající cena za gigajoule, kte-
rá nepromítá tepelné ztráty, které 
jsou u nás díky rozumným investi-
cím minimalizovány.“

Zákon je zákon
Právní rovinu instalace patních 

měřičů, investice, kterou petice 
kritizuje, přibližoval advokát Lu-
bomír Polách. „Je třeba vycházet 
z platných právních předpisů, které 
jednoznačně dávají datum, dokdy 
musí být měřiče instalovány – do 
září 2011. Nejde o přehnaně aktiv-
ní chování Distepu, je to výsledek 

dlouhodobého legislativního pro-
cesu. Distep nemůže spoléhat, že 
ta povinnost zanikne, protože pou-
ze zákon může změnit zákon. Ten 
musí být schválen sněmovnou, 
senátem, prezidentem republiky, 
doba může být dlouhá,“ reagoval 
na opozici, která argumentovala 
údajnými chystanými zákonnými 
změnami. Vyslovil se i k jiné mož-
nosti řešení, kterou je zmiňovaná 
dohoda. „Distep jednal s největ-
šími odběrnými místy – realitní 
kanceláře, město, stavební bytové 
družstvo – všichni významní od-
běratelé se přikláněli k možnosti 
měření měřičů. Je to v souladu 
s vývojem na trhu, spolupracuji 
s developery, kde je zřejmá sna-
ha měřit absolutně všechno, aby 
lidé spravedlivě a přesně platili za 
služby, které odeberou,“ doplnil. 
„Dohoda je navíc jednostranně 
vypověditelná a pak by byl Distep 
v prekérní situaci. Kdyby nebylo 
ani měření, ani dohoda, vystavoval 
by se zákonné sankci.“

Odborníci jsou pro
Nutnost dodržování zákonů 

podtrhl svým vystoupením i Stani-
slav Kučera, který má zkušenosti 
z ministerstva průmyslu a obcho-
du, je místopředsedou redakční 
rady časopisu Energie a peníze, 
členem energetické komise Hos-
podářské komory a rady Eko 
Energo svazu České republiky. 
„Zaměřme se na to, zda chceme 
dodržovat zákony, nebo nechce-
me. Nemůžeme akceptovat něco, 
co je někde rozehrané. 

Instalace měřičů do ceny při-
nese korunu, maximálně dvě na 
gigajoule. Jednotková cena je zá-
vislá na počasí, náklady se jen vy-
dělí počtem prodaných gigajoulů. 
Obyvatelstvo si většinou neumí 
přepočítat cenu, gigajoule je pro 
lidi hrozně velká jednotka. Měli by 
se ale zajímat, co udělal Distep 
pro to, aby byly splněny normy 
předepsané na čtvereční metr,“ 
vyzýval Kučera, kterého nenecha-
la chladným ani kritika opozičních 
zastupitelů, že Distep jezdí za 
zkušenostmi do zahraničí. „Jsem 
zděšený z některých diskuzních 
příspěvků. Sám také cestuji a řadu 
zkušeností se snažím přenášet do 
praxe,“ reagoval a k cenám dodal: 
„Zapomíná se, že cenu tvoří také 
DPH, které narostlo z 5 procent 

na 10, a že u zahraničních spo-
lečností utíká zisk ven. Máme v re-
publice řadu měst, kde v minulosti 
odprodali distribuční síť těmto zá-
jemcům a dneska jsou tam ceny 
v maximální výši, které povoluje 
energetický regulační úřad.“

Vladimír Baginský, ředitel Kraj-
ské energetické agentury Morav-
skoslezského kraje, Frýdek-Místek 
hodnotil takto: „Cena tepla ve měs-
tě není nijak neobvyklá, jsou měs-
ta, která mají cenu tepla výrazně 
vyšší. Zákon, z něhož vyplývá po-
vinnost instalace patních měřičů, 
dnes platí a je platný pro všechny, 
kteří v tomto oboru dělají. Zvolené 
řešení je zcela obvyklé, má výho-
dy pro dodavatele i konečného 
spotřebitele. Nelze od každé in-
vestice očekávat jen úspory, ale 
jestliže vlastníme budovu, taky si ji 
nenecháme spadnout na hlavu a 
průběžně investujeme. Tuto inves-
tici vidím jako dobře naplánovanou 
a v souladu se zákonem.“

Debata zastupitelů 
Debata zastupitelů se vedla 

často v duchu osvěžování pamě-
ti. Opozice totiž například kritizuje 
zisk Distepu, který byl ovšem za 
vlády ODS vyšší než loňský, navíc 
je třeba vidět jinou hodnotu peněz 
po 13 inflačních letech. „Věštit do-
předu zisk, je alchymie, proto ne-
existuje žádné politické zadání, od 
roku 96 byly zisky i 26, 23 milionů 
a neodvádělo se městu vůbec nic. 
Až nyní se řeklo, že občané by z 
toho taky měli něco mít a městu 
se odvádí kritizovaná dividenda,“ 
bránili se radní i Distep nařčení, že 
zisk je cílený, neúměrně vysoký, a 
dividenda zbytečná.

Způsob sbírání podpisů pod 
petici kritizoval Miroslav Slezák. 
„Chodíte za lidmi a jen říkáte – po-
depište, jestli chcete levnější tep-
lo. Bez vysvětlení, jak toho docílit. 
Klamete lidi!“ zlobil se Slezák.

„Sám bych ji podepsal, pokud 
by někdo takto zazvonil, ale po-
kud by vám záleželo na tom, aby 
občané platili méně, měli byste 
vystupovat proti monopolům, proti 
cenám plynu, elektrické energie. 
Považuji to tedy za zpolitizované 
téma. Dobře si pamatuji, jak jste 
předkládali privatizaci technických 
služeb. Ty ale zůstaly městskou 
společností, stejně jako Distep, 
takže dnes platíme za služby 
ceny, které jsou přiměřené. Kdy-
by je město nevlastnilo, platilo 
by za práce prováděné firmami 

částky větší,“ reagoval náměstek 
primátora Miroslav Dokoupil. Po-
dle něj není možné, aby veškeré 
nárůsty cen energií nesl Distep a 
nepromítl je do ceny, protože pak 
by se oprávněně ptali ti občané, 
co dálkově netopí, jak budou oni 
dotováni z prostředků města.

Začalo to lobbingem
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 Diste-
pu. Ten se vůči tomu bránil na 
zastupitelstvu předčítáním výše 
trestních sazeb, které údajně 
hrozí tomu, kdo o něm informa-
ce o lobování rozšiřuje.

„Jak to chcete nazvat, když 
přijdete dvakrát na firmu se zá-
stupcem společnosti, která dodá-
vá měřiče? Navíc jste si pokaždé 
vybral den, kdy jsem byl služebně 
mimo firmu. Toto chování bylo 
nestandardní, a proto byl o vaší 
schůzce pořízen interní záznam,“ 
reagoval ředitel Distepu Petr Jo-
nas. Podobný záznam, z podob-
né „aktivity“ Petra Konůpky poslé-
ze předčítal i náměstek primátora 
Miroslav Dokoupil, který doku-
mentoval, že obcházení kompe-
tentních míst se zástupci firem 
není u Petra Konůpky výjimečné.

„Toto je naprostá katastrofa. 
Nejste podle mě slušný člověk, 
pane Konůpko. Výhrůžky trestní-
mi sazbami, když někdo zveřej-
ní, co děláte,“ reagoval Jaroslav 
Chýlek, který upozornil, že když 
zastupitel a předseda kontrolního 
výboru Petr Konůpka došel na 
Distep se zástupcem firmy kvůli 
potencionální zakázce, nelze to 
brát jako nevinné chování, ale 
jednání člověka s jistým vlivem. 

Také Rafael Kučík, který je za 
ODS v dozorčí radě Distepu, byl 
na zastupitelstvu veřejně konfron-
tován s jeho výroky. „V tisku jste 
lhal, že jste v dozorčí radě, kde 
vás vždycky přehlasujeme. Za 
dobu vašeho působení v dozorčí 
radě jste ale nikdy nehlasoval pro-
ti navrhovaným usnesením, nikdy 
jste se nezdržel hlasování, nikdy 
jste nevznesl protinávrh, a to ani 
v projednávaných věcech, které 
se týkaly problematiky ceny teplé 
vody a instalace poměrových pat-
ních měřičů,“ řekl Pavel Holý. (pp)    

Hodiny na dešti
4. 9. v sedm hodin večer bylo 

oznámeno strážníkům, že na uli-
ci Mánesova stojí v dešti asi dvě 
hodiny muž a chová se podivně. 
Když hlídka přijela blíže k ono-
mu pánovi, zjistila, že se jedná o 
osobu, která je tímto chováním u 
strážníků známá. Pán často tak-
to stojí a pozoruje okolí. Z toho 
důvodů se strážníci přesvědčili, 
jestli je všechno v pořádku, a dál 
pokračovali ve své činnosti.

Pes v budce
4. 9. ve čtvrt na jedenáct v 

noci oznámil anonym, že v tele-
fonní budce na Antonínově ná-
městí v Místku se nachází mrtvý 
pes. Hlídka okamžitě vyjela na 
určené místo, kde zjistila, že taš-
ka se v budce nachází, ovšem v 
tašce není mrtvý pes, ale odlitek 
ze sádry. Taška byla převezena 
na základnu městské policie 
jako nález. 

Opilý v protisměru
5. 9. před druhou hodinou 

odpoledne bylo oznámeno na 
městskou policii, že před Ještě-
rem na ulici Frýdlantská do vo-
zidla sedá několik podnapilých 
osob společně s podnapilým 
řidičem. Během oznámení byla 
hlídka vyslána na místo, kdy 
bylo upřesněno, že vozidlo jede 
směrem na staré autobusové 
stanoviště. Kamerovým sys-
témem bylo vozidlo spatřeno, 
když zrovna vyjíždělo na Hlavní 
třídu. Hlídka, která zrovna pro-
jížděla kolem vozidla, které jelo 
v protisměru, se rozhodla pro 
použití výstražného zařízení a k 
otočení do protisměru. K zasta-
vení vozidla došlo na ulici Tě-
šínská, kdy řidiči byla naměřena 
dechová zkouška s výsledkem 
2,33 promile. Celá věc byla na 
místě předána Policii ČR.

Krádež piva
10. 9. v půl dvanácté dopo-

ledne oznámil městské policii 
jeden muž, že na ulici Zahradní 
zaparkoval své auto, a když vy-
kládal nákup, tak mu nějací muži 
odcizili přepravku s pivem. „Hlá-
sil, že jednoho z mužů se mu 
podařilo chytit a počká s ním na 
příjezd hlídky. Strážníkům muž, 
který byl spatřen u krádeže, tvr-
dil, že osobu, která přepravku 
odcizila, vůbec nezná. Jen mu 
fandil v krádeži. Celou věc hlíd-
ka městské policie předala na 
správní řízení k dořešení,“ infor-
movala Lenka Biolková, mana-
žer prevence kriminality.

Zapomněl peníze
17. 9. v jednu hodinu v noci 

požádala obsluha jedné čer-
pací stanice, že má problém 
se zákazníky, kteří natankovali 
palivo do vozidla a nechtějí za-
platit. Hlídka na místě zjistila, 
že mladík, který natankoval, 
zapomněl peníze doma, a tak 
poslal kamarády pro peníze, 
aby vše mohl uhradit. Hlídka 
setrvala na místě do doby, než 
se vše vyřešilo.  (pp)
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čemu nepustili. Už v 1. minutě 
se v první šanci ocitl Soukup, 
udeřilo ale až v 8. minutě, kdy 
Křápovu malou domů vystihl H. 
Prokeš, který přízemní střelou 
poprvé rozjásal domácí přízniv-
ce. Ti diváci, kteří na své miláč-
ky po předchozí porážce zane-
vřeli, mohli určitě litovat. Ve 12. 
minutě našel Švrček dlouhým 
pasem volného H. Prokeše a 
jeho technická střela pravačkou 
jen těsně minula tyčku. Roz-
hodnutí padlo mezi 27. a 29. 
minutou. To valcíři vstřelili tři 
branky! Nejprve Kerbr centroval 
a Literák nadvakrát s pomocí 
tyče podruhé rozjásal Stovky. O 

Výhra doma přišla až napodruhé
FOTBAL F-M – SK LÍŠEŇ 5:1 (5:0)

chvíli později předvedli domácí 
nádhernou kombinační akci, 
kdy se po Kerbově přihrávce 
prosadil Soukup. Ve 29. minutě 
vybojoval Soukup svým důra-
zem míč pro H. Prokeše a ten 
k tyči zvýšil na 4:0. Povedenou 

BÍDA S OPAVOU: Úvodní zápas na zrekonstruovaném stadionu se 
valcířům nepovedl, s Líšní si vedli o poznání lépe. Foto: Petr Pavelka

Dobrovolní hasiči z Frýdku 
se 18. a 19. září účastnili mist-
rovství ČR v požárním sportu, 
které se konalo na stadiónu 
Dukly v Praze. Zúčastnili se 
ho nejlepší družstva ze všech 
14 krajů a z hlavního města. 

„Poprvé v historii tohoto 
sportu reprezentovali Morav-
skoslezský kraj hasiči z okresu 
Frýdek-Místek. Frýdečtí hasiči si 
postup na tento vrcholný podnik 
vybojovali vítězstvím v krajském 
kole, které se konalo nedávno v 
Českém Těšíně,“ přiblížil Vladi-
mír Dužík, starosta SDH Frýdek.

V Praze se soutěžilo ve třech 
disciplínách, běhu na 100 m pře-

Mistrovství ČR v požárním sportu
kážek, štafetě a požárním útoku. 
Ve dvou úvodních disciplínách 
se naši hasiči umístili shodně na 
2. místě, ale v té třetí až na 9. 
místě. V celkovém součtu pak 
na mistrovství získali bronzové 
medaile, což představuje mimo-
řádný úspěch. „Přesto chybělo 
velice málo a mohli jsme se pyšnit 
titulem mistři republiky. Při veli-
ce vyrovnaném průběhu nás od 
této pocty dělilo pouhých 5 setin 
sekundy v jedné z disciplín. Svým 
kvalitním výkonem a vzorným 
vystupováním naši hasiči propa-
govali úroveň požárního sportu v 
kraji a hlavně ve Frýdku-Místku,“ 
shrnul Vladimír Dužík.

Futsalisté frýdecko-místec-
kého Unitedu se pilně připra-
vují na start nového ročníku 
druhé nejvyšší soutěže v re-
publice. V minulé sezoně hrál 
United divizní soutěž a jako 
nováček této soutěže překva-
pil, když skončil na pěkném 
třetím místě. I toto umístění 
nakonec frýdecko-místeckým 
futsalistům pomohlo k postu-
pu do vyšší soutěže. 

„Jelikož se do soutěže nepři-
hlásil jeden tým, bylo nám díky 
umístění nabídnuto právo postu-
pu. Zvážili jsme vše pro a proti a 
rozhodli se nabídku akceptovat,“ 
řekl Martin Sojka z frýdecko-mís-
teckého oddílu. „Do nové sezony 
jsme náš kádr doplnili Radimem 
Pařenicou, který k nám přichází 
z frýdecko-místeckého Rapi-
du. Nikdo neodešel, takže kádr 
máme stejný, který vloni bojoval 
o divizní body. To, že se náš 
kádr drží pohromadě již řadu 
let, vidíme jako naši pomyslnou 
výhodu, ale skutečnost ukáže až 
následující těžká sezona. Naše 
cíle jsou jasné, chceme se umís-
tit do osmého místa a tím pádem 
se ve druhé lize udržet. Navíc si 
od nové sezony slibujeme vyšší 

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI – ŘÍJEN 2010
16. 10. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
17. 10. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
17. 10. 17:00 – 18:30 Veřejné bruslení
23. 10. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
24. 10. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
24. 10. 17:00 – 18:30 Veřejné bruslení
30. 10. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
31. 10. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
31. 10. 17:00 – 18:30 Veřejné bruslení

LOS 2. LIGY FUTSALU – skupina Východ
Všechny domácí zápasy se hrají od 20 hodin v místecké hale u 6. ZŠ 

1. kolo pá 1. října United FM – Jeseník
3. kolo pá 15. října United FM – Kunčice p. O.
5. kolo pá 29. října United FM – Agromeli Brno
7. kolo pá 12. listopadu United FM – Delta Šumperk
9. kolo pá 26. listopadu United FM – Choceň
10. kolo pá 3. prosince United FM – VŠB Ostrava
13. kolo pá 7. ledna United FM – Havířov
15. kolo pá 28. ledna United FM – Tango Brno B
17. kolo pá 11. února United FM – Chotěboř
19. kolo pá 4. března United FM – Tišnov
22. kolo pá 25. března United FM – Tomson Brno

Futsalisté už jsou ve druhé lize
návštěvnost a podporu frýdec-
ko-místeckých fanoušků, kteří 
by nám tak pomohli v domácím 
prostředí vytvořit bouřlivou at-
mosféru.“ Druholigová premiéra 
čeká na tým Unitedu již v pátek 
1. října, kdy na domácí palubov-
ce na 6. ZŠ přivítá celek Jese-
níku, který je v druhé nejvyšší 
soutěži rovněž nováčkem.

Futsalový tým United Frýdek-
-Místek vznikl v roce 2007 z pů-
vodního celku BonCafe Frýdek-
-Místek. Po doplnění družstva 
vhodnými typy hráčů a následné 
stabilizaci, přišly první výrazné 
úspěchy, když se United dokázal 
vypracovat z průměrného futsa-
lového družstva nejnižší okresní 
soutěže až do druhé nejvyšší 
soutěže v republice (2. liga).
UNITED FRÝDEK-MÍSTEK:
Brankáři: Daniel Němec, Jan 
Balko.
Obránci: Martin Holinka, Jiří Ško-
la, Patrik Lýsek, Jakub Uherek.
Útočníci: Martin Sojka, Radek 
Juřica, Marián Causidis, Marek 
Causidis, Dominik Kolář, Voj-
těch Škola, Radim Pařenica. 
Trenéři: Ivo Petr a Pavel Michu-
ra. Masér: Oldřich Tošenovský. 
Vedoucí: V. Školová.

V neděli 26. září se uskutečnila tra-
diční soutěž mládeže v judo „O pohár 
primátorky Frýdku-Místku“. V bojích se 
střetlo 240 chlapců a děvčat z 25 klubů 
Moravy, Polska, Slovenska a Ukrajiny. 

V soutěži klubů se nejlépe dařilo domá-
cím z SK Judo Frýdek-Místek, silnějšímu o 
posily ze středisek v Dobré a Raškovicích. 
Na pěkném desátém místě z 25 zúčast-
něných klubů se umístil druhý z frýdecko-
-místeckých klubů TJ Důl Staříč. Mezi nej-
větší opory SK Judo Frýdek-Místek patřili 
především členové závodního týmu, žáci 
Vít Jerglík a Marie Dužíková a benjamínci 
Vojtěch Hronek a Karolína Kubíčková, kteří 
vybojovali ve svých kategoriích zlato. Vel-
kou radost udělali hlavní trenérce Prőllové 
také ostatní, především však nejmladší 
benjamínci, kteří tvoří největší část téměř 
dvěstěčlenné členské základny klubu. 
Soutěž zhodnotil trenér a předseda klubu 
Luděk Kubíček: „Myslím že naši svěřenci 
opět potvrdili, že patří k absolutní krajské 
špičce. Judo je v kraji stále populárnější, 
což je velmi potěšujícím přísli-
bem do budoucna.“ Sportovní 
klub Judo-Frýdek-Místek má 
svou základnu v hale policejní-
ho útvaru „Na Bahně“ a přijímá 
do svých řad děti a mládež od 
věku 5 let. Nábor do klubu pro-
bíhá každé pondělí a středu od 
16,15 hod.

Další výsledky domácích 
borců: Stříbro vybojovali ve 
svých věkových a váhových 
kategoriích Pavel Ivaniuk, Pet-
ra Karasová, Luděk Kubíček, 
Václav Mališ, Vendula Mecová, 
Marek Měchura, Michal Miku-
lec a Petra Stachová. Bronzoví 
skončili Jan Blahuta, Sabina 
Čížková, Gabriela Daňová, 
Adéla Heczková, David Hole-
ček, Ondřej Chlopčík, Matyáš 
Jarčík, Denisa Jerglíková, On-
dřej Karas, Ludmila Kohutová 
a Dominik Polášek. Z TJ Důl 
Staříč získali zlato David Hél 
a Veronika Drabinová, stříbro 
Matouš Kocháň a bronz Petr 
Pietroš.

O Pohár primátorky Frýdku-Místku

Hned čtyři změny, a to 
i na brankářském postu, 
udělal domácí kouč Oldřich 
Machala oproti domácímu 
střetnutí s Opavou, které 

valcíři podlehli 0:3. 
Valcíři vstoupili do utkání ak-

tivněji, vrátili se ke kombinační 
hře a prakticky svého soupeře 
za první poločas vůbec k ni-

první polovinu zápasu koruno-
vali domácí ve 40. minutě, kdy 
si na Kerbrův rohový kop vysko-
čil nejvýše Literák – 5:0!

Změna stran již příliš fotba-
lového nepřinesla. Domácí ze 
svého výkonu značně polevili.

Urputně bojovala i nejmladší šestiletá děvčata.
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ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek-
-Místek, Škarabelova 562, je 
zapojena do evropského pro-
jektu s názvem FM-Education, 
jehož zastřešující institucí je 
Statutární město Frýdek-Mís-
tek. Do projektu je zapojeno 
celkem 13 frýdecko-místec-
kých základních škol. Projekt 
je financován ESF a státním 
rozpočtem České republiky.

Projekt FM-Education realizo-
vaný v rámci Operačního progra-
mu Vzdělávání pro konkurence-

Projekt FM-Education – Učitelský portál nápadů jak učit
schopnost se letos posouvá do 
druhé poloviny své realizace a 
doznává již konkrétních výstupů 
v podobě pracovních listů, me-
todických příruček nebo power-
pointových prezentací učiva. 
Jako součást projektu jsou rea-
lizovány také adaptační prožitko-
vé kurzy pro žáky, s cílem posílit 
vzájemné pozitivní vztahy mezi 
dětmi a učit je odpovídajícím so-
ciálním pozicím a rolím. V rámci 
plnění projektových zadání byla 
každá škola vybavena interaktiv-

ní tabulí, dataprojektory, počítači 
a notebooky.

Všechny aktivity projektu FM-
-Education směřují k vytvoření 
uceleného a systematického 
souboru nápadů, výukových 
materiálů a nově zpracovaných 

metodik vyučovacích hodin pro 
učitele nebo žáky, nových vy-
učovacích postupů, které budou 
k dispozici v elektronické podo-
bě na webu města pro potřebu 
každého učitele Frýdku-Místku a 
okolí. Jedinečný dosah bude mít 
projekt FM-Education v tom, že 
vyplní prázdné místo chybějících 
metodik výuky předmětů v mo-
derním pojetí vzdělávání a bude 
k dispozici zejména začínajícím 
kantorům. Nabídky určitě využi-
jí i zkušení učitelé jako studnici 
nápadů pro oživení výuky.

ZŠ a MŠ Naděje se podílí na 
projektu FM-Education tvorbou 
metodických materiálů a pra-

covních listů předmětů anglický 
jazyk a přírodověda pro žáky 
základní školy, ale zvláště pro 
vzdělávání žáků s lehkým men-
tálním postižením. Další výstup 
je zaměřen na přípravné čtenář-
ské období, protože se zaměřuje 
na rozvoj zrakového a sluchové-
ho vnímání, orientace, na rozvoj 
grafomotoriky a vizuomotoriky u 
dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami, zejména žáků s po-
ruchou autistického spektra.

Každá škola si uchová vý-
stupy projektu FM-Education 
ve svém inovovaném školním 
vzdělávacím programu.

Dana Zemánková

V loňském školním roce se 
šesté ročníky Základní školy 
a mateřské školy Frýdek-Mís-
tek, El. Krásnohorské 2254, 
zúčastnily v rámci projektu 
FM–Education z Operačního 
programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost třídenního 
adaptačního pobytu v Hor-
ském hotelu v Palkovicích.

Tento třídenní pobyt, vhodně 

Šesťáci z 5. ZŠ se letos znovu těší
na prožitkové adaptační kurzy

doplněný účastí lektorů z Centra 
nové naděje, byl velmi přínosný 
pro děti i učitele, vedl k vzájem-
nému seznámení a poznání sebe 
sama i druhých. Z poznatků, zku-
šeností a zážitků jsme čerpali po 
celý školní rok a neseme si je i dál.

Během pobytu, vyplněného 
společnými hrami, sportovními 
soutěžemi, veselými i vážnými 
chvilkami na pokoji, pobytem 

v solné jeskyni a jinými aktivitami, 
jsme se dozvěděli mnoho o vý-
znamu vzájemné komunikace a 
respektu. Dětem i učitelům se po-
byt moc líbil a určitě by ho všichni 
rádi zase někdy zopakovali.

Projekt FM–Education je spo-
lufinancován Evropským sociál-
ním fondem a státním rozpočtem 
České republiky. Ukončen bude 
v roce 2011.  Učitelé 5. ZŠ

Ve středu 15. září se v na-
šem městě uskutečnil závod v 
přespolním běhu žáků 1. stup-
ně a školních družin. Žáci z 1. 
stupně závodili u frýdecké so-
kolovny, žáci školních družin 
na hřišti ZŠ J. z Poděbrad. 

V závodech 1. stupně se pře-
devším svou rychlostí a vytrva-
lostí prosadili naši nejmladší ško-
láci. Vzali si reprezentaci Dvojky 
opravdu k srdci a bojovali jako 
pověstní čeští lvi. Žákyně 1. B 
Kristýna Blahutová po urputném 
boji obsadila krásné 3. místo a 
Filip Teper z 1. B dokonce vy-
bojoval 2. místo a s ním i postup 

Žáci Dvojky jsou jedničky
do okresního kola v Jablunkově. 
Blahopřejeme a přejeme mu do 
dalšího kola hodně sil. Filípku, jdi 
do toho, držíme ti pěsti!

Velice úspěšně si v soutěži 
vedli i žáci z naší školní družiny. 
Vylovili neuvěřitelných šest me-
dailí. A kdo nás reprezentoval? 
Matouš Matloch z 1. A a Matěj 
Borák z 2. B doběhli na pěkném 
2. místě a Martina Fikejzová z 
3. B získala nádherné 1. místo. 
A nakonec supervýkony v 5. tří-
dách: Aneta Dvořáková dosáhla 
1. místa a hned za ní, na 2. mís-
tě, protrhl cílovou pásku Jakub 
Pánek, oba z 5. A.

Mnozí z vás již jistě zaregist-
rovali, že jsme školu oblékli do 
nového kabátu. Rekonstrukce 
přístavby se zdárně chýlí ke 
konci. To však zdaleka není je-
diná a poslední změna…

Naše škola se stala jednou 
z pilotních škol nového písma 
Comenia Script, které má mno-
hým žáčkům usnadnit cestu k 
psaní. Jak se osvědčí, bude-
me moci zhodnotit už za pár 
měsíců. V projektu Začít spolu 
původní centra aktivity čtení, 
matematiky, vynálezů a objevů 
a tvořivé dílny zpestří ještě cen-
trum informační. Nepochybuje-
me o tom, že mezi žáky bude 
patřit k nejoblíbenějším, a to 
nejen díky novým notebookům.

Neméně důležitou novinkou 
je právě vznikající Školní pora-
denské pracoviště, které nabídne 
žákům i jejich zákonným zástup-
cům komplexní služby školní psy-
choložky, speciálních pedagogů, 
výchovných poradců a logoped-

Co nového „Pod Sovou“?
ky. Přítomnost školní psycholožky 
umožní celkově zkvalitnit vzdělá-
vací i výchovné působení školy, 
pomůže při vytváření pozitivního 
sociálního klimatu. Paní psycho-
ložka nabízí poradenskou činnost 
v oblasti osobních problémů růz-
ného charakteru, školní neúspěš-
nosti, rodinné terapie atd.

Také letos máme pro budoucí 
prvňáčky a jejich rodiče připrave-
nu celou řadu aktivit v projektu 
Budu školákem. První setkání se 
uskuteční již 21. října letošního 
roku, poslední v květnu 2011. 
Čeká nás veselé malování, práce 
v centrech aktivit, čarodějný den 
a další zábavné a tvůrčí akce.

Znovu připomínáme, že jsme 
školou otevřenou. Máte-li zájem, 
rádi vás po domluvě přivítáme ve 
výuce, v družině či kdekoli jinde.

Do školy vás zvou a na spo-
lupráci se těší zaměstnanci Zá-
kladní školy národního umělce 
Petra Bezruče Frýdek-Místek. 

Mgr. Lenka Drahotuská

Lískovecká základní škola 
reprezentuje město Frýdek-Mís-
tek zapojením se do pokusu o 
světový rekord ve vytvoření 
největší galerie znaků měst a 
obcí České republiky vyrobe-
ných z odpadových materiálů. 

„Znak města vytvořili žáci 9. 
třídy Dominika Koflerová, Adéla 
Uhrová, Kateřina Adamusová a 
Michal Kaleta,“ prozradila učitel-
ka Marie Stratilová.

O největší galerii městských 
znaků ČR vyrobených z odpa-
dových materiálů se pokouší 
známá pelhřimovská agentura 
Dobrý den, která se věnuje čes-

Pokus o světový rekord
kým rekordům a ve Frýdku-Míst-
ku už její zástupci byli několikrát 
v rámci různých kulturních akcí. 
Akce má podpořit ekologické 
myšlení občanů, posílit správ-
né nakládání s odpady. „Znaky 
vznikají v mnoha obcích po celé 
republice a každý znak sám o 
sobě je velmi zajímavý. Na konci 
letošního roku budou sestaveny 
krajské galerie, které budou učit 
děti i dospělé, že třídění odpadu 
je smysluplná činnost,“ uvádějí 
organizátoři, kteří věří, že projekt 
podpoří i zdravý patriotismus a 
hrdost dětí i dospělých na svou 
obec a svou práci. 

„Projekt tvoří zajímavou ná-
plň hodin výtvarné výchovy a 
prohlubuje znalosti heraldiky 
a historie. Iniciátorem a garan-
tem rekordního pokusu je au-
torizovaná obalová společnost 
EKO-KOM a.s.,“ uvedla Marie 
Stratilová.  (pp)

Dalšího vynikajícího úspěchu 
dosáhli členové projektového 
týmu školy „Pod Sovou“ pod ve-
dením Mgr. Šostého, když RR 
ROP MSK schválila v rámci ROP 
NUTS II Moravskoslezsko před-
ložený projekt „Informační centra 
ve výuce“ (http://www.rr-morav-
skoslezsko.cz/file/2144/ ). Je to 
již druhý úspěšný projekt v po-
sledních dvou letech, jehož vý-
sledky určitě pozitivně přispějí ke 
zkvalitnění výuky na naší škole.

Projekt reaguje na společen-
skou nutnost znalosti získávání, 
vlastního vyhodnocování a zpra-

Na Jedničce vzniknou „Informační centra ve výuce“ 

covávání informací žáky a pe-
dagogy, které jsou nezbytné pro 
výuku a vzájemnou komunikaci. 
Řeší zavádění moderních me-
tod do výuky pomocí ICT a dává 
možnost škole rozšířit její komu-
nitní roli. Budou vybudována in-
formační centra, a to v 10 třídách 
I. stupně, učebnách používaných 
pro výuku výchov a ve sborovně 
školy. Nedílnou součástí projektu 
je také komplexní obměna vý-

početní techniky ve dvou multi-
mediálních učebnách. Myšlenka 
pracovních center vychází z filo-
sofie alternativního vzdělávacího 
programu Začít spolu, který je na 
naší škole úspěšně realizován již 
12 let. Cílem je především zajiště-
ní volného přístupu k informacím,  
a to při výuce většiny předmětů, 
osvojení si dovednosti jejich efek-
tivního zpracování, a to především 
formou projektové činnosti.
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 14,36 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 24,41 m2 (II.NP)
2) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov

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

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

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

Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, prošlé a nepotřebné léky, 
zářivky a výbojky.

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

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

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
ostatní domácí spotřebiče.

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield
 26. 10. – 27. 10. 
U krytého bazénu 5. 10. – 7. 10.
parkoviště u Kauflandu
 12. 10. – 14. 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.

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

Frýdecká skládka, a.s. vlastní 
a provozuje školící a vzdělávací 
místnost, kde dochází ke kontaktu 
veřejnosti (základní školy, střední 
školy, vysoké školy, domovy dů-
chodců, školky, ale i starostové 
obcí nebo úředníci z magistrátu) se 
společností Frýdecká skládka, a.s.

Neslouží jenom pro veřejnost, 
ale i pro zaměstnance firmy. Do-
chází zde ke školení bezpečnosti 
práce, přepravy nebezpečných 

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
4. 10. a 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

Školící a vzdělávací místnost
věcí (ADR), jakosti, ISO a dalších 
předpisů, provozních řádů a pra-
videl, které by měli zaměstnanci 
znát a měli by se jimi řídit.

Školící místnost se nachází 
přímo v areálu společnosti Frý-
decká skládka, a.s. na Panských 
Nových Dvorech. Sál je schopen 
pojmout 40-50 posluchačů a zá-
jemce o výklad upoutá komplet-
ním multimediálním vybavením, 
vzorky jednotlivých komodit odpa-
dů, včetně toho, co se dá z nich 
vyrobit. Tyto pomůcky pomáhají 
v názorném výkladu a dokážou 
lépe vyobrazit témata, jako je pro-
blematika odpadového hospodář-
ství, ochrana životního prostředí, 
a mimo jiné představí každodenní 
činnost samotné společnosti. 

Při exkurzích se  zájemci dozví 
zajímavé údaje o skládkování, se-
parování a třídění odpadů a vše o 
provozu Frýdecké skládky, a.s.

Pokud počasí dovolí, je nedíl-
nou a nejatraktivnější častí exkurze 
návštěva samotných provozů Frý-
decké skládky. Na Panských No-
vých Dvorech je určitě nejrozleh-

lejší středisko Skládka, na kterém 
probíhá trvalé uskladnění odpadu 
a tvoří i vizuální dominantu celého 
areálu. Vystoupání po mnoho let 
budovaném návozu je pro mnohé 
zážitkem a napomáhá v představě 
o obrovském množství materiálu, 
který je zde uskladněn. Návštěvou 
střediska kompostárny v Lískovci 
si účastníci udělají obrázek o stře-
disku, které se zabývá nakládáním 
s biologicky rozložitelnými odpa-
dy, zpracováním, uskladněním 
a finálním produktem, kterým je 
certifikovaný kompost. Poslední 
zastávkou na exkurzi je obhlídka 
střediska Separace v Lískovci, 
kde dochází k finálnímu třídění 
vysbíraného plastu, papíru a skla. 
Zde dochází z větší části k ruční-
mu a poctivému separování plastu 
našimi pracovníky.

Školicím střediskem projde 
ročně zhruba 1000 lidí z nejrůz-
nějších organizací, spolků, klubů 
a škol. Cílem Frýdecké skládky,
a. s. je, aby si lidé z naší školící 
místnosti odnesli informaci, co se 
děje s jejich vyhozeným odpadem.

5. 10. a 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

6. 10. a 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

7. 10. a 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

11. 10. a 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

12. 10. a 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

13. 10. a 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.

VÝKUP PAPÍRUVÝKUP PAPÍRU
SE PROVÁDÍ NASE PROVÁDÍ NA

SD COLLOLOUKYSD COLLOLOUKY
A NA SEPARACIA NA SEPARACI

V LÍSKOVCIV LÍSKOVCI

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

So 8-14 hod

V Lískovci
Po-Pá 6-14 hod

Tel.: 595 174 058,
736 422 259 nebo

603 881 672 (Collolouky)
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Česká pirátská strana,
kandidující pod číslem 2,

a Dělnická strana sociální spravedlnosti,
 kandidující pod číslem 4,

byly stejně jako všechny ostatní osloveny,
aby dodaly půlstranu pro svou prezentaci.

Této nabídky ovšem nevyužily.

Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úřed-
níků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, 
SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demo-
kracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ 
demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE PO-
LITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha 
dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud ne-
chceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ 
TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a 
jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! – jenž žádá o volební podpo-
ru VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální 
poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, 
PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme 
za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka 
málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE 
ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného 
občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU 
a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!!
Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 11121 Praha

Volte Pravý Blok www.cibulka.net - 1
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Marcel SikoraIng. Radim ŠotkovskýIng. Ludmila Moniaková

Narodil se v roce 1963. Vy-
studoval Vysokou školu ekono-
mickou v Ostravě, kterou ukončil 
v roce 1988. Po ukončení vojen-
ské presenční služby působil 
ve Válcovnách plechu F-M a.s., 
kde začínal jako dělník. V podni-
ku zastával také funkci admini-
strativního pracovníka na mzdo-
vém úseku. V rámci odborové 
organizace VP F-M vykonával 
funkci sportovního referenta.

Od června 1992 pracuje v 
bankovnictví. Od svého nástu-
pu do prosince 1996 vykonával 
funkci úvěrového pracovníka. V 
lednu 1997 byl pověřen řízením 
pobočky banky, tuto funkci vyko-
nává doposud.

Je ženatý, jeho manželka 
Jana je sociální pracovnice. Má 
jednu dceru. Mezi záliby kandi-
dáta patří volejbal – aktivně, po-
silovna a turistika.

Proč kandiduji na post
primátora města ?

V našem městě se udělalo 
mnoho dobrých věcí a vedení 
města si vážím, mám však na 
využití některých investic jiný 
názor. Finanční prostředky, 
které má naše město k dispozi-

Představení kandidáta na post primátora města Frýdek-Místek
Volba pro Frýdek-Místek (kandidátka DSZ a SPO Zemanovci)

Ing. Martin Kožoušek, ředitel pobočky

ci, bych chtěl zaměřit do jiných 
oblastí a věnovat se prioritám, 
které cítím, že jsou pro město 
důležitější.

A jaké oblasti by to měly být?

1. Věk není handicap
- naše populace stárne a je 

nejvyšší čas začít se maximálně 
věnovat našim seniorům, vybu-
dovat dostatek malometrážních 
bytů s přiměřeným nájmem a 
s potřebnými službami, vybu-
dovat aktivní zóny pro seniory 
(sportovní), penziony rodinného 
typu pro důchodce, podporo-
vat nestátní organizace, které 
se zaměřují na sociální služby 
a podporovat mezigenerační 
projekty.

2. Doprava
- řešení dopravní situace 

města tj. vybudování kruhových 
objezdů, protihlukových bariér, 
pěších zón, patrových garáží, 
levných záchytných parkovišť. 
Náhradní řešení případného 
pozastavení obchvatu města, 
zkvalitnění veřejné dopravy – 
kratší intervaly, cenová zvýhod-
nění, bezplatná městská dopra-

va pro návštěvníky města, kteří 
odstaví vozidlo na okraji města, 
další cyklostezky a cyklokomu-
nikace.

3. Energetika
- při nynějším zdražování 

tepla hledat veškerá úsporná 
opatření, jak uvnitř distribuční fir-
my, tak ve využití alternativních 
zdrojů.

4. Školství, kultura a sport
- vybudování a podpora ma-

sových sportovišť (víceúčelové 
haly), rozvoj malých sportovišť, 
podpora klubové činnosti, mo-
dernizace škol, zřizování nových 
školek. Budeme-li mít sportovně 
aktivní mládež, zajisté tím sníží-
me její kriminalitu.

5. Sociální oblast
- vybudování a podpora za-

řízení pro psychicky nemocné, 
podpora rodin v nouzi, pozůsta-
lých, rodin s malými dětmi (vy-
budování malometrážních bytů 
s přiměřeným nájmem), lepší 
kontrola příjemců sociálních dá-
vek, poukazy na jídlo, bydlení a 
ošacení, rozšíření možnosti ve-
řejně prospěšných prací.

6. Bezpečnost
- rozvoj kamerových systémů 

v krizových oblastech
- více policistů v ulicích

7. Čistý vzduch a ulice
- zajistit zpracování přesné 

analýzy podílu jednotlivých typů 
znečištění

- vliv lokálních topenišť elimino-
vat dotacemi a kontrolami na místě

- inspektoři čistoty ulic a ve-
řejných prostranství

8. Maximální podpora
soukromého sektoru 

Kde na to vezmu finance
a energií ?

Samozřejmě v prvé řadě 
se musím seznámit s režijní-
mi náklady celého magistrá-
tu a tyto snížit dle možností, 
zpřísním kontrolu veřejných 
zakázek, zrychlím a rozšířím 
čerpání dotaci z Evropských 
fondů, atd. 

S penězi si myslím, že pra-
covat umím, což jsem za více 
než 18 let ve své profesi do-
kázal. A energii? Tu si dobíjím 
sportem.
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Volte
8

LEPŠÍ MĚSTO PRO ŽIVOT
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Vážení spoluobčané,
v uplynulém volebním období jsme společně
s koaličním partnerem zrealizovali řadu inves-
tičních akcí v oblasti zdravotnictví, sociálních 
služeb, školství, sportu, silniční dopravy,
životního prostředí a dalších. Sami zhodnoťte 
výsledky naší společné práce.

Ve volebním období 2010 až 2014 budeme prosazovat zřízení Domu se-
niorů, vybudování azylového domu pro osamělé ženy a matky s dětmi, 
rekonstrukci objektu Kina P. Bezruče na multifunkční kulturní zařízení, za-
vedení terénní hospicové péče, vybudování arboreta, botanické zahrady, 
muzea textilní výroby, letního amfiteátru, modernizaci stávající víceúčelo-
vé sportovní haly nebo vybudování nové sportovní haly, výstavbu komuni-
kací s cílem odklonu části dopravy napojením na silnici R 48.

www.kscmfm.cz

Mgr. Ivan Vrba
volební lídr KSČM

Pokud se s body našeho voleb-
ního programu ztotožníte a bu-
dete chtít jejich realizaci, přijďte 
k volbám a volte číslo   d e s e t  !
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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/

Inzerce

Dodatečný zápis dětí pro le-
tošní školní rok 2010/2011 do 
dvou nových tříd Mateřské školy 
Frýdek-Místek, Lískovecká 2850 
proběhne v úterý 12. října od 9 
do 16 hodin v budově mateřinky, 
která je součástí Základní školy a 
mateřské školy Frýdek-Místek, El. 
Krásnohorské 2254.

Přihlášku do mateřské školy 
si může zákonný zástupce dítěte 
vytisknout z http://www.mslisko-
vecka.cz/ (sekce dokumenty ke 
stažení) nebo vyzvednout u ve-
doucí učitelky, Jaroslavy Kolářo-
vé, telefon 555 557 712, e-mail: 
msliskovecka@seznam.cz

U zápisu zákonný zástupce 
dítěte k přihlášce do mateřské 
školy doloží svůj platný průkaz 
totožnosti a rodný list dítěte. 
Vzhledem k probíhající rekon-
strukci nových tříd mateřské ško-
ly bude pravděpodobný nástup 
dětí k předškolnímu vzdělávání 
1. listopadu 2010.

Dodatečný 
zápis do 

mateřské školy

Zabýváte se finančním
poradenstvím?

Jste vedení týmu?
Dostáváte spravedlivou

odměnu? OVĚŘTE SI TO! 
Zašlete produkci

za poslední měsíc
a my Vám zašleme

výši odměny a výhody.
Tel.: 739 275 577 

hostasa@sms-as.eu

SUPPORT
LESBIENS

PO  SEDMI  LETECH 
VE  STOUNU

V pátek 15. října
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

2. října v 10 hod. – Kino P. Bezruče
Michal k snídani

Nové představení pro děti i rodiče 
oblíbeného Michala Nesvadby

Vstupné: 140 Kč
4. října v 19 hod. – Frýdecký zámek
1. zámecký koncert a 1. koncert 

Cyklu pro mládež 2010/2011
MUSICA MINORE

Vstupné: 150 a 80 Kč
(důchodci a děti)

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

Čtvrtek 14. 10. vedou
Mgr. J. Šodková a J. Jaglarz
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 taneč-
ních 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 9. října v 15 hod.

M. Domkář
Líný Honza

derniéra loutkové hry na motivy 
pohádky Josefa Lady, hraje DUO 
– Divadlo u Ostravice Frýdek-Mís-

tek, loutková scéna
Vstupné 20 Kč

Sobota 23. října v 15 hod.
Stanislav Tomek

Jak to bylo s Růženkou
veselé netradiční pojetí pohádko-
vého 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.

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 
pracovníků, odborníků ve svých 
oborech (pouze porodních asis-

tentek a fyzioterapeutů)

Těhotenské a poporodní 
centrum

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)

- Návštěvní služba porodní 
asistentky 

(ZDARMA – na základě indikace 
lékaře)

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

- Prodej aromaterapeutických 
produktů v bio kvalitě

- Poradna stravování pro maminky 
aneb „Jak po dětech zdravě 

hubnout“SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,
tel: 558 434 154, 558 434 525

e-mail: info@klicfm.cz
www.klicfm.cz

e-ma

2. 10. FUTSAL
Přijďte si za-

hrát fotbal na venkovním hřišti 
s umělým povrchem, který se 
hraje s futsalovým míčem na hři-
šti velikosti házenkářského. Hrají 
proti sobě 5členná družstva (4 + 
brankář, mohou být i smíšená), v 
nichž maximálně 2 hráči na hřišti 
mohou mít 16 let a více. V průbě-
hu hry je možné střídání. Podrob-
nější pravidla budou vysvětlena 
v den turnaje. Turnaje se může 
zúčastnit každý, kdo si chce za-
hrát (místa v družstvech se vždy 
najdou). Vítězné družstvo získává 
pohár a nejlepší tři družstva obdr-
ží věcnou cenu.
Místo a čas: Prezence: 8:00 – 
8:45 hodin, SVČ Klíč FM, Budova 
B, Pionýrů 764, Místek
Turnaj se hraje na venkovním 
hřišti 6. základní školy, ukončení: 
15:30 hodin
Startovné: 30 Kč/1 hráč
Informace: Jiří Šnapka, telefon: 
604 524 066, 558 435 067, e-mail: 
jirka@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.
16. 10. JANIČKA A JEŽEK – VÝ-
TVARNÁ DÍLNA – 1. SETKÁNÍ

Rodiče s dětmi si pomocí nej-
různějších výtvarných technik 
zhotoví knížku s podzimní téma-
tikou. Knížka má název Janička a 
ježek. V rámci tří setkání se děti 
naučí pracovat zábavnou formou 
s nejrůznějšími obtisky, barvami a 
efektními výtvarnými nápady. Vý-
sledkem jejich snažení bude pří-
běh o ježkovi, který se připravuje 
k zimnímu spánku. Za odměnu si 
mohou pak všichni společně užít 
naší herny.
Místo a čas: Rodinné centrum Klí-
ček, Slezská 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. Zís-
kejte indicie a uhodněte správné 

heslo. Zodpovězte otázku otce 
Fourata. V sobotu 23. října se jako 
v dávném příběhu starého správ-
ce majáku pevnosti otce Fourata 
změní SVČ Klíč FM, budova B, ve 
starobylou pevnost, kde na každé-
ho návštěvníka číhá spousta zá-
hadných 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 po-
čet klíčů. Ty si vyslouží splněním 
zajímavých úkolů vyžadujících 
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 (prezence: 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 zpříjem-
nit prázdninový den a vyrobit si 
draka Mraka.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
A, Pionýrů 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 prožít v ekologickém cen-
tru Hatě. Kousek za městem, a 
přece tak daleko… Zasoutěžíme 
si v přírodě, zajdeme si na roz-
hlednu a do cvičné štoly, opeče-
me 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 hodin na Hatě
Odjezd: V pátek 29. 10. 2010 od 
15:30 do 16:00 hodin
Cena: 440 Kč (ubytování, strava, 
pitný režim, vstupné, materiál, pe-
dagogický doprovod, pojištění)
Informace: Renata Bortlíčková, te-
lefon: 731 080 964, 558 435 067, 
e-mail: renata@klicfm.cz
Na akci je třeba se přihlásit nej-
později do 20. 10. 2010.

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

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
III. LEKCE – KOJENÍ

A ŠESTINEDĚLÍ
12. 10. v 16:00

IV. LEKCE – MANIPULACE S 
NOVOROZENCEM,

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 
manipulace s dítětem, masáže ko-
jenců, 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

Městská knihovna F-M
Týden knihoven 2010

4.- 9. 10. ve všech knihovnách
Motto: Knihovna pro všechny!

- registrace nových čtenářů na 1 
rok ZDARMA
- amnestie poplatků za upomínky
- 1 hodina práce na PC ZDARMA
- výstavy, výtvarné dílny, čtení, 
soutěže, kvízy – pro děti i dospělé
Knihovna Jiráskova 506 – ústředí
Minivýuky základů práce na PC a 

s internetem:
6. 10. a 10. 11. od 9.00 do 11.00 

– začátečníci
27. 10. a 1. 12. od 9.00 do 11.00 

– pokročilí

Knihovna Hlavní 111
Minivýuky základů práce na PC 
a s internetem (Na minivýuky je 

nutné se předem objednat):
20.10. od 8.30 do 10.30 – začá-

tečníci
6.10. a 27.10. od 8.30 do 10.30 

– pokročilí
8. 10. 18.00 - Setkání s autory na-

šeho regionu – ve spolupráci s Mís-
teckou Violou – Modrý salonek

14. 10. 18.00 – Oldřich z Chlumu, 
historický román a skutečnost – au-
torské čtení Vlastimila Vondrušky
21. 10. 17.30 – Bookclub in F-M

viz. www.mkfrydek.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 

2. října v 19 hod.
Divadlo Járy Cimrmana

Jára Cimrman/Zdeněk Svěrák/Ladislav Smoljak
České nebe

Cimrmanův dramatický kšaft. Hra byla nomi-
nována na cenu Alfréda Radoka 2008
Mimo předplatné - VYPRODÁNO !

3. října v 15 hod.
Zemanovo divadlo Brno
Do školičky pro jedničky

Hudební pořad pro malé školáky. 
Veselé a netradiční vyučování se soutěžemi, 
písničkami a „jedničkami“. Vstupné: 50 Kč

10. října v 15 hod.
Divadlo Kapsa Andělská Hora

Čert na zemi
Činoherní muzikálek o čertovském tovaryši, 
kterého pošle Lucifer do světa lidí na zkuše-
nou a kde se zamiluje do princezny Amálky.
Vstupné: 50 Kč

14. října v 19 hod.
Těšínské divadlo 

Ray Cooney
Nerušit prosím 

Jméno Cooney se v poslední době vyskytuje 
na repertoáru Těšínského divadla častěji a 
pokaždé jde o záruku dobré zábavy. Ať už 
otec – Ray nebo syn Michael jsou uznáva-
nými a úspěšnými komediografy. Dokonalá 
znalost řemesla, smysl pro humor, ať už 
slovní nebo situační, jsou zárukou úspěchu. 
Ve hře Nerušit prosím aneb Okno do parla-
mentu se Cooney inspiroval soukromým ži-
votem některých politiků a s humorem jemu 
vlastním je předvádí doslova v nedbalkách.
Pro skupinu FMC

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 zís-
kala řadu příznivců, ale vyskytli se i odpůrci 
tohoto díla. Ukazovat některé lidské vlast-
nosti na motýlech, chrobácích, mravencích a 
jiném hmyzu je poněkud neobvyklé, ale ve 
svém výsledku překvapivě účinné. Čapkové 
nemoralizují, ale zábavným způsobem na-
stavují 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

1. a 3. 10. v 19.00 hod.
AGORA/ Španělsko

Rachel Weisz jako moudrá Hypatia ve strhují-
cím historickém filmu ze starověkého Egypta.

6.-7. 10. v 19.00 hod.
MACHŘI/ USA

Adam Sandler a jeho parta se po letech scháze-
jí v rodném městečku na pohřbu svého trenéra.

8.-10. 10. v 19.00 hod.
POČÁTEK/ VB/USA

Špičkový kriminální thriller režiséra Christophera 
Nolana s Leonardem di Capriem v hlavní roli.

13. 10.
DVOJPROGRAM TWILIGHT SÁGY

17.00 hod.
TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC/ USA 

19.30 hod.
TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ/ USA

Dva díly vaši oblíbené upírské ságy jsou tady!
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
4.10. v 19.00 hod.

Miniprofil režiséra Wernera Herzoga 
ŠPATNEJ POLDA/USA

Zábavný kriminální thriller s Nicolasem 
Cagem v hlavní roli.

Úterý 5.10. v 19.00 hod.
Miniprofil režiséra Wernera Herzoga

AGUIRRE, HNĚV BOŽÍ/ Německo
Honba conquistadora Aguirreho za zlatem 
jihoamerických indiánů. Vizuálně omamný 
film s běsy posedlým Klausem Kinským.

11.10. v 19.00 hod.
Animovaný film

KUKY SE VRACÍ/ČR
Dobrodružný film Jana Svěráka.

12.10. v 19.00 hod.
Animovaný film

NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ DNESKA 
NAROZENINY?/ ČR/SR/Japonsko

Loutkový film Jiřího Barty z půdy starého domu, 
kde si odložené hračky vytvořily svůj vlastní svět. 

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! 
BIJÁSEK

8.10. v 9.30 hod.
Pásmo filmových pohádek
KRTEK A MEDICÍNA/ČR

9.10. v 14.00 hod.
MIKULÁŠOVY PATÁLIE/Francie

Mikuláš, Vendelín a další hrdinové senzač-
ních příběhů dětských knížek o Mikulášovi 

v rodinné komedii.

FILMY PRO SENIORY
6.10. v 10.00 hod.

ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME/USA
Woody Allen, Diane Keaton a Tony 

Roberts v zábavné komedii.
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.
Vernisáž ve čtvrtek 14. října v 17 hodin v mu-
zejní expozici frýdeckého zámku.
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

Pondělí 4. října v 19 hodin – Rytířský sál 
frýdeckého zámku

První zámecký koncert
MUSICA MINORE

Čtvero ročních dob za svitu loučí
Zazní skladby J. S. Bacha a A. Vivaldiho.
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 5. října v 16 hodin – přednáškový sál 
v Zeleném domě

DĚDEČEK AUTOMOBIL ANEB BRAVO FIATE
Italská agilita, neotřelý design a nadčaso-
vost v konfrontaci s horší pověstí italských 
automobilů zn. Fiat. Prezentace tentokráte 
přiblíží úspěšné i méně úspěšné Fiaty od 
Fiatu 500 až po současnost. Doplněno video 
a data projekcí. Připraveno ve spolupráci s 
Fiat klubem Ostrava, o. s.
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

1. 10. Duo Fata Morgana 
8. 10. Evergreen Party
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 !

1. 10. Schůzka členek
Přivítáme také všechny aktivní maminky, 

které se chtějí podílet na vytváření progra-
mů pro děti. Začátek v 10 hodin.

1. 10. Výtvarka – Vytváření
podzimních ubrusů

Přijďte si vytvořit originální ubrus, popř. 
tričko pomocí podzimních motivů. Ubrus, 
ubrousek nebo tričko si přineste s sebou, 

ostatní materiál k dostání u nás.
4. 10. Světlo pro podzimní dny

Ukázka svíček, svícnů a doplňků fy PartyLi-
te. Od paní Skalické se dozvíme tipy na péči 
o svíčky a rady pro zacházení se svíčkami. 

Zač. v 10 hodin. 
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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

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek

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.

GALERIE LANGŮV DŮM
Otevřeno: út-pá 13-18 hodin

Tel.: 723 021 622

MaMiCentrum
Zdravotnické zařízení MaMiCentrum

Centrum služeb pro maminky a miminka
Budova krytého aquaparku na Olešné

tel.: 608 575 384

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

GALERIE POD SVÍCNEM
Paralelní světy

Výstava fotografií Michala Popielucha.
Výstava potrvá do 8. října.

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

5. 10. Exkurze do jízdárny
Tradiční výlet Broučků ke koním, tentokrát 
do Jízdárny U Bačů v Palkovicích. Sraz na 
místě v 10 hodin. Při nepříznivém počasí 
(trvalý déšť) se akce přesouvá na 12. 10.!

8. 10. Výtvarka – Postavičky
z kaštanů a žaludů

Pomocí podzimních plodů si děti zhotoví 
originální postavičky.

11. 10. Seznámení s homeopatií
Krátká seznamovací přednáška paní Plač-
kové o přednostech léčby dětí i dospělých 
pomocí homeopatie. Začátek v 10 hodin.
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.

5. říjen - Pětiboj
soutěžní odpoledne v klubovně

13. říjen - Diskusní odpoledne na téma 
„ZLOZVYKY“

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

1. 10. ve 20 hodin Koncert kapely
LOS PEDROS

Nejen rockové hity v úpravě pro dvě akus-
tické kytary a kontrabas. Petr Hladík, Petr 

1. 10. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL!!!
DJ KAMIL, DJka BARUCHA A STARÉ 
SKVĚLÉ HITY PRO VÁS VŠECHNY!!!
2. 10. sobota TEKNO-IRINOIK NAKASHI
ELECTRONIK FIESTA, IRINOIK DJS, DE-
CORATION, SOUND, LIGHTS
5. 10. úterý ELECTROBEAT THEATRE
ELECTROBEAT DJS A VEČER PLNÝ DNB, 
TEKNO, BREAKBEAT, ELECTRO
VSTUP ZDARMA!
6. 10. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRY FREE!!!
7. 10. čtvrtek FM CITY PARTY
HH POSLECHOVKA UPROSTŘED TÝDNE 
A DJ SHUPSTA
8. 10. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – VIDEO-
PÁRTY!!!
DJka BARUCHA A DJKA KAMILA STARÉ, 
SKVĚLÉ HITY A KLIPY PRO VÁS VŠECHNY
9. 10. sobota STOUNFEST No.1
JAKUB TICHÝ, JINÝ PODNIK, RENÉ 
SOUČEK A DALŠÍ STOUNFEST S ÚŽAS-
NÝM ZVUKEM
11. 10. pondělí GOODWILL PARTY
SOUKROMÁ PÁRTY MÍSTNÍ ŠKOLY
13. 10. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRA FREE!!!
14. 10. čtvrtek FREE LIVE BANDS
VSTUP ZDARMA NA VYCHYTANÉ KAPEL-
KY! NOVÝ POŘAD, EXPEDICE APALIU-
CHA (POPROCKBLUESBEAT, OPAVA), 
ZLESAPOČUJEM (ROCK, SK)
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

Kahánek, Petr Pinkas.
9. 10. od 18 hodin Slavnost OCTOBEERFEST

Svátek piva, klobásek, hudební jamování 
a soutěže.

13. 10. od 16 hodin OKOLO FRÝDKU 
PÍSNIČKA

Pouštíme písničky frýdecko-místeckých 
kapel a hudebníků.

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.

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)

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

Petr Drábek
Sweet Fun. Good Day

výstava potrvá do 14. října

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

Beskydami

14. října v 18 hodin
křest knihy Milana Obody

Můj přítel a náš čas
s fotografiemi Lukáše Obody

 - autorské čtení
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