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slovo primátora

Statutární město Frýdek-
-Místek, odbor sociálních slu-
žeb, ve spolupráci s pracov-
ními skupinami komunitního 
plánování a dalšími organi-
zacemi připravili na čtvrtek 
22. září v Národním domě tra-
diční Den zdraví a sociálních 
služeb, který zahájil primátor 
města Petr Cvik.

„Jsem přesvědčený o tom, že 
Frýdek-Místek má v oblasti soci-
álních služeb skutečně co nabíd-
nout, že patříme v tomto směru 
k nejlepším a že se nebojíme vzít 
na sebe odpovědnost za ty, kteří 
se bez pomoci druhých neobe-
jdou. Umíme se o ně postarat i 
díky všem obětavým zaměstnan-
cům, kteří ve sféře sociálních slu-
žeb pracují. Ti mají můj obdiv a 
náš dík,“ říká primátor Petr Cvik.

První ročník Dne zdraví zahájil 
odbor sociálních služeb ve spolu-
práci se Zdravotním ústavem již 
v roce 2003. V současné době 
je na této akci prezentována ši-

Vážení občané,
měl jsem tu čest zahajovat v poslední 

době hned dvě akce, které opakovaně do-
kazují, že Frýdek-Místek je městem, které 
velmi silně vnímá sociální otázky a kde 
nachází odezvu skupiny obyvatel, které 
potřebují od zbytku společnosti pomocnou 
ruku. Byl jsem pyšný na akci Den zdraví 
a sociálních služeb, která proběhla v Ná-
rodním domě a byla jakýmsi uceleným 
přehledem toho, co město v této oblasti pro své obyvatele nabízí. A 
stejnou radost mi udělala účast na olympiádě, kterou pro mentálně 
postižené pravidelně připravuje Škola života. Smekám před všemi, 
kteří takový podnik dokážou připravit, a jsem rád, že toho, kdo stojí 
v čele této party nadšenců – Güntera Kuboně, jsme ocenili Cenou 
statutárního města Frýdku-Místku. Akce potvrdila, že je v dobrých ru-
kou. Atmosféra této olympiády je vskutku jedinečná, veškerá snaha 
organizátorů padá na úrodnou půdu, protože ti, kterým je určena, si 
jí nesmírně váží. Je pro ně vždy krokem do velkého světa, v němž se 
navíc dočkají tolik potřebného ocenění jejich snahy co nejvíce patřit 
mezi nás. Chci poděkovat vedle lískovecké základní školy, která při-
pravila výborný kulturní program, všem ostatním školám, které nevá-
hají přivést své žáky a studenty na tribunu, aby vytvořili tu správnou 
kulisu a v neposlední řadě si ověřili, že svět mentálně postižených 
docela dobře zapadá do našeho života a že ti, co potřebují pomoc, 
ji umějí vrátit nefalšovaným nadšením a vděkem.               Petr Cvik

Povedený Den zdraví a sociálních služeb
roká škála informací o sociálních 
službách a dalších aktivitách 
v sociální oblasti a zároveň dává 
občanům příležitost získat infor-
mace o parametrech svého zdra-
votního stavu. „Sociální služby 
mají a budou mít vždy v našem 
městě čestné a nepostradatelné 
místo, a to už jen proto, že jsou 
důkazem vzájemné nezištné po-
moci člověka k člověku. Úroveň 
podpory kvality života občanů 
prostřednictvím sociálních slu-
žeb je vizitkou každého města. 
A my se opravdu nemáme za co 
stydět. O tom také svědčí zhruba 
40 kvalitních poskytovatelů soci-
álních služeb,“ řekla při úvodních 
proslovech Jarmila Kozlová, ve-
doucí odboru sociálních služeb, 
která vzpomenula i poslední ak-
tivity města v této oblasti. Jedná 
se především o velký investiční 
projekt – Centrum zdravotních a 
sociálních služeb Frýdek-Místek 
neboli hospic s 30 hospicovými 
lůžky a 13 sociálními lůžky. „Dále 

DEN ZDRAVÍ: Tradiční akci zahajoval primátor Petr Cvik.    Foto: Petr Pavelka
se rozšířil počet lůžek odlehčo-
vacích služeb v našem městě, 
vzniklo chráněné bydlení pro lidi 
se zdravotním postižením, ná-
sledná péče pro lidi závislé na al-
koholu, vznik komunitního centra 
Pramínek na ulici Míru, rozvinuly 
se aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi a podobně,“ vyjmenová-
vala Jarmila Kozlová.

Navíc koncem měsíce září 
bude dokončen další velký inves-
tiční projekt statutárního města, a 

to Azylový dům Sára pro ženy a 
matky s dětmi na ulici Bruzovská 
ve Frýdku, který bude provozo-
vat Slezská diakonie. 

 (Pokračování na straně 2)

Atletický stadion TJ Slezan 
ve Frýdku-Místku v pátek 23. 
září hostil 15. ročník meziná-
rodní Olympiády v lehké atle-
tice pro mládež s mentálním 
postižením. O putovní pohár 
primátora Petra Cvika bojo-
valy týmy z České republiky, 
Slovenska a Polska. 

Pořadatelem této akce je 
Denní stacionář Škola života, 
jehož hlavním cílem je dosažení 
maximálně možné nezávislosti 
v osobním životě a úplná inte-
grace mentálně postižených 

Mládež s mentálním postižením
sportovala jako na olympiádě

osob do společnosti ostatních 
spoluobčanů. Jednou ze stě-
žejních akcí, které k tomu mají 
přispívat, je i sportovní olym-
piáda. Ta vždy nese všechny 
atributy velké sportovní akce a 
snaží se navodit „opravdovou“ 
olympijskou atmosféru. „Je 
úžasné, kolik energie pořadate-
lé do takové akce vkládají, ale 
vidím tady na každém kroku a 
ve všech okamžicích, že se jim 
tato energie také vrací,“ hodno-
til primátor Petr Cvik, který byl 
stejně jako zaplněná tribuna u 

toho, jak všechny nejprve za-
bavilo kulturní vystoupení žáků 
z lískovecké školy, po němž 
následoval pozdrav z nebe 
v podobě seskoku parašutistů. 
Pak už mohlo dojít na zapálení 
olympijského ohně a zazpívání 
hymny „Nechme lásku kvést“ v 
podání sboru žáků lískovecké 
základní školy za doprovodu 
kapely Šuba Duba Band. A to 
byla ještě v záloze hudební stá-
lice Heidi Janků. I ona přihlížela, 
s jakým úsilím a nefalšovaným 
zaujetím se posléze soutěžící 
pustili do jednotlivých sportov-
ních disciplín. Poměřili své síly 
v bězích, hodu kriketovým míč-
kem, štafetě, přetahování lanem 
i skoku do dálky, ale centimetry 
a sekundy nebyly zase až tak 
důležité. „Samozřejmě nejdů-
ležitější je, že snaha organizá-
torů nevyšla naprázdno, napří-
klad kvůli počasí, a že všichni 
účastníci budou mít zážitek na 
celý život,“ řekla senátorka Eva 
Richtrová, která spolu s primá-
torem Cvikem oceňovala celou 
plejádu obětavých činovníků, 
kteří olympiádě mentálně posti-
žených jakkoliv pomáhají.  (pp) 

OLYMPIÁDA NA SLEZANU: Mezinárodní akce plná porozumění. 
Foto: Petr Pavelka
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krátce

Povedený Den zdraví a sociálních služeb

(Pokračování ze strany 1)
Důležitý projekt realizuje Cha-

rita Frýdek-Místek, která provádí 
rekonstrukci za evropské peníze 
v Domě pokojného stáří u Pan-
ny Marie Frýdecké, kde vznikne 

MĚŘENÍ TLAKU: Lidé využívali možnosti získat informace o svém 
zdravotním stavu.   Foto: Petr Pavelka

týdenní stacionář pro seniory a 
další lůžka odlehčovacích slu-
žeb. Do konce roku bude otevřen 
nový Dům se zvláštním režimem 
v Lysůvkách pro osoby s dušev-
ním chronickým onemocněním a 

osoby závislé na alkoholu.
V současné době odbor so-

ciálních služeb pro řídící skupinu 
komunitního plánování připravuje 
návrh dvou projektů „Osobnost 
roku v sociálních službách“ a 
„Cenu sympatie“, určených vý-
razným osobnostem, které svou 
činností v sociálních službách 
přispěli k jejich rozvoji či zviditel-
nění, a pracovníkům v sociálních 
službách za jejich profesionální 
a zároveň empatický přístup ke 
svým klientům. Podmínky ke kaž-
dé nominaci budou zveřejněny na 
internetových stránkách města a 
prostřednictvím pracovních sku-
pin komunitního plánování.

„Věřím, že se nám i v násle-
dujícím roce podaří společně 
plnit jednotlivé cíle a opatření 
Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb ve městě Frý-
dek-Místek a že podpora a zkva-
litňování sociálních služeb zů-
stane důležitou součástí politiky 
našeho města,“ uzavřela zahajo-
vací ceremoniál Jarmila Kozlová. 
Pak už se přítomní mohli vydat 
prozkoumat jednotlivá stanoviště 
a jejich nabídky. Jako každý rok 
byly nabízeny výrobky zdravé vý-
živy a potravinových doplňků, ale 
také rehabilitační a zdravotnické 
pomůcky. Návštěvníci také hojně 
využívali možnosti nechat si na 
místě změřit oční či krevní tlak, 
vyšetřit pigmentová znaménka 
nebo zjistit krevní skupinu. Zá-
jemci také zlédli film o sociálních 
službách ve městě a o prevenci 
domácího násilí nebo vyslechli 
přednášky o homeopatii či léčení 
depresivních poruch.  (pp)

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 ve Frýdku-Místku 
a Penzionu pro seniory, ul. Lís-
kovecká 86 ve Frýdku-Místku), 
aby se do 31. října 2011 dosta-
vili v úřední dny pondělí a stře-
du (v době od 8.00 do 17.00 h) 
a ve čtvrtek (v době od 13.00 do 
15.00 h) na odbor sociálních slu-
žeb, budova ul. Radniční 1149, 
kanc. č. 110 a 211 k aktualizaci 
svých žádostí. Dále upozorňuje-
me, že v této době, tj. v měsíci 
říjnu, se nebudou přijímat do evi-
dence nové žádosti.

Další dotace
Statutárnímu městu Frýdek-

-Místek bylo dne 21. září schvá-
leno přidělení dotací Morav-
skoslezského kraje na projekty 
„Kasárna ve Frýdeckém lese“ 
(studie využitelnosti, celkové 
náklady 500 tis. Kč, získaná 
dotace 500 tis. Kč) a „Úprava 
lyžařských tras kolem Olešné a 
podél Ostravice ve Frýdku-Míst-
ku“ (celkové náklady 689 tis. Kč, 
získaná dotace 181 tis. Kč).

Mimořádné čištění
Ve středu 5. října bude pro-

vedeno další mimořádné blo-
kové čištění, tentokrát ulice 
Bavlnářská ve Frýdku. Její úklid 
si vyžádali občané bydlící v této 
lokalitě. Blokové čištění zahrnu-
je komplexní strojní i ruční úklid 
komunikací a bývá spojeno s 
případným odtahem automo-
bilů. Blokové čištění ulic bude 
ve městě probíhat až do konce 
listopadu.

Prezentace škol
Na úterý 15. listopadu se 

v Národním domě připravuje 
prezentace učebních a studij-
ních oborů středních škol pro 
školní rok 2012/2013. Pořada-
telem je úřad práce, Informač-
ní a poradenské středisko pro 
volbu povolání, ve spolupráci 
se středními školami a zaměst-
navateli. Akce je určena pře-
vážně pro žáky devátých tříd 
základních škol, kteří potřebují 
profesně nasměrovat.

Změna v dopravě
Na řidiče jedoucí po trase 

Frýdek-Místek – Příbor a zpět 
čeká změna. V souvislosti s vý-
stavbou silnice R48 Rychaltice – 
Frýdek-Místek došlo k převedení 
provozu ze stávající na nově vy-
budovanou souběžnou komuni-
kaci. Upozorňujeme řidiče, aby 
dbali zvýšené opatrnosti a byli 
trpěliví, neboť průjezd tímto úse-
kem nebude tak plynulý a rychlý 
jako po staré silnici. Uzavírku 
části silnice I/48 a převedení 
dopravy na novou komunikaci 
schvaloval jako příslušný silniční 
správní úřad Krajský úřad Mo-
ravskoslezského kraje.  (pp)

Beskydské farmářské trhy 
napsaly na místeckém ná-
městí 22. září další povedený 
díl a potvrdily, že si našly ve 
Frýdku-Místku své pevné mís-
to. Počet prodejců už se špl-
hal k sedmi desítkám a volná 
kapacita zůstává prakticky už 
jen pro menší stánky.

„Naším cílem stále zůstává 
podpořit místní farmáře a potra-
vináře a zvýšit zájem místních 
obyvatel o produkty pěstované 
a vyráběné v našem regionu. 
Tomu odpovídá i přístup pra-
covníků magistrátu, kteří vybí-
rají, jaký sortiment a prodejce 
na náměstí pustí,“ řekl náměs-
tek primátora Michal Novák. 
„Sortiment se snažíme střídat a 
upřednostňovat místní dodava-
tele. Stále registrujeme ze stra-
ny prodejců velký zájem, dokon-
ce i mezi sebou si svěřují skvělé 
zkušenosti, které s našimi trhy 
mají, pokud nejsou přímými kon-
kurenty v oboru. Tím nám pomá-
hají rozšiřovat záběr a zachovat 
sortiment, jak jsme si předse-
vzali. Nechceme žádný doplňko-
vý sortiment a upřednostňujeme 

Farmářské trhy stále rostouFarmářské trhy stále rostou

FARMÁŘSKÉ TRHY: Atmosféru populárních čtvrtků si nenechává ujít ani vedení města. Foto: Petr Pavelka
přímé výrobce a prodejce,“ vy-
světlila vedoucí živnostenského 
úřadu Yvetta Králová.

Tentokrát na trzích zaujalo 
biovíno včetně čerstvého hroz-
nového moštu, jehož prodejce 
by napříště měl představit i ra-
ritu v podobě hroznového oleje, 
který má být ještě zdravější než 
řepkový. Své zákazníky si našel 
živý prodej ryb z Lískovce, kdy 

návštěvníci ocenili přímý prodej 
kaprů a pstruhů z kádí. O úspě-
chu trhů nejlépe svědčí pro-
daných 800 kilogramů uzenin 
prodejce, který jinak tento objem 
běžně prodá ve své prodejně za 
celý týden.

„Jsme rádi, že jsme se touto 
cestou vydali a že jsme nejú-
spěšnějšími farmářskými trhy 
v kraji. Pro ostatní města jsme 

inspirací a důkazem, že pro po-
dobné trhy je dneska místo,“ těší 
primátora Petra Cvika.

Pořadatelem Beskydských 
farmářských trhů je Statutární 
město Frýdek-Místek, jejich ko-
nání je podpořeno dotací Revol-
vingového fondu Ministerstva 
životního prostředí ve výši 150 
tisíc korun. Dalším termínem ko-
nání je čtvrtek 6. října.  (pp)

V pátek 9. září se v našem 
městě konal již šestý ročník 
tradičního „Pochodu po se-
niory“, který vedl od Hájku 
do Sedlišť. 

„I přes nepěkné počasí, kte-
ré předcházelo dni konání této 
akce, se v samotný den objevilo 
sluníčko, které nás doprováze-
lo celou dobu. V letošním roce 
byly pro účastníky vypraveny tři 
autobusy, které stavěly na za-
stávkách po celém městě a za-
jištěny byly také na cestu z cíle 
pochodu,“ referovala Darina 
Gajdaczová, vedoucí Sociálně 
právní poradny.

Pochodu pro seniory se zú-
častnila téměř stovka lidí. „Nej-

Stovka seniorů vyrazila na pochodStovka seniorů vyrazila na pochod

mladší účastnice se účastní 
pochodu již od svých dvou let 
a nejstarší účastnice paní Olga 
Tlučková oslavila 10. září 2011 
krásné životní jubileum 90 let a 
dostalo se jí přání a potlesku od 
všech pořadatelů i účastníků. 
V cíli obdrželi účastníci drobné 
upomínkové předměty, účast-
nické listy, občerstvení a mohli 

si nechat změřit tlak a tuk u pre-
zentačního stánku pracovníka 
Všeobecné zdravotní pojišťovny. 
Mnoho účastníků také navštívilo 
muzeum a kostel v Sedlišťích. 
Poté následovalo příjemné po-
sezení v restauraci Lašská jizba, 
kde nechyběla dobrá atmosfé-
ra,“ popsala Darina Gajdaczová.

Pořadatelem akce bylo Cen-

trum pečovatelské služby Frý-
dek-Místek, p.o. ve spolupráci 
s Oblastním spolkem Českého 
červeného kříže Frýdek-Místek 
a za finanční podpory Statu-
tárního města Frýdku-Místku. 
Pořadatelé věří, že napřesrok 
přivítají ty, kteří si akci budou 
chtít zopakovat, i další premié-
rové účastníky.  (pp)
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 městská policie

Pod Mateřskou školu Frý-
dek-Místek, Josefa Mysliveč-
ka 1883, spadají tři objekty, 
jejichž vzhled a stav se vý-
razně posunul v rámci pro-
jektu Úspory energie školních 
budov k poetickým názvům, 
které školky nosí – Sluníčko, 
Barvička, Květinka.

„Tři naše mateřské školky – 
na ulici J. Myslivečka, F. Čejky 
a v Lysůvkách se jako v pohád-
ce proměnily. Proměna to byla 
vskutku vydařená! Všechny září 
pestrými barvami, které spolu 
s novým zateplením i v zimních 
měsících zahřejí a připomenou 
tolik potřebné sluníčko. O to 
veseleji se všem dětem a rodi-
čům vkročilo do nového školní-

Mateřské školky v novém kabátěMateřské školky v novém kabátě
Polehávali na ulici

12. 9. v jedenáct hodin do-
poledne byla hlídka městské 
policie vyslána na ulici Heydu-
kova, kde na zemi ležel muž 
a žena. Než strážníci přijeli na 
místo, stačil se pár přemístit na 
ulici Lískovecká, kde oba leželi 
na cestě. Manželský pár byl v 
silně podnapilém stavu, takže 
se hlídka rozhodla pro převoz na 
záchytnou protialkoholní stanici 
z důvodu ochrany jejich bezpeč-
nosti, zdraví a života. 

Spánek v dýmu
12. 9. na linku 156 oznámila 

jistá žena, že uhasila deku jed-
nomu muži na ulici Bezručova, 
ale má strach, aby deka znovu 
nezačala hořet. Strážníci poblíž 
Kina P. Bezruče následně za-
registrovali muže, který ležel na 
matraci doutnající od cigarety. 
Matraci uhasili a muže probudili 
a z místa vykázali. 

Měnila cenu
15. 9. byla městská policie 

přivolána ke krádeži na ulici 
Příborská, kde žena přelepila 
slevový kupon z ceny 450 Kč 
na 140 Kč. Za tento majetkový 
přestupek strážníci udělili ženě 
blokovou pokutu.

Šplhal pod kamerou
16. 9. kamerová obsluha 

zjistila skupinku mládeže, která 
popíjela na lavičkách v parku. 
Jeden z mladíků byl spatřen, jak 
leze po tyči ze stříšky. Strážníci 
provedli kontrolu osob, kde bylo 
zjištěno, že přítomné osoby jsou 
starší osmnácti let, žádný al-
kohol neměly u sebe a pily jen 
nealkoholické nápoje. Mladíkovi, 
který lezl na stříšku, byla uděle-
na bloková pokuta a všichni 
přítomní byli z místa vykázáni,“ 
sdělila policejní preventistka 
Lenka Biolková. 

Sebevrah to nebyl
16. 9. v jednu hodinu odpo-

ledne byla požádána městská 
policie o pomoc, když oznamo-
vatelka viděla mladíka, jak sedí 
na střeše věžáku. Žena měla 
strach, aby mladík nechtěl sko-
čit a ublížit si. Strážníci na místo 
přijeli a zjistili, že na střeše se 
nachází dělník, který natíral stře-
chu a rozhodně neměl v úmyslu 
ze střechy spadnout. 

Pili bez peněz
20. 9. v jednu hodinu v noci 

požádala barmanka o pomoc s 
tím, že v baru se nacházejí hos-
té, kteří se pokusili utéct bez 
zaplacení. Jednalo se o skupin-
ku tří osob, která měla útratu v 
hodnotě jednoho tisíce korun. 
Ani jeden z přítomných neměl 
u sebe finanční hotovost, za 
kterou by zaplatil útratu, a proto 
hlídka městské policie sepsala 
úřední záznam a povedenou 
skupinku oznámila ke správní-
mu řízení.  (pp)

ho roku. A všichni si přejeme, ať 
nám dobrá nálada a úsměv z vy-
dařeného díla vydrží nejméně po 
celý školní rok,“ hlásila v prvních 
zářijových dnech ředitelka Dag-
mar Fusková, spokojená s prů-
během staveb i nadšenou reakcí 
rodičovské veřejnosti.

„V projektu se jednalo o sta-
vební úpravy stávajících devíti 
mateřských a základních škol na 
území statutárního města Frýd-
ku-Místku, spočívající v zateplení 
obvodových konstrukcí jednot-
livých školních budov, výměně 
oken, vstupních dveří a zateplení 
střech,“ přiblížil obsah dotačního 
titulu náměstek primátora Michal 
Pobucký, který má na starosti 
investice a postupně navštěvuje 

školy a školky, které již mají reali-
zaci za sebou.

Objekt mateřské školy na uli-
ci Josefa Myslivečka 1883 byl 
vystavěn v roce 1971 na Staré 
Riviéře panelovou technologií, 
takže stavební úpravy, které by 
snížily energetickou náročnost 
mateřské školy na vytápění, 
potřeboval jako sůl. V rámci 
stavebních úprav objektu byly 
vyměněny stávající dřevěná 
zdvojená okna a skleněné stěny 
za nová plastová okna, s novým 
členěním, i dveře v obvodovém 
plášti. Dále byly zatepleny obvo-
dové konstrukce tepelnou izo-
lací, stropy, střešní konstrukce, 
došlo i na úpravy teras a některé 
klempířské a zámečnické práce.

I objekt mateřské školy na ul. 
F. Čejky 420 u parku nedaleko 

4. ZŠ byl postaven v roce 1971 
panelovou technologií, takže 
i zde proběhly stavební práce 
v podobném rozsahu.

Objekt mateřské školy na ul. 
Příborská 37 v okrajové části 
města Lysůvky se rovněž doč-
kal výměny dřevěných zdvoje-
ných a ocelových oken za nová 
plastová, zateplení obvodových 
konstrukcí a střechy. „Jsme velmi 
rádi, že se nám podařilo v ne-
lehkém finančním období získat 
potřebné peníze na tento projekt, 
který nejenže posunul například 
tyto školky úplně někde jinde, co 
se týče jejich vzhledu, ale sou-
časně i v provozu, který v dalších 
letech nebude pro město tak ná-
kladný,“ říká primátor Petr Cvik, 
mající ve městě dlouhodobě na 
starosti oblast školství.  (pp)

MŠ LYSŮVKY: Náměstek primátora Michal Pobucký u školky 
v městské okrajové části.   Foto: Petr Pavelka

MŠ MYSLIVEČKA: Městu se podařilo získat finance z Evropské unie.
Foto: Petr Pavelka

MŠ ČEJKY: Zajímavá barevná kombinace školky Barvička.
Foto: Petr Pavelka

V souvislosti s nepokoji ve 
spojitosti s romskou otázkou 
se dostává do popředí zájmu 
médií i státních orgánů pro-
blematika sociálně vylouče-
ných lokalit. Ve Frýdku-Míst-
ku naplňuje některé prvky 
frýdecká ulice Míru.

„Tato lokalita rozhodně není 
takového rozměru a charakteru 
místní struktury jako například 
lokalita Šluknovska, kde se v po-
slední době vyskytují problémy. 
Aktuálně nejsou monitorovány 
náznaky větších nepokojů či 
extremistických incidentů, jako 
je tomu na severu Čech. Přesto 
se město svými aktivitami snaží 
o naplňování integrace romské 
komunity. Například ve spolu-
práci s Charitou Frýdek-Místek 
je od září letošního roku v pro-

Pramínek se věnuje romským dětem
vozu centrum Pramínek, které 
se věnuje převážně dětem z této 
lokality,“ říká vedoucí odboru so-
ciálních služeb Jarmila Kozlová.

V Pramínku je pozornost 
zaměřena na předškolní a 
školní aktivity, doučování, dále 
získávání znalostí v různých 
oblastech (školní dovednosti, 
zacházení s počítačem aj.) a 
také učení se formou her a spo-
lečných činností. Centrum se vě-
nuje nejen dětem, ale také spo-
lupracuje s jejich rodiči. „Kromě 
působení tohoto centra dochází 
do této lokality pravidelně dvě 
terénní pracovnice magistrátu 
města, které jsou nápomocné 
místním obyvatelům s řešením 
různých problému a obtíží,“ při-
pomněl náměstek primátora Li-
bor Koval.  (pp)

Přispějte projektovým námětem
k tvorbě strategického plánu
Statutární město Frýdek-

-Místek zpracovává strategic-
ký plán rozvoje města. Jedná 
se o zásadní a komplexní stra-
tegický rozvojový dokument 
s dlouhodobým horizontem 
a dopadem na občany, orga-
nizace a zájmová sdružení i 
podnikatele, kteří mají mož-
nost ovlivnit jeho podobu.

„Do tvorby takto důležitého 
rozvojového dokumentu je vždy 
nezbytné zapojit také veřejnost 
a zohlednit její potřeby,“ říká ná-
městek primátora Michal Novák.

Občané měli možnost za-
pojit se do procesu tvorby této 
rozvojové strategie už v květnu 
letošního roku, a to prostřednic-
tvím dotazníkového šetření, je-
hož smyslem bylo zjistit názory, 
připomínky a podněty občanů k 
budoucímu rozvoji města. „Vý-
sledky šetření byly použity jako 
jedny ze vstupních podkladů pro 
zpracování rozvojové strategie,“ 
sdělil Michal Novák, který připo-
míná, že strategický plán rozvoje 
se zabývá podporou a rozvo-
jem vzdělávání, kultury, sportu, 
volnočasových aktivit, tvorbou 
pracovních míst, podnikáním, ži-
votním prostředím, dopravou, so-
ciálními a zdravotními službami. 

V další fázi tvorby strategie 
je připravován tzv. akční plán, 
což je dokument, který rozpra-
covává dlouhodobou strategii 
na kratší období. Akční plán 
obsahuje návrhy projektů, které 
přispívají k rozvoji města. Město 
se proto znovu obrací na občany 
s žádostí o spolupráci. „Občané 
mají možnost podělit se s měs-
tem o své nápady, požadavky či 
přání, které by přispěly k další-
mu rozvoji města a lepšímu ži-
votu ve Frýdku-Místku,“ vyzývá 
náměstek primátora k aktivitě 
občanů. Náměty by měly být 
pokud možno co nejkonkrétnější 
(popis záměru, odhad časové a 
finanční náročnosti) a svým cha-
rakterem mohou být nejen „tvr-
dé“ (infrastrukturní, stavební), 
ale také tzv. „měkké“ (rozvíjející 
dovednosti). 

Své náměty mohou občané 
předkládat do 17. října. K tomuto 
účelu je na webových stránkách 
města (www.frydekmistek.cz) 
umístěn elektronický formulář pro-
jektového záměru, který mohou 
občané vyplnit on-line. Formulář 
v tištěné podobě bude k dispozici 
na „informacích“ v přízemí budov 
magistrátu (ul. Radniční 1148 
nebo Palackého 115).  (pp)
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Tento projekt v naší škole, 
ZŠ Komenského 402, byl za-
měřen na vybavení odborné 
učebny fyziky a chemie mul-
timediální technikou, novým 
nábytkem a pomůckami pro 
výuku o elektřině a magnetis-
mu, výuku mechaniky. Získali 
jsme na něj od Nadace ČEZ 
145 000 Kč. 

Cílem bylo rozšířit a zpestřit 
výuku používáním interaktivní 
tabule, jejímž prostřednictvím 
rozvíjíme u žáků zájem o učivo 
i jejich prezentační dovednosti. 
Vybavení moderními pomůcka-
mi nyní umožňuje žákům práci 
v menších skupinkách, rozvoj 
jemné motoriky a praktických 
dovedností. Tyto získané zkuše-

Osmička letos 1. září ote-
vřela celkem čtyři první třídy. 
Žáci třídy 1. D jsou zvláštní 
tím, že každý den dojíždějí 
na „Osmičku“ z celého měs-
ta. Další jejich zvláštností je 
skutečnost, že téměř všechny 
děti v této třídě už umí číst a 
počítat. To, že zvládli čtení a 
počítání bez paní učitelky, je 
většinou dáno jejich nadáním. 

Jde o vrozenou schopnost, 
která jim umožňuje naučit se na-
příklad právě číst sami. Maminka 
a tatínek jim většinou vysvětlí 
jednotlivá písmenka a samotný 
proces výuky čtení už tyto děti 
zvládnou bez pomoci. Podobně 
jsou na tom s počítáním. Při vstu-
pu do školy tak mají tito prvňáčci 
většinou náskok přibližně jedno-
ho roku před svými vrstevníky.

„1. září 2011 jsme s třídou 1. D
„nastoupili do vlaku a vyrazili na 
trať“. Cestujeme rychlovlakem, 
neboť pracovní tempo nadaných 
žáků je rychlejší než v běžné tří-
dě, a proto zůstává více času na 
bádání, zkoumání, poznávání a ře-
šení různých kvízů a záhad. Výuka 
v této třídě je náročná, ale velice 
motivující a zábavná,“ sděluje tříd-
ní učitelka Mgr. Renáta Muchová.

„Ve skupině čtenářů se tito 
žáčci seznamují s texty předních 
českých autorů s důrazem na 
výrazné a uvědomělé čtení, řeší 
slovní rébusy, hádanky, vytvářejí 
hesla k obrázkovým osnovám, 
reprodukují texty, sami tvoří jed-
noduché křížovky se slovním 
obsahem. Důraz je také kladen 
na kulturu mluveného projevu 
v souvislosti s vyjadřováním 
dětí formou slovních rozcviček 
a mluvních cvičení,“ upřesňuje 
Mgr. Pavlína Vojkovská, která vy-
učuje jednu skupinu český jazyk.

„V matematice máme za se-
bou sčítání a odčítání do deseti, 
momentálně se věnujeme slo-
ženým nerovnostem a chceme 
se zabývat propedeutikou teorie 
grafů formou bludišť a jednota-
žek,“ říká vyučující matematiky 

Nadání a nadaní na Osmičce
PaedDr. Jiří Rozehnal.

Výuka dětí v této třídě se vlast-
ně nijak výrazně neliší od učební-
ho plánu ostatních prvňáků. Aby-
chom ale maximálně využili jejich 
nadání, upravili jsme učební plán 
podle jejich individuálních doved-
ností a výrazněji jsme rozšířili 
učivo v těch kapitolách školního 
vzdělávacího programu pro jed-
notlivé předměty, které se věnují 
problémovým úlohám, aplikacím 
učiva v praktickém životě. Využi-
li jsme i možností probírat učivo 
podrobněji, „do větší hloubky“. 
Třída se také dělí na dvě skupiny 
ve většině hodin českého jazyka, 
matematiky i anglického jazyka. 

Na základě zkušeností z po-
dobných tříd u nás (Praha, Olo-
mouc, Brno, České Budějovice 
apod.) jsme rovněž rozšířili nabíd-
ku nepovinných předmětů. Žáci 
mají možnost navštěvovat před-
mět Obohacení, kde se věnují 
rozvíjení svých často hlubokých 
znalostí z oblasti vesmíru či vy-
hynulých dinosaurů, nebo mohou 
navštěvovat předmět Symetrie, 
kde se setkávají se školním psy-
chologem Mgr. René Gavlasem a 
vhodnou formou řeší otázky prav-
dy a lži, štěstí a neštěstí nebo ži-
vota a smrti. Jsou to totiž témata, 
která tyto děti velmi zajímají.

„Na naší škole se snažíme po-
skytnout všem dětem maximální 
možnosti pro jejich rozvoj. Péče o 
nadané děti v první třídě je jednou 
z dalších forem práce s mimo-
řádnými vlohami a předpoklady 
našich žáků. Můžeme ji realizovat 
díky nadšení našich kantorů a díky 
pochopení a podpoře ze strany 
vedení statutárního města Frýdek-
-Místek. Vedle tříd s rozšířenou 
výukou jazyků nebo informatiky, 
které mají na naší škole dlouho-
letou tradici, tak jde o další formu 
zkvalitňování vzdělávání našich 
dětí. Pevně věříme, že třída 1. D 
bude první z řady dalších tříd, kde 
nadané děti budou moci rozvíjet 
své nadání,“ uzavírá ředitelka ško-
ly PaedDr. Marie Rojková.

Činnostně ve výuce fyziky a chemie

nosti žáci jistě využijí i v dalším 
studiu či budoucí profesi. Za 
spolupráci na projektu děkujeme 

předsedovi školské rady naší 
školy panu Mgr. Martinu Žárské-
mu.           Mgr. Lenka Grycová

Pasování na šesťáka patří 
na Dvojce k tradičním akcím 
začátku školního roku. Také 
letos se třídní učitelé šesťáků 
ujali čestného úkolu výroby 
pasovacích listin se vzácnou 
pečetí Dvojky a vybraní žáci 

Pasování na šesťákaPasování na šesťáka

9. B zahájili nácvik slavnost-
ního obřadu, který se konal 5. 
září ve školní jídelně.

V tento den každý šesťák 
vystoupil na prkna našeho ma-
lého jeviště, kde složil slavnostní 
přísahu a pak uslyšel kouzelnou 

formuli: „Jménem práva žáka 
9. ročníku, velmi váženého sta-
vu žáků, jmenuji tebe dnešním 
dnem – pasovaným šesťákem.“

Poklepání meče na rameno 
potvrdilo platnost obřadu. Ředitel 
školy předal osobně žákům pa-
sovací listiny a představil šesťá-
kům i jejich rodičům vyučující 2. 
stupně. Velmi pěknou tečkou za 
celým obřadem bylo vystoupení 
s kytarou. Žákyně z 9. B všem při-
pomněla tóny naší školní hymny. 

Věříme, že se bude šesťákům 
mezi druhostupňáky líbit a dodr-
ží svůj slib, že budou přispívat 
k dobré pověsti své školy. Pře-
jeme jim hodně úspěchů a pěk-
ných zážitků na 2. stupni Dvojky.

Dne 11. září se sedmé tří-
dy 2. základní školy zúčast-
nily výletu do Archeoparku 
v Chotěbuzi. Archeologická 
lokalita Chotěbuz je jednou z 
nejvýznamnějších pravěkých 
a raně středověkých památek 
Těšínského Slezska.

Na říční terase se rozkládalo v 
minulosti mohutné trojdílné hradi-
ště, pod kterým původně protéka-
la řeka Olše. V této době je na této 
lokalitě vybudován Archeopark, 
který přibližuje návštěvníkům a 
veřejnosti život raně středověké-
ho hradiska. Vzhledem k tomu, že 
byl Archeopark vybudován teprve 
nedávno – v listopadu 2005, stihli 
zde toho hodně udělat. Archeo-
park stojí na místě, kde před řa-
dou století žili naši předkové, a 
dnes patří k nejvýznamnějším a 
nejlépe dokumentovaným arche-
ologickým lokalitám v celé Čes-
ké republice. Archeopark vznikl 
tam, kde dříve bývalo opevněné 
hradisko z doby ještě před přícho-
dem Slovanů. Mezi nejzajímavější 
archeologické nálezy patří výbava 

Výlet do archeoparku
jízdních bojovníků (udidlo, ostru-
hy) či zbraně svědčící o násilném 
zániku hradiska, např. sekery, 
hroty šípů, nože. Z množství ná-
lezů se dochovalo mnoho běž-
ných předmětů (jako např. kosa, 
nůžky, vědérko). Jistě zaujmou 
i známá železná pouta, která se 
používala při obchodech s otroky. 
V archeoparku stále probíhá ar-
cheologický výzkum, tudíž se tu 
nelze pohybovat samostatně bez 
průvodce. V této době je dokon-
čena čelní komorová hradba, pa-
lisáda obklopující celou akropoli, 
tři obytné objekty, halová stavba 
a vstupní brána s věží a mostem. 
Výstavba dalších objektů a částí 
Archeoparku má být dokončena v 
roce 2012. „Tento školní výlet se 
mi moc líbil, a to už jen z toho dů-
vodu, že mě dějiny velice zajímají, 
byla jsem velice mile překvapena, 
jak skvěle jsme si prohlídku užili. 
Průvodce byl velice milý a laska-
vý, jeho výklad člověk musel sly-
šet, i kdyby o něj nestál,“ popsala 
návštěvu archeoparku Klaudie 
Holinková ze 7.B.

Sportovní klub ŠSK Bes-
kydy je nositelem unikátního 
projektu sportovní výchovy 
dětí v České republice. Tento 
projekt je založen na spolu-
práci profesionálních trenérů 
volejbalu a pedagogických 
pracovníků, kteří společně vy-
tvářejí prostor pro motorický 
rozvoj dětí na I. stupni základ-
ních škol. Tato nová metodika 
se nazývá Barevný minivo-
lejbal (BMV) a její využívání 
umožňuje pracovat s dětmi 
v této oblasti již od 1. třídy. 

Ve čtvrtek 15. září proběhl 
v hale na Čeladné historicky první 
vzdělávací seminář BMV pro uči-
tele základních škol. Obsahem 

Barevný minivolejbal si razí cestu do škol

bylo základní zvládnutí metodiky 
pro pohybovou průpravu dětí na 
prvním stupni základních škol 
v návaznosti na BMV. Hlavními 
aktéry a figuranty bylo 22 dětí 
z místních škol, které si toto ak-
tivní dopoledne doslova užívaly. 
Akce se zúčastnilo 13 kantorů 
z Frýdku-Místku, Frýdlantu nad 
Ostravicí, Pstruží, Čeladné, Os-
travy, Kunčic pod Ondřejníkem 

a Těrlicka. Hlavním lektorem byl 
Ivan Pelikán, metodik ŠSK Be-
skydy a člen metodické komise 
ČVS.

ŠSK Beskydy bude i v násle-
dujících měsících pořádat další 
kurzy s tématikou BMV, aby se 
tento systém práce co nejvíce 
rozšířil a dostal do povědomí od-
borné i laické veřejnosti.

Alice Zemanová
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„Po dubnovém veleúspěšném koncertu se 
Třemi Sestrami a Cocotte Minute ve víceúčelo-
vé sportovní hale zvolili Horkýže Slíže pro svoji 
podzimní frýdecko-místeckou zastávku Stoun,“ 
přibližuje okolnosti blížícího se vystoupení nit-
ranských pankáčů šéf klubu Kamil Rudolf. 

„V pátek 14. října si přijdou neopakovatelnou at-
mosféru živé produkce vychutnat všichni fanoušci 
kapely, která ve Stounu už takřka zdomácněla,“ 
doplňuje Rudolf.

Horkýže Slíže se letos rozhodli rekapitulovat. 4. 
března jim vyšlo album největších hitů s názvem 
„V dobrej viere (2001-2011)“. Obsahuje 17 hitovek 
a dvě nové skladby. Jednou z nich je i singl „Mám 
v p… na lehátku“. Na videoportále youtube.com se 
videoklip k tomuto songu stal doslova kultem. Úsměv-
ný videoklip zachycující typickou rodinnou situaci při 
živých televizních fotbalových přenosech zhlédlo už 
více než 1,6 milionu českých a slovenských fanoušků.

Na jaře Horkýže Slíže vyrazili na podporu nové-
ho alba největší hitů na turné „V dobrej viere tour“. 
Na podzim se do Čech vracejí, aby svou velkolepou 
šňůru dokončili. Fanoušci se podle slov zpěváka 
Kuka mohou těšit nejen na největší hity kapely, ale 
také i nové písně, které prý ani sama kapela ještě 
neslyšela. Kuko ke koncertům ještě prozradil: „Lidi 

Horkýže Slíže vystoupí ve Stounu

se můžou těšit na velké teatro. Kapela Horkýže 
slíže má ve zvyku vytahovat lidi z davu. Tentokrát 
přijdou na řadu i ti, kteří nemusí umět hrát na žádný 
hudební nástroj. Také kontroverzní kostýmy jsou 
samozřejmostí jako i soutěže o zajímavé ceny a 
velkolepá světla se zvukem!“

Vstupenky v ceně 220 Kč jsou k dostání v předpro-
deji v Beskydském informačním centru na Zámeckém 
náměstí ve Frýdku a na Náměstí Svobody v Místku.

V úterý 11. října od 17 
hodin se v Národním domě 
v Místku uskuteční meziná-
rodní koncert, na kterém vy-
stoupí studenti Základní umě-
lecké školy ve Frýdku-Místku 
a hudební školy z finského 
města Mikkeli.

Koncert je pokračováním 
mezinárodní spolupráce mezi 
oběma školami, která trvá již 9 

Muzikanti z Finska se představí u nás
let. Na pódiu se představí smyč-
cové orchestry z obou škol pod 
taktovkou Olli Helskeho a Bo-
rise Hajduška, soubor Tempra 
a další muzikanti z obou škol. 
Vyvrcholením bude společné 
vystoupení obou orchestrů, kte-
ré nastudují a předvedou dvě 
skladby. Srdečně zveme všech-
ny příznivce hudby.

Ladislav Muroň – ředitel ZUŠ

„Jestli se dá nějaká česká 
kapela označit za kultovní, 
tak sem patří jesenicko-praž-
ští Priessnitz,“ hodnotí le-
gendární sestavu dramaturg 
klubu Stoun Kamil Rudolf a 
pokračuje: „Texty prodchnuté 
mystikou, hudba s nádechy 
gotiky a postupný posun k 
písničkářství se stálou kombi-
nací kytar – to jsou Priessnitz. 
Kromě této legendy se 7.10. 
předvede stálice frýdecko-
-místeckého hudebního nebe 
Downbelow a písničkář René 
Souček,“ informuje Rudolf. 

Kapela Priessnitz má původ 
už v 80. letech jako punkové 
seskupení Chlapi z práce, ná-
zev Priessnitz přijali během roku 
1989. Prvotní osazenstvo kape-
ly tvoří Jaromír Švejdík – zpěv, 

Kultovní kapela Priessnitz ve Frýdku

Léto se sice s námi loučí, 
ale vy máte stále možnost 
se se svými prázdninovými 
fotografickými úlovky zapojit 
do fotosoutěže Beskydského 
informačního centra.

Beskydské informační cent-
rum Frýdek-Místek pro milovníky 
fotografování spustilo na začátku 
letošního roku fotosoutěž, jejímž 
cílem je získat fotografie pro pre-
zentaci Beskyd v nově vydáva-
ných propagačních materiálech. 
„Od jejího začátku bylo do systé-
mu nahráno téměř 700 fotografií 
a vyhlásili jsme již šest vítězů. 
Nyní stále ještě probíhá její letní 
část, která však v blízkých dnech 
skončí a porota bude mít opět 
nelehký úkol vybrat ty nejlepší. 
Proto pokud jste o prázdninách 

Fotosoutěž je v plném proudu!
na svém putování po Beskydech 
a Frýdku-Místku ulovili hezké zá-
běry, zapojte se do fotosoutěže 
i vy,“ vyzývá stále Beskydské 
informační centrum, které slibuje 
vítězům hodnotné ceny. 

Na zapojení do soutěže 
stačí přihlásit se prostřednic-
tvím webových stránek www.
beskydy.com a pak již můžete 
nahrát až 10 vašich nejlepších 
fotografií.

„Po skončení letní části fo-
tosoutěže bude spuštěna její 
podzimní část. Proto se už nyní 
vydejte do přírody a zachyťte 
pomocí svých fotoaparátů nejen 
podzimní hru barev! Těšíme se 
na vaše fotografie,“ říká Lucie 
Talavašková z Beskydského in-
formačního centra.

Petr Kružík – kytara, Libor Halí-
ček – basa, Ladislav Kolompár 
– bicí. V roce 1991 nahrávají 
první album nazvané Freiwal-
dau (německý název Jeseníku), 
které o rok později vychází na 
značce Legend. Syrová deska 
obsahuje také skladbu Sny, jež 
se stává hitem a kapelu provází 
až dodneška.

U alba Seance (1996), produ-
kované u Indies Janem Mucho-
wem, k muzice přibyly smyčce 
a jsou od prvotní úderné jedno-
duchosti posunem k bohatším 
aranžím a písničkovější tváři.

Na přelomu století kapela na-
táčí dlouho očekávanou novou 
desku s pracovním názvem Na 
sever od ráje, která se nakonec 
pod názvem Zero dostává k na-
těšeným posluchačům v roce 

2001 na značce Escape. Po 
vydání Zera kapela pilně obráží 
české kluby. Po odchodu druhé 
kytary se sestava vrací k původ-
ní podobě a Priessnitz se dostá-
vají do svého obvyklého tvůrčího 
útlumu. Rok 2011 byl pro kapelu 
ve znamení jarního Alois Nebel 
Tour, na něž navazuje pod-
zimní šňůra koncertů, spojená 
s uvedením nového filmu podle 
zmíněného komiksu. V frýdec-
ko-místeckém kině Vlast tak 
proběhne ve dnech 7.-10. října 
projekce díla, které vzbudilo ne-
bývalý zájem na filmových festi-
valech v Benátkách a Torontu.

Britská hard-rocková le-
genda WHITESNAKE se v 
rámci právě probíhajícího tur-
né k novému albu Forevermo-
re zastaví i v naší republice a 
po pěti měsících od vystou-
pení v Praze skupina přijede 
zahrát 27. listopadu do  Ví-
ceúčelové sportovní haly ve 
Frýdku-Místku.

Vstupenky jsou v prodeji v dis-
tribuční síti Ticketportal. K dispozici 
jsou dva typy lístků – k stání u pó-
dia za 750 korun, všechny ostatní 
vstupenky k stání stojí 550 Kč.

Skupinu Whitesnake založil v 
roce 1977 v Anglii bývalý zpěvák 
Deep Purple Dave Coverdale, 
který jako jediný z původní se-
stavy působí v kapele dodnes. V 
průběhu let skupinou prošel ne-
spočet hvězd a hudebních es – 
jako bývalý klávesista Deep Pur-

V listopadu přijedou Whitesnake
ple Jon Lord či bubeník působící 
ve stejné formaci Ian Paice, dnes 
již bohužel nežijící bubenická 
legenda Cozy Powell (The Jeff 
Beck Group, Black Sabbath mj.), 
irský kytarista Vivian Campbell 
(Def Leppard, Thin Lizzy) nebo 
kytarový mág Steve Vai. 

Sám Coverdale prošel pěti for-
macemi, spolupracoval s celou 
řadou hudebních ikon a souběž-
ně s působením ve Whitesnake 
či během jejich dočasných pauz 
stihl natočit tři sólová alba a jed-
nu desku s Jimmy Pagem.

Za svoji existenci vydali Whi-
tesnake jedenáct alb, z nichž jich 
více jak polovina dosáhla platino-
vého prodejního statutu. Přesto-
že na koncertních pódiích strávili 
Whitesnake s přestávkami již 44 
let, zájem o jejich vystoupení roz-
hodně neopadá, naopak.

Společnost Distep vyhlá-
sila před časem veřejnou 
fotosoutěž o nejlepší snímky 
na téma „Teplo a chlad“. Mož-
nost přihlásit své fotografie 
do fotosoutěže skončila 30. 
9. 2011. V současné Době si 
již mohou obyvatelé Frýdku-
-Místku soutěžní snímky pro-
hlédnout na internetových 
stránkách společnosti.

Hlasování na webových 
stránkách: Stejně jako v loň-
ském roce mohou obyvatelé 
Frýdku-Místku na webových 
stránkách Distepu i letos hlaso-
vat pro nejzdařilejší snímky, kte-
ré jsou na internetových strán-

Fotosoutěž společnosti Distep
kách umístěny od 1. 10. 2011 
spolu s pravidly hlasování. Lze 
hlasovat pouze pro jeden sní-
mek v každé ze dvou vyhláše-
ných kategorií: „Děti do patnácti 
let“ a „Ostatní“. Autoři fotografií, 
které získají nejvíce hlasů, bu-
dou odměněni částkou 3000 Kč. 
Jeden vylosovaný hlasující pak 
obdrží částku 2 000 Kč.

Výsledky budou oznámeny 
všem oceněným a vylosované-
mu hlasujícímu písemně a zveřej-
něny v místním tisku, aktuálním 
čísle Občasníku společnosti a na 
webových stránkách společnosti 
Distep www.distep.cz. Hlasovat 
můžete do 15. 11. 2011.

Občanské sdružení TAM ve 
spolupráci s Kulturou FM a 
za finanční podpory Města 
Frýdek-Místek pořádá XVI. 
ročník pěvecké soutěže v 

kategorii do 15 let. 
Kino Petra Bezruče v 

Místku ve čtvrtek 6. října.
8.30 semifinále A

10.30 semifinále B
19.00 finále

32 soutěžících
ze 14 škol regionu.

Moderují Tobi a Vladimir
ze Sabotáže.

Doprovodný program:
Veronika Sobčáková, vítěz-

ka EuroTalentu 2006.

TALENT 2011
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

PODZIMNÍ LOS MSFL
9. kolo (1. 10.) Frýdek-Místek - FC Vysočina Jihlava B

10. kolo (8. - 9. 10.) SK Zábřeh - Frýdek-Místek
11. kolo (15. 10.) Frýdek-Místek - HS Kroměříž
12. kolo (22. - 23. 10.) SK Uničov - Frýdek-Místek

13. kolo (29. 10.) Frýdek-Místek - FC Slovan Rosice
14. kolo (5. - 6. 11.) SK Líšeň - Frýdek-Místek

16. kolo (12. 11.) Frýdek-Místek - 1. FC Slovácko B

4. KH Kopřivnice - SKP F-M
5. SKP F-M - TJ Jiskra Třeboň
neděle 9. 10. 2011 v 17.00 hod.
6. HBC RONAL Jičín - SKP F-M

7. SKP F-M - KP Brno
neděle 23. 10. 2011 v 17.00 hod.

8. SKP F-M - HK Lovosice
neděle 30. 10. 2011 v 17.00 hod.

Rozlosování utkání Extraligy házené - podzimní část
9. Talent Plzeň - SKP F-M

10. SKP F-M - HCB Karviná
neděle 20. 11. 2011 v 17.00 hod
11. Sokol HC Přerov - SKP F-M

12. Dukla Praha - SKP F-M
13. SKP F-M - Cement Hranice
neděle 11. 12. 2011 v 17.00 hod.

Plavání veřejnosti zajišťujeme 
pouze koupením permanentky 

(plavenky). 
Cena plavenky je
500 Kč/čtvrtletí.

Děti do 10 let 500 Kč/půlroční. 

Plavání pro veřejnost bude 
zahájeno od 12. 9. 2011 

pondělí: 18.00 - 19.00; úterý: 
16.00 - 17.00, 17.00 - 18.00 (jen 

1/2 bazénu); čtvrtek: 18.00 - 
19.00; pátek: 19.00 - 20.00

PLAVÁNÍ VEŘEJNOSTI NA 11. ZŠ 

8. 10.
ŽL mladší žákyně U14 BK FM - 

Valosun Brno 
DL kadetky U17 BK FM - TJ 

Lokomotiva Krnov 
OP ženy BK FM - SBŠ Ostrava B 

9. 10. 
ŽL mladší žákyně U14 BK FM - 

Jiskra Kyjov 
DL kadetky U17 BK FM - TJ 

Start Havířov 
15. 10.

SOP starší minižákyně U13 BK 
FM - TJ Rožnov p. R. 

OP muži BK FM - BK Snakes 
Ostrava 
22. 10.

OP mladší minižákyně U12 BK 
FM - SBŠ Ostrava B

OP starší minižáci U13 BK FM 
- BK Příbor 

II. ročník horského běhu Běh pro rozhlednu
Ski areál Opálená, neděle 9. října od 11 hodin

Více informací a propozice na www.areal-opalena.cz

Ondřejnická patnáctka

Program basketbalu
ŽL mladší žákyně U14 BK FM - 

SK UP Olomouc 
23. 10.

ŽL mladší žákyně U14 BK FM - 
TJ OP Prostějov 

29. 10.
SOP starší minižákyně U13 BK 

FM - SK UP Olomouc

(OP – oblastní přebor severní 
Morava, SOP – sdružený 

oblastní přebor střední a severní 
Morava, ŽL – žákovská liga, DL 
– dorostenecká liga). Mistrovská 

utkání se hrají ve sportovní 
hale Střední průmyslové školy 
na ul. 28. října 939 v Místku. 

Program se ještě může změnit, 
časy utkání v říjnu dosud nebyly 
stanoveny. Změny sledujte na 

www.baskefm.net.

Zvýšená bezpečnost na sta-
dioně, minuta ticha, slavnostní 
buly a rozhodující gól v pro-
dloužení. To vše se událo ve 
druhém kole východní skupiny 
II. ligy mezi Frýdkem-Místkem 
a hostujícím AZ Havířov 2010.

Před zahájením utkání 2. kola 
uctili všichni přítomní památku 
obětí tragické letecké nehody z 
Ruska, při které zahynuli i mistři 
světa Jan Marek, Karel Rachůnek 
a Josef Vašíček. Poté následovalo 
slavnostní buly v podání náměstka 
primátora Michala Pobuckého.

Nástup do utkání měli lepší 
hosté, kteří si dokázali připravit ně-

Domácí premiéra šla do prodluženíDomácí premiéra šla do prodlužení
HC F-M – HC AZ Havířov 2010 2:3 (0:0,1:1,1:1 – 0:1) po prodlouženíHC F-M – HC AZ Havířov 2010 2:3 (0:0,1:1,1:1 – 0:1) po prodloužení

kolik velice slibných šancí, ale na 
frýdeckého Láníčka si nepřišli. Na 
ukazateli skóre po úvodní dvaceti-
minutovce svítil bezbrankový stav.

První změny ve skóre se do-
mácí dočkali již po půl minutě 
hry ve druhém dějství, když On-
dřej Sluštík dokázal využít po-
četní výhodu a urval vedení na 
stranu Frýdku-Místku - 1:0. Asi-
stenci u první branky si připsali 
Petr Rozum a Ondřej Podešva. 
Na začátku 27. minuty usedl na 
lavici hanby Jindřich a hosté se v 
početní výhodě dočkali vyrovná-
ní z hole Martina Potočného 1:1.

V čase 43:55 rozjásal frýdecko-

-místecké diváky Martin Kabeláč, 
který využil klasickou početní vý-
hodu pět proti čtyřem. Havířovští s 
postupně přibývajícím časem byli 
stále častěji v obranném pásmu 
domácích a na začátku 56. minuty 
se po řadě pokusů dočkali vyrov-
nání a i přes další šance na obou 
stranách se muselo prodlužovat.

Prodloužení pouhých 108 
vteřin. V době, kdy časomíra 
ukazovala čas 61:48, se střelec-
ky prosadil David Klimša, který 
svou střelou rozhodl, že druhý 
bod poputuje do Havířova.

SLAVNOSTNÍ BULY: Puk vhodil náměstek primátora Michal Po-
bucký.   Foto: Petr Pavelka

Naši fotbalisté nestačili na 
Sigmu Olomouc B. V 7. kole 
Moravskoslezské fotbalové 
ligy jí podlehli na domácím 
hřišti 1:2.

V sobotu 17. září se ve Stov-
kách slavilo výročí 90 let od zalo-
žení zdejšího fotbalového klubu. 
Od půl druhé mezi sebou změřily 
síly výběry starých gard Válcoven 
plechu a Slezanu. Utkání skonči-
lo vysokou výhrou valcířů pomě-
rem 6:1. Od čtyř hodin odpoledne 
už nastoupili na pažit naši hráči, 
kteří přivítali rezervu prvoligové 
Sigmy Olomouc.

Oslava 90 let lehce zhořkla
MFK F-M – SK SIGMA OLOMOUC B 1:2 (0:1)

Za slunečného počasí vidě-
li diváci fotbal plný nasazení a 
osobních soubojů. Po půlhodi-
ně hry padl na Stovkách první 
gól střetnutí. Středem hřiště se 
protáhl americký útočník Stefan 
Jerome a tváří v tvář nedal do-
mácímu Prepslovi šanci – 0:1.

V 79. minutě se domácí 
fanoušci dočkali. Na Biolkův 
rohový kop si nejlépe naskočil 
Hrdlička a hlavou poslal míč do 
sítě – 1:1. Bylo znát, že valcí-
ři chtějí zápas otočit. Hosté 
už spíše jen bránili, ale hrozili 
rychlými brejky. Po individuální 

akci se nakonec jeden na jed-
noho prosadil hostující Hála, 
který tak rozhodl o vítězství 
Olomouce v poměru 2:1.

„Soupeř byl dneska fotba-
lovější. Lépe řešil situace pod 
tlakem. V prvním poločase jsme 
ale měli několik šancí, které 
jsme měli proměnit. Ve druhé 
půli už to byl ke konci spíše 
platonický tlak. Kluky musím 
pochválit za enormní nasazení 
a vůli po vítězství. Na fotbalo-
vější Olomouc to však nestači-
lo,“ hodnotil zápas trenér MFK 
Frýdek-Místek Milan Duhan. 

Valcíři se v osmém kole 
Moravskoslezské fotbalové 
ligy představili na hřišti Hulí-
na. Bohužel ani letos na jeho 
půdě nebodovali. Tentokrát 
prohráli 1:2.

Z Hulína se vracíme s prázdnou 
SK SPARTAK HULÍN – MFK F-M 2:1 (1:1)

V sobotu 24. září na sebe na-
razila dvě družstva, která měla 
stejný počet bodů. Naši hráči na-
sbírali v dosavadních sedmi zá-
pasech MSFL čtrnáct bodů, stej-
ně jako jejich protivník z Hulína.

Lépe do střetnutí vstoupili val-
cíři. Jejich první příležitost měl 
v sedmé minutě Petr Soukup, 
ale domácí brankář jeho pokus 
zneškodnil. O několik desítek 
vteřin později zahrozili poprvé 
i domácí, ale ze závaru před 
brankou Ondřeje Prepsla gól ne-
vytěžili. O dvě minuty později se 
už v Hulíně poprvé měnilo skó-
re. Wozniak vybídl ke skórování 
Soukupa a ten nedal gólmanovi 
Hulína žádnou šanci – 0:1.

V následujících minutách vi-
děli diváci spoustu nepřesností 
na obou stranách. Žádné z muž-
stev nedokázalo založit kloud-
nější akci. Když už to vypadalo, 
že si naši hráči odnesou do ša-
ten jednogólový náskok, udeřili 
domácí z rohového kopu.

Vstup do druhého dějství vy-
šel lépe fotbalistům Hulína, kteří 
se v 49. minutě dostali do vedení 
2:1 zásluhou Ševely, který pře-
konal Prepsla tvrdou ranou pod 
břevno.

V dalších minutách už diváci 
sledovali pouze marnou snahu 
našich hráčů udělat něco s ne-
příznivým výsledkem.

MFK F-M – MSK BŘECLAV: Po domácí výhře 4:1 přišel na naše 
fotbalisty výsledkový útlum.   Foto: Petr Pavelka
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z atletiky

z šachu

fotbal mládeže
DOROST

MSK Břeclav - starší dorost 
2:1 (2:0) 

Krejčok (Mokroš)
mladší dorost A - RSM Hodo-

nín 2:0 (2:0) 
Sušovský, Štěrba

mladší dorost B - RSM Hodo-
nín 4:0 (2:0) 

Belej 2, Curylo 2
ŽÁCI

FC Vítkovice B - mladší žáci B 
4:4 (na pk 2:1) - Danone Cup
Dryák, Kubala, Krajčo, Kubáň
starší žáci B - SK Hranice B 

1:1 (0:0)
Urbiš

starší žáci A - SK Hranice 
6:1 (4:0) 

Bialek 2, Pat. Němec, Skokan, 
Račev, Jež

Sigma Olomouc - starší žáci 
A 8:1 (3:0) 

Vojvodík z pk
V Olomouci kluci nastoupili určitě 
proti nejsilnějšímu soupeři, které-
ho v naší ligové soutěži máme.

Sigma Olomouc B - starší 
žáci B 8:2 (5:2)

Wojčík 2

Sigma Olomouc - mladší žáci 
A 10:8 (7:3) 

Vávra 2, Janša, Jeřábek, Pá-
nek, Kisza, Šaněk, Smutňák
Sigma Olomouc B - mladší 

žáci B 7:1 (3:1) 
Dryák

PŘÍPRAVKA
MFK Karviná - ročník 2001 3:8 

D. Maceček 2, L. Maceček, Šos-
tý, Polach, Myška, Krajčo, Koval
MFK Karviná - ročník 2002 5:6 

Wojatschke 2, Packo, Ruml, 
Mohyla, Bystřičan 

ročník 2002 – turnaj v Petř-
kovicích

Dne 24. září se konal turnaj v 
Petřkovicích, kterého se zúčast-
nili i naši benjamínci.
Výsledky MFK FM: - Kravaře 3:0 
(Wojatschke 2, Bystřičan), - Čes-
ký Těšín 3:1 (Šigut, Wojatschke, 
Ruml), - Kozlovice 0:2. O 1.-6. mís-
to: - Vítkovice 1:5 (Bystřičan), - Ba-
ník Ostrava 2:2 (Mohyla, Hodula), - 
Rožnov p. R. 0:3, - Petřkovice 0:2. 
Naši chlapci obsadili v konečné 
tabulce 6. místo. Hráč Tomáš 
Hodula se stal nejlepším bran-
kářem celého turnaje. 

ME mládeže
V bulharské Albeně se ve 

dnech 10.-21. 9. uskutečnilo 
„Mistrovství Evropy mládeže 
v šachu“. Frýdek-Místek a Bes-
kydskou šachovou školu repre-
zentovali čtyři hráči a vedli si 
výborně! Všichni nejdříve museli 
uspět na národním šampioná-
tu a tím si získat nominaci do 
čs. reprezentace. A jak se naši 
umístili? Kategorie dívek do 18 
let 15. místo Magdaléna Mitu-
rová, kategorie chlapců do 10 
let Van Thai Dai Nguyen 21. 
místo a Jan Chlebek 46. místo, 
kategorie dívek do 8 let Kristýna 
Laurincová 30. místo. Děkujeme 
Magdaléně, Kristýně, Vanovi a 
Honzovi za výbornou reprezen-
taci Frýdku-Místku!

Úspěchy v Benešově
Velkých sportovních úspěchů 

dosáhli šachisté z BŠŠ Frýdek-
-Místek na mezinárodním šacho-
vém turnaji v Dolním Benešově, 
který se uskutečnil v sobotu 17. 
9. V silné mezinárodní konkuren-
ci se zaskvěl mezinárodní mis-
tr Stanislav Jasný, který obsadil 
v konkurenci 139 hráčů vynika-

jící 2. místo. V kategorii žen s 
přehledem zvítězila Kristýna No-
vosadová a v kategorii juniorů se 
blýskl 2. místem Tadeáš Kriebl.

Městská liga
V pátek 16. 9. se odehrálo 

1. kolo Městské ligy mládeže 
v šachu. Celkem 45 startujících 
dětí bylo rozděleno do 7 lig a 
z ligových vítězství se radovali: 
Extraliga – Michael Kubík, 1. liga 
– Ondřej Havelka, 2. liga – Ja-
kub Linha, 3. liga – Radek Hala-
míček, 4. liga – Tomáš Valošek, 
5. liga – Petr David Lanča, 6. 
liga – Eliška Gereková. 

Zabodovali v Polsku
Tři mladší žáci BŠŠ se zú-

častnili 11. 9. mezinárodního ša-
chového turnaje v polském Vie-
lunu a hráli znamenitě! Radek 
Halamíček dokázal ziskem 8,0 
bodů turnaj vyhrát, na 2. místě 
skončil Robert Demko (8,0 b.) 
a pěkné 6. místo obsadil Ondřej 
Soukup (5,0 b.). Chlapci ukázali 
na mezinárodní šachové scéně, 
že Beskydská šachová škola 
má velmi široký záběr činnosti a 
dokáže stále vychovávat nové a 
nové talenty!

Házenkáři Zubří ve Frýdku-
-Místku potvrdili roli favorita, 
ale na očekávané vítězství se 
poměrně nadřeli. 

V prvním poločase byl zá-
pas hodně vyrovnaný, hosty 
nakopl až úsek mezi 17. a 
25. minutou, kdy si vypraco-
vali až šestibrankový náskok. 

Třetí porážka házenkářů
SKP FRÝDEK-MÍSTEK – HC ZUBŘÍ 24:29 (13:17)

Nejblíže na dostřel favoritovi 
se Frýdek-Místek dostal na tři 
branky. 

Frýdek-Místek: Šoltés, Ma-
renčák – L. Petrovský, O. Meca 
2, R. Meca 1, Kichner 4, Hečko, 
Unger 2, Dyba 5, Vacula 1, Hes 
7/1, Majer, Holbein 1, Hladký 1. 
Trenér: Jiří Kekrt.

Na úvod letošní ligové se-
zóny si junioři ŠSK Beskydy 
překvapivě snadno na domácí 
palubovce poradili s celkem 
Opavy dvakrát 3:0. 

Ačkoliv měl soupeř výško-
vou převahu, nedokázal tuto 
výhodu přetavit ve vítězství ani 
v jednom setu. Výkon domácího 
týmu byl v obou utkáních kom-

Starší minižákyně U13 (roč. 
nar. 1999 a mladší) absol-
vovaly ve dnech 10.-11. září 
turnaj v Kyjově. Tento turnaj 
byl poslední přípravou na no-
vou sezonu a splnil svůj účel. 
Zúčastnily se ho přední týmy 
České a Slovenské republiky. 

Výsledky: BK FM - Frisco Brno 
11:45, BK FM - MBK Stará Turá 
(SVK) 14:39, BK FM - Sokol Lan-
hžot 40:21, BK FM – TJ OP Pros-

Basketbal zahajuje sezónu
tějov 21:39, BK FM - TJ Jiskra Ky-
jov 30:18, naše družstvo obsadilo 
celkové 4. místo. Mladší žákyně 
U14 (roč. nar. 1988) se o víkendu 
10.-11. 9. zúčastnily kvalitně ob-
sazeného turnaje v Ostravě. 

Výsledky: BK FM - BK UMB 
08 Banská Bystrica (SVK) 49:10, 
BK FM - HB Basket Praha 20:34, 
BK FM - BKM Junior UKF Nitra 
(SVK) 33:52, BK FM - Valosun 
Brno 38:20, nejlepší střelkyní 

našeho družstva byla M. Čapatá.
První dvě utkání celostátní 

ligy sehrají dívky 8. a 9. října pro-
ti Valosunu Brno a Jiskře Kyjov.

Mladší dorostenky (nově 
označované jako Kadetky U 17) 
hrály od 9. do 11. 9. na turnaji 
v Pardubicích a obsadily konečné 
6. místo. Dorostenecká liga pro 
ně začíná o víkendu 8.-9. října, 
kdy budou hrát doma proti Loko-
motivě Krnov a Startu Havířov.

Vítězný vstup ŠSK Beskydy do sezóny
ŠSK Beskydy – Opava 3:0 (25:23, 25:13, 25:18) a 3:0 (25:14, 25:18, 25:17)

paktnější a bojovnější. „Všichni 
hráči v úvodním dvojzápasu 
soutěže zodpovědně plnili 
taktické záměry. Oceňuji ten-
to jejich solidní přístup,“ po-
chválil své dobře připravené 
svěřence trenér domácího týmu 
Ivan Pelikán a doplnil: „Musíme 
se ještě více zaměřit na schop-
nost udržet koncentraci po ce-

lou dobu zápasu, abychom se 
vyvarovali chyb při zpracování 
relativně lehkých míčů.“

Alice Zemanová

Mistrovství Moravy
Za krásného, slunečného poča-

sí se konalo v Hranicích Mistrovství 
Moravy a Slezska v atletice jed-
notlivců pro mladší žactvo (ročníky 
1998-99). Skvělým způsobem si 
vedla skupinka atletů Slezanu Frý-
dek-Místek, když vybojovala tři zla-
té, jednu stříbrnou a dvě bronzové 
medaile. Helena Benčová ovládla 
suverénně svou trať 800 metrů a 
zvítězila s velkým náskokem ve 
výborném čase 2:23.66 minuty. 
Za hodinku přidala stříbro na 300 
m, když ji zdolala pouze její oddí-
lová kolegyně Kateřina Krtková ve 
skvělém osobním rekordu 44.72 
s. Obě se potom společně s Evou 
Pištekovou a Ivetou Raškovou za-
sloužily o třetí zlato ve štafetě 4x60 
m v druhém nejlepším čase histo-
rie oddílu 33.49 s. O bronzové me-
daile se postarali chlapci. Dominik 
Janeček v hodu míčkem ji bral za 
výkon 61.89 m a Dominik Haltof v 
běhu na 800 m za 2:24.08 minuty. 
K medailím přidali naši ještě dal-
ších 13 finálových umístění mezi 
nejlepší osmičkou.

Evropské hry mládeže
Šestý ročník Evropských at-

letických her mládeže hostilo po 
roce opět Brno na krásném, nově 
zrekonstruovaném stadiónu. Po 
dva dny soutěžilo více než 900 at-
letů ve věku 11 až 15 let z Anglie, 
Ruska, Malty, Slovinska, Chorvat-
ska, Maďarska, Slovenska, Lotyš-
ska, Litvy a více než sedmdesáti 
oddílů celé České republiky. Do 
Brna vyrazila i početná skupina 
mladých atletů Slezanu Frýdek-
-Místek a vedla si výborně. Naši 
dokázali v obrovské konkurenci 
vybojovat celkem 4 medaile a 
vybojovali dalších 11 finálových 

umístění. Skvělou atmosféru zá-
vodu využili rovněž ke zlepšení 
37 osobních rekordů! Prosadily se 
tradiční opory – Helena Benčová 
zvítězila časem 2:23.38 minuty 
suverénně v běhu na 800 metrů 
mezi děvčaty ročníku 1998. Dru-
hým místem ji ve stejném závodě 
doplnila Eva Pišteková za 2:30.49 
minuty. Další výborný závod před-
vedla Veronika Siebeltová, která 
v běhu na 1500 metrů svedla 

opět nádherný souboj s Terezou 
Korvasovou, tentokrát s lepším 
koncem pro soupeřku. Ovšem 
stříbrná medaile a výborný čas 
4:55.31 minuty je další obrovský 
úspěch této závodnice. Poslední 
a naprosto nečekanou bronzovou 
medaili přidala štafeta mladších 
žaček 4x60 m časem 33.95 s ve 
složení Kateřina Krtková, Iveta 
Rašková, Eva Pišteková a Helena 
Benčová.

házená mládeže
1. liga starších

dorostenců 1. kolo
KH Kopřivnice – SKP F-M 

32:24 (12:14)
Sestava a branky SKP: Kývala, 
Šoltys – Petrovský 7/3, Vrubel, Kla-
ban 1, Mynář 8, Boháč 1, Komárek 
2, Chlebek 3, Samek 1, Volný 1, 
Gřešek. Trenér Martin Strnadel

1. liga mladších
dorostenců 1. kolo

KH Kopřivnice – SKP Frýdek-
-Místek 30:21 (21:9)

Sestava a branky SKP: Šoltys, St-
říž – Bosák 2/1, Čotek, Samek 1/1, 
Volný, Latocha 2, Rajnoha Jan 4/2, 
Rajnoha Lukáš 6, Jež, Gřešek 5, 
Barvík 1. Trenér Tomáš Horáček

ÚSPĚŠNÉ SESTRY NA MČR: Sesterská dvojice Kateřina a Vero-
nika Siebeltovy. Kateřina mistryně ČR v chůzi na 3000 m, Veronika 
mistryně ČR v běhu na 1500 m.
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vyhlašuje výběrové dotační řízení 
na poskytnutí účelových dotací 
z rozpočtu Statutárního města 
Frýdku-Místku pro právnické a fy-
zické osoby na podporu a rozvoj 
sociálních služeb pro rok 2012.
Cílem finanční podpory je roz-
voj a zkvalitnění ucelené sítě 
sociálních služeb na území sta-
tutárního města Frýdku-Místku. 
Programy na podporu a rozvoj 
sociálních služeb jsou rovněž 
v souladu s cíli Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb 
ve městě Frýdku-Místku na léta 
2011-2013 a schváleného Stra-
tegického plánu rozvoje statu-
tárního města Frýdku-Místku na 
období 2007-2013.
DOTAČNÍ PROGRAMY NA 
PODPORU A ROZVOJ SOCI-
ÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 
2012
A. Program na podporu a rozvoj 
sociálních služeb
Program je určen pro poskyto-
vatele sociálních služeb, kteří 
mají dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, oprávnění 
k poskytování sociálních služeb 
(registraci), a nebo je zapsán 
v registru poskytovatelů sociál-
ních služeb (§ 84 odst. 5 zákona 
o sociálních službách).
Podporované oblasti:
1. Sociální poradenství:
1.1. Podpora a rozvoj odborné-
ho sociálního poradenství včet-
ně půjčovny kompenzačních 
pomůcek.
2. Služby sociální péče:
2.1 Podpora osobní asistence a 
pečovatelské služby.
2.2 Centra denních služeb.
2.3 Podpora samostatného by-
dlení pro osoby se zdravotním 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
postižením včetně duševního 
onemocnění.
2.4 Odlehčovací služby.
2.5 Chráněné bydlení.
2.6 Denní stacionáře.
2.7 Týdenní stacionáře.
2.8 Domovy pro seniory.
2.9 Domovy se zvláštním režimem.
2.10 Tísňová péče. 
3. Služby sociální prevence:
3.1 Podpora služeb pro osoby v 
krizové situaci a osoby ohrože-
né sociálním vyloučením (dům 
na půl cesty, krizové centrum, 
azylový dům, noclehárna). 
3.2 Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi.
3.3 Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež. 
3.4 Služby následné péče.
3.5 Kontaktní centra.
3.6 Podpora sociální rehabilitace 
a vytváření rovných podmínek a 
příležitostí pro integraci handica-
povaných občanů. 
3.7 Sociálně terapeutické dílny.
3.8 Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravot-
ním postižením. 
3.9 Raná péče.
3.10 Nízkoprahová denní centra.
3.11 Terénní programy.
B. Program na podporu ostat-
ních aktivit doplňujících sociální 
služby
Program je určen na podporu 
ostatních aktivit v sociálních 
službách, které nevyžadují po-
vinnou registraci dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších 
předpisů.
Podporované oblasti:
1. Aktivizační, vzdělávací a moti-
vační programy.
2. Dobrovolnictví.
3. Humanitární služby (např. so-

ciální šatníky).
4. Terénní hospicová péče.
PODMÍNKY, ZÁSADY, ŽÁDOST
Veškeré informace související 
s výběrovým dotačním řízením 
včetně podmínek vyhlášených 
dotačních programů, Zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu 
Statutárního města Frýdku-
-Místku v působnosti odboru 
sociálních služeb, žádosti o 
dotaci poskytnutou z rozpočtu 
statutárního města Frýdku-Míst-
ku pro rok 2012, jsou k dispozi-
ci na internetové adrese www.
frydekmistek.cz nebo na odbo-
ru sociálních služeb Magistrátu 
města Frýdku-Místku (dále jen 
„MMFM“), se sídlem Radniční 
1149, 738 22 Frýdek-Místek.
Kontaktní osoba:
Magda Máchová,
tel.: 558 609 317, e-mail: ma-
chova.magda@frydekmistek.cz.
TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁ-
DOSTI
Žadatel podává přihlášku o po-
skytnutí dotace v jednom pode-
psaném originále s přílohami 
v tištěné verzi a v elektronické 
podobě na CD doporučeně poš-
tou nebo osobně na podatelně 
Magistrátu města Frýdku-Místku 
nejpozději do 7. 11. 2011 včetně 
(termín pro podání žádosti platí 
pro oba dva programy podpory), 
na adresu:
Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor sociálních služeb
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek,
a to v obálce označené textem: 
„NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O 
DOTACI“ (v levém horním rohu 
obálky). Plný název či jméno ža-
datele o dotaci a adresa.

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, fritovací hrnce, 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
vařiče, myčky nádobí, vysavače, 
žehličky, váhy, monitory, tiskárny, 
televizory, rádia, videorekordéry, 
telefony a ostatní domácí spotřebiče.

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield
 11. 10. - 13. 10. 
U krytého bazénu 18. 10. - 20. 10. 
Park. u Kauflandu 25. 10., 27. 10. 
Parkoviště u Billy 4. 10. - 6. 10. 
Provoz: Út, St, Čt 10.00 - 18.00

Sběrné dvory:
Collo-louky, Pod estakádou:

Provoz: Po – Pá 8.00 – 18.00
So 8.00 – 14.00

Sběr komunálního odpadu v 
našem městě provádí Frýdecká 
skládka, a.s., tel. 558 440 062, 
mob. 604 285 775, 733 347 236

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek,
objekt č.p. 34,
nebytové prostory o výměře 280 m2, bývalá výrob-
na uzenin u Nové Osady ve Frýdku
k.ú. Místek
objekt bez č.p./č.e., Hlavní
nebytové prostory o výměře 15,28 m2, I. NP, sklad
Místecká kasárna, objekt bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č. 3992/4
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP, garážování
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, IV. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek
nebytové prostory o výměře 57,5 m2, IV. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek

nebytové prostory o výměře 20,0 m2, III. NP, kancelář
objekt čp. 2204, ul. Palkovická, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 36,40 m2 (II.
NP – kancelář) 
k.ú. Frýdek
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, II. NP, kancelář
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP, kancelář
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VI. NP, kancelář
objekt č.p. 49, Zámecké náměstí
nebytové prostory o výměře 15,84 m2, sociální zázemí
objekt čp. 549, Růžový pahorek, k.ú. Frýdek, Frý-
dek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 437 m2, I.NP 
a II.NP (sál a zázemí)

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
– Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174.

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

- pozemek p.č. 5281/14 orná 
půda o výměře 68223 m2, k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Nová Osada).

Pozemek je dle platného 
územního plánu zařazen v ploše 
bydlení v bytových domech BH a 
je nabízen k pronájmu jako celek. 

Po vybudování inženýrských 
sítí a komunikací nájemcem může 
být převeden do jeho vlastnictví. 

Statutární město Frýdek-Místek informuje 
o záměru pronajmout níže uvedenou nemovitost

Písemné žádosti s doložením 
podnikatelského záměru a ča-
sového harmonogramu realiza-
ce zasílejte na Magistrát města 
Frýdku-Místku, odbor správy 
obecního majetku, a to nejpoz-
ději do 31. 10. 2011. Po uplynutí 
tohoto termínu budou zájemci 
informováni o dalším postupu.

Bližší informace tel. 558 609 
175, 558 609 178.

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/
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Místo konání: náměstí Svobody Frýdek-Místek
Termín:  2. - 22. 12. 2011 denně od 9.00 do 17.00 hod

Vánoční trhy jsou určeny pro prodej zboží s tradiční vánoční tématikou.
Mnohaletá tradice předvánočních nákupů * V centru města* Roz-

sáhlá propagace * Vyberte si nejvhodnější umístění Vašeho stánku * 
Využijte možnosti přímého prodeje!

Více informací a přihlášku najdete na www.kulturafm.cz 

Přijďte prodávat Vánoční trhy!

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor životního prostředí a 
zemědělství, který má v kompe-
tenci nakládání s komunálním 
odpadem, připravil ve spolu-
práci s Frýdeckou skládkou, a. 
s., zajišťující svoz komunálního 
odpadu na území města Frýd-
ku-Místku, harmonogram svozu 
objemného odpadu v roce 2011, 
tzv. „podzimní úklid“, a to formou 
přistavení velkoobjemových 
kontejnerů. V letošním roce na 
podzim budou velkoobjemové 
kontejnery přistaveny na 60 svo-
zových místech, jak je uvedeno 
v harmonogramu. 

Přistaveny budou vždy do-
poledne uvedeného dne, nej-
později do 11. hod., a vyveze-
ny 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 od-
padu mimo vyhrazené místo dle 
ust. § 47 odst. 1 písm. h) zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů, 
s možností udělení pokuty až do 

Harmonogram svozu objemného odpadu ve Frýdku-Místku 
a místních částech v roce 2011, tzv. „PODZIMNÍ ÚKLID“

výše 50 000 Kč. V době konání 
svozu bude Městská policie Frý-
dek-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
Datum přistavení - Místo přistavení
3. 10. a 17. 10.
Frýdek, Panské Nové Dvory – u 
č. p. 2416; Panské Nové Dvo-
ry – u býv. hřiště TJ Slezan; ul. 
K Hájku – u obchodu a u č. p. 
2958; ul. Bruzovská – u vodárny
Místek, ul. Kollárova – u pečova-
telských domů; ul. Fibichova – 
poblíž gymnázia; ul. Pionýrů – u 
č. p. 803-805
4. 10. a 18. 10.
Frýdek, ul. K Lesu – naproti kří-
že; ul. Vršavec – u lesa; ul. Má-
nesova-Žižkova – u pivnice
Místek, ul. Beethovenova – na 
parkovišti; ul. Myslbekova – u 
rozvodny; ul. Ke Splavu – u ná-
dob na separovaný odpad
5. 10. a 19. 10.
Frýdek, ul. Slezská – na parko-
višti; ul. Černá cesta – u obcho-
du; ul. Křižíkova – autobusové 

stanoviště VP; ul. J Hakena – u 
večerky „Maják“; ul. Tolstého – u 
telefonní budky
Lískovec – za výrobnou krůtích 
výrobků
6. 10. a 20. 10.
Frýdek, ul. I. P. Pavlova – vedle 
č. p. 284; ul. Nad Mostárnou – u 
lávky; ul. J. Skupy – za kulturním 
domem; ul. Cihelní – u gymnázia a 
SOŠ (dříve 10. ZŠ); ul. Klicperova 
– u popelnic; ul. Slunečná – naproti 
č. p. 290 (POUZE DNE 6. 10.!); ul. 
Slunečná – naproti domů č. p. 302-
304 (POUZE DNE 20. 10.!)

10. 10. a 24. 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
11. 10. a 25. 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, na-
proti zahradnictví 
Zelinkovice – poblíž mateřské 
školy, u nádob na separ. odpad 

(POUZE DNE 11. 10.!); ul. Ro-
venská, mezi č. p. 4 a 5, v zatáč-
ce u lip (POUZE DNE 25. 10.!)
Chlebovice – u transformátoru a 
u pošty
12. 10. a 26. 10.
Frýdek, ul. Novodvorská – J. 
Čapka; ul. M. Chasáka – u domu 
č. p. 3149; ul. Pekařská – naproti 
domu č. p. 3057
Místek, ul. Pavlíkova – u nádob 
na separovaný odpad; ul. Lesní 
– za domem č. p. 505; ul. Palko-
vická – u podchodu

13. 10. a 27. 10.
Lískovec – u hasičské zbrojnice 
a u hřbitova
Skalice – u kulturního domu; u 
vrby (POUZE DNE 13. 10.!); u 
žampionárny (POUZE DNE 27. 
10.!); u kostela
Místek, ul. Polní – u hřiště; ul. 
Kolaříkova – naproti domu č. p. 
1589; ul. Spořilov – za domem č. 
p. 1612; ul. Čelakovského – bý-
valá prodejna

V době od 14. 10. do 17. 10. 
bude umístěn velkoobjemový 
kontejner také na ul. Míru, a to 
v místě u prádelny a u hřiště, a 
Skalice-Kamenec, rozcestí. Kon-
tejner bude umístěn v pátek dne 

14. 10. v dopoledních hodinách, 
stažen bude v pondělí 17. 10. 
také v dopoledních hodinách.

Do velkoobjemových kontej-
nerů odkládejte objemný odpad 
(např. skříně, ostatní nábytek, 
koberce, matrace). Do velko-
objemových kontejnerů neod-
kládejte nebezpečný odpad, tj. 
mazací a motorové oleje, ole-
jové filtry, televizory, monitory, 
počítače, obrazovky, lednice, 
mrazáky, zbytky barev, laků a 
ředidel, použité obaly od postři-
ků, autobaterie a monočlánky, 
prošlé a nepotřebné léky. Tyto 
odpady můžete odložit ve sběr-
ném dvoře (na ul. Panské Nové 
Dvory, na ul. Hlavní – pod esta-
kádou, nebo na ul. Collo louky 
– vedle hypermarketu Tesco) 
nebo v mobilní sběrně. Do vel-
koobjemových kontejnerů nepa-
tří stavební odpad.

Změna umístění velkoob-
jemových kontejnerů v rámci 
ulice vyhrazena. Pro informace 
se můžete obrátit na odbor ži-
votního prostředí a zemědělství, 
tel. 558 609 561 nebo přímo 
na Frýdeckou skládku, a. s., tel. 
558 440 066.

Frýdecká skládka, a.s. www.frýdeckaskladka.cz

 INFORMACE O ODPADECH
Provozní doba na zařízeních v roce 2011

PROVOZ SKLÁDKA 
PROVOZ BETONY A SUTĚ

Po 6:30 – 17:00
Út 6:30 – 17:00
St 6:30 – 17:00
Čt 6:30 – 17:00
Pá 6:30 – 14:00
So 6:30 – 14:00

(Nakládka materiálu
na provozu betony a sutě)

Po – So 7:00 – 14:00
PROVOZ KOMPOSTÁRNA 

BRUZOVICE
Po  6:00 – 14:00
Út 6:00 – 16:00
St 6:00 – 14:00
Čt 6:00 – 16:00
Pá 6:00 – 14:00
So 8:00 – 12:00

PROVOZ SEPARACE
LÍSKOVEC

Po 6:00 – 14:15
Út 6:00 – 15:00
St 6:00 – 15:00

Čt 6:00 – 15:00
Pá 6:00 – 14:15

PROVOZ DOPRAVA
Po  6:00 – 14:00
Út 6:00 – 16:00
St 6:00 – 14:00
Čt 6:00 – 14:00
Pá 6:00 – 14:00

SBĚRNÝ DVŮR
COLLOLOUKY

Po – Pá  8:00 – 18:00
So 8:00 – 14:00

SBĚRNÝ DVŮR
POD ESTAKÁDOU

Po – Pá  8:00 – 18:00
So 8:00 – 14:00

SBĚRNÝ DVŮR NA PAN-
SKÝCH NOVÝCH DVORECH
Po – Pá  6:00 – 14:00

MOBILNÍ SBĚRNA
ve Frýdku - Místku

Út – Čt 10:00 – 18:00
(dle aktuálního harmonogramu 

na vybraných stanovištích)

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor územního rozvoje a 
stavebního řádu, jako pořizovatel 
Územního plánu Frýdku-Místku a 
jeho změn podle ust. § 6 odst. 1 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) oznamuje dle § 
171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád ve znění pozdějších 
předpisů a dle ust. § 52 stavebního 
zákona zahájení řízení o vydání 
Změny č. 1 Územního plánu 
Frýdku-Místku formou opatření 
obecné povahy a zároveň vyzývá 
k uplatnění připomínek nebo námi-
tek k tomuto návrhu.

Návrh změny č. 1 řeší převáž-
ně nové zastavitelné plochy byd-
lení v rodinných domech, drobné 
a řemeslné výroby, které nemají 
vliv na celkovou koncepci rozvo-
je města, obsaženou v platném 
územním plánu. Nové zastavitel-
né plochy obsažené ve Změně 
č. 1 jsou drobných výměr a na-
vazují na zastavěné území nebo 
na zastavitelné plochy vymeze-
né v platném územním plánu. 

Dle § 52 odst. 1 stavebního 
zákona bude Návrh změny č. 1 
Územního plánu Frýdku-Místku 
vystaven k veřejnému nahlédnu-
tí po dobu 30 dnů ode dne doru-
čení veřejné vyhlášky (tj. od 5. 

Návrh změny č. 1 Územního plánu Frýdku-Místku
10. 2011 do 3. 11. 2011)

- v tištěné podobě v budově 
Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku, odboru územního rozvoje 
a stavebního řádu, oddělení 
územního rozvoje, kancelář č. 
407 v pondělí a středu od 8.00 
do 17.00 hodin, ve čtvrtek od 
8.00 do 15.00 hodin, v úterý a 
pátek od 8.00 do 13.30 hodin

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

Dle § 52 odst. 1 stavebního 
zákona Vám dále oznamujeme, 
že se v pátek dne 4. listopadu 
2011 ve 13.00 hodin uskuteční 
ve velké zasedací místnosti Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku ve-
řejné projednání o upraveném a 
posouzeném Návrhu změny č. 1 
Územního plánu Frýdku-Místku.

Dle § 52 odst. 2 stavebního 
zákona mohou námitky proti Ná-
vrhu změny č. 1 Územního plánu 
Frýdku-Místku podat pouze vlast-
níci pozemků a staveb dotčených 
návrhem veřejně prospěšných 
staveb, veřejně prospěšných 
opatření a zastavitelných ploch a 
zástupce veřejnosti.

Dle § 52 odst. 3 stavebního 
zákona může nejpozději při ve-
řejném projednání každý uplatnit 
své připomínky a dotčené osoby 
podle § 52 stavebního zákona 
námitky, ve kterých musí uvést 
odůvodnění, údaje podle katastru 

nemovitostí dokladující dotčená 
práva a vymezit území dotčené 
námitkou. Dotčené orgány uplat-
ní na závěr veřejného projednání 
své stanovisko k připomínkám a 
námitkám. K později uplatněným 
stanoviskům, připomínkám a ná-
mitkám se nepřihlíží. 

Připomínky a námitky lze dle § 
172 odst. 4 správního řádu uplat-
nit přede dnem konání veřejného 
projednání písemně na adrese: 
Magistrát města Frýdku-Místku, 
oddělení územního rozvoje, Rad-
niční 1148, 738 22 Frýdek-Mís-
tek. Připomínky musí splňovat 
náležitosti podání dle § 37 správ-
ního řádu, tj. musí být patrné, kdo 
připomínku uplatňuje, které věci 
se týká a co se navrhuje.

Při veřejném projednání se 
dle § 22 odst. 3 stavebního 
zákona stanoviska, námitky a 
připomínky uplatňují písemně a 
musí být opatřeny identifikačními 
údaji a podpisem osoby, která je 
uplatňuje a připojí se k záznamu 
o průběhu veřejného projednání.

Upozorňujeme, že připomínky 
a námitky lze podat pouze k ob-
sahu Změny č. 1 Územního plánu 
Frýdku-Místku. Veřejné jednání 
se bude týkat pouze problema-
tiky obsažené v této změně. 
S případnými dotazy se, prosím, 
obracejte na Ing. arch. Zuzanu 
Břachovou, tel. 558 609 275.
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Požadavky:
1. odborná kvalifikace pro pří-
mou pedagogickou činnost a 
praxe podle zákona č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovní-
cích a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů 
2. plná způsobilost k právním 
úkonům
3. znalost problematiky řízení a 
obecně závazných právních před-
pisů zejména v oblasti školství
4. občanská a morální bezúhonnost

Písemně zašlete:
• přihlášku (uveďte kontaktní ad-
resu, telefon, případně e-mail)
• úředně ověřené kopie dokladů o 
dosaženém vzdělání (diplom, vy-
svědčení o státní zkoušce, vysvěd-
čení o pedagogické způsobilosti)
• úředně ověřený doklad o ab-
solvování studia pro ředitele škol 
v rámci dalšího vzdělávání pe-
dagogických pracovníků v oblas-
ti řízení školství, případně jeho 
doložení do dvou let od počátku 
výkonu činnosti ředitele školy
• strukturovaný životopis, ve 
kterém se uvedou údaje o dosa-
vadních zaměstnáních a o odbor-
ných znalostech a dovednostech
• koncepci rozvoje školy (maxi-
málně 4 strany strojopisu)
• výpis z evidence Rejstříku tres-
tů (ne starší tří měsíců) nebo do-
klad o jeho vyžádání
• lékařské potvrzení o způsobilosti 
k vykonávání činnosti ředitele školy 

Frýdecko-Místecká společnost MTM Stavby 
úspěšně revitalizuje bytové domy v našem městě 
a mění jeho tvář do přívětivější podoby. Položili 
jsme několik otázek zástupci společnosti panu 
Ing. Martinu Hučkovi.

Můžete prosím stručně představit vaši 
společnost?

MTM Stavby se zabývá především revitaliza-
cemi bytových domů. Provádíme výměny oken, 
zateplujeme fasády a střechy. Pro naše klienty 
vyřizujeme také veškeré potřebné doklady, za-
jišťujeme zpracování projektové dokumentace, 
energetického auditu a všechny nutné podklady 
pro vydání stavebního povolení.

V předchozích letech byly tyto revitalizace 
zpřístupněny pro široký okruh klientů hlav-
ně z důvodů poskytování dotací z dotačních 
programů Zelená úsporám a Nový Panel. Byl 
o ně velký zájem?

Ano, o dotace zájem stále je a naše společ-
nost je v jejich získávání velmi úspěšná. Díky 
našim zkušenostem jsme klientům pomohli získat 
na dotacích několik desítek milionů korun.

Ještě se  vraťme ke zmiňovaným revitali-
zacím bytových domů. Jaké služby nabízíte 
případným zájemcům, kteří se nemohou roz-
hodnout, zda se do revitalizace pustit?

MTM Stavby nabízí zájemcům možnost bez-
platné konzultace jejich záměru revitalizovat ne-
movitost. Klientům v přehledné tabulce ukážeme 
rozdíl mezi postupnou revitalizací financovanou 
z vlastního fondu oprav a revitalizací financova-
nou úvěrem se získanou dotací. Klienti jsou vždy 
překvapeni zásadní výhodností revitalizace na 
úvěr! Mnohdy také díky našemu modelu zjistí, že 

Revitalizované domy mění tvář města
by vlastními silami nebyli na revitalizaci schopni 
nikdy našetřit. Díky úvěru a dotaci mohou ihned 
po dokončení revitalizace začít šetřit na teple.

Jsou ještě nějaké další důvody, proč za-
hájit proces revitalizace domu co nejdříve?

Nejpádnější argumenty, které většinou každé 
společenství vlastníků přesvědčí, jsou plánované 
navýšení sazby DPH v následujících letech a jis-
tota růstu cen tepla. Proto mohu doporučit všem 
nerozhodnutým společenstvím, ať jednají ihned a 
neodkládají fázi příprav na příští rok.

Takže by potenciální klienti neměli váhat a 
zvážit veškeré argumenty?

Určitě. Tím, že se rozhodnou včas, mají 
v případě znovuotevření některého z dotačních 
programů náskok před ostatními vlastníky nebo 
družstvy, kteří budou váhat a nebudou mít při-
praveny veškeré náležitosti potřebné pro využití 
těchto dotací. Co se na podzim a přes zimu při-
praví, může se na jaře zrealizovat ještě za výhod-
ných podmínek!

Mohou využít Vašich zkušeností i klienti 
v jiných regionech?

Ano, mohou a také je využívají. V současné 
době realizujeme revitalizace bytových domů 
převážně ve Frýdku-Místku a ve Zlíně. Naše prá-
ce je opravdu kvalitní a klienti to dokážou ocenit. 

Kde Vás mohou klienti osobně navštívit?
Společnost MTM Stavby má sídlo vedle no-

vého obchodního domu OBI ve Frýdku-Místku 
na ulici Collo-louky 2151. Všem případným zá-
jemcům také rádi sdělíme další informace na 
naší infolince 558 111 000 nebo e-mailem info@
mtmstavby.cz.

• čestné prohlášení o plné způ-
sobilosti k právním úkonům
• písemný souhlas se zpracováním 
osobních údajů pro účely tohoto 
konkurzního řízení ve smyslu zá-
kona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů v platném znění

Ke konkurznímu řízení budou 
přijaty pouze přihlášky doložené 
kompletními doklady (přihlášku, 
životopis, čestné prohlášení, 
souhlas a koncepci rozvoje ško-
ly vlastnoručně podepište).

Zastupitelstvo města Frýdku-
-Místku rozhodlo na 3. zasedání 
dne 7. 3. 2011 usnesením č. IX/9a 
o sloučení příspěvkových organi-
zací Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, El. Krás-
nohorské 2254 a Základní škola 
Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 
139, s účinností k 1. 1. 2012. Přejí-
mající organizací se stane Základ-
ní škola a mateřská škola Frýdek-
-Místek, El. Krásnohorské 2254. 
Předpokládaný nástup do funk-
ce: 1. 1. 2012
Informace: www.frydekmistek.cz
Přihlášky podejte do 19. října 
2011 na adresu: 
MAGISTRÁT MĚSTA FRÝD-
KU-MÍSTKU, Odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy, 
Radniční čp. 1148, 738 22 Frý-
dek-Místek, k rukám Ing. Ilony 
Nowakové.
Obálku označte textem: „kon-
kurzní řízení – neotvírat“

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK 
VYHLAŠUJE KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové
organizace „Základní škola a mateřská škola

Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254“, se sídlem
Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254.

V souladu s „Pravidly pro 
udělování Cen statutárního měs-
ta Frýdku-Místku“ vyzývá odbor 
kancelář primátora k podání 
návrhů na ocenění osobností 
našeho města, které by si podle 
názoru navrhovatele zasloužily 
získat ocenění za rok 2011. 

Cena statutárního města 
Frýdku-Místku za rok 2011 bude 
slavnostně udělena v březnu 

Výzva k podávání návrhů na udělení Ceny
statutárního města Frýdku-Místku za rok 2011

2012. Podle schválených pravi-
del pro udělení této ceny (najde-
te je na našich stránkách www.
frydekmistek.cz) lze návrhy po-
dávat prostřednictvím podatelny 
Magistrátu města Frýdku-Místku 
nejpozději do 31. 12. 2011. Ná-
vrh musí obsahovat jméno, pří-
jmení, bydliště nominovaného a 
odůvodnění nominace. Navrho-
vatelem může být pouze občan 

našeho města, který uvede své 
jméno a příjmení, adresu byd-
liště a návrh podepíše. Návrhy 
eviduje a zpracovává odbor kan-
celář primátora. O udělení Ceny 
statutárního města Frýdku-Míst-
ku za r. 2011 rozhodne zastupi-
telstvo města zpravidla na svém 
prvním zasedání v r. 2012.
Zdeňka Václavíková, vedoucí 

odboru kancelář primátora

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor územního rozvoje 
a stavebního řádu informuje 
vlastníky kulturních památek, 
které se nacházejí na území 
MPZ Frýdek a MPZ Místek o 
možnosti požádat o finanční pří-
spěvek z Programu regenerace 
městských památkových rezer-
vací a městských památkových 
zón pro rok 2012.

Příspěvek je určen výhrad-
ně na podporu akcí, které mají 
charakter památkové obnovy 
nemovitých kulturních pamá-
tek, tj. na zvýšené náklady spo-
jené se zachováním a obnovou 
autentických prvků a konstrukcí 
kulturní památky (např. obnova 
konstrukce střechy, obnova fa-
sády, v případě nutné výměny 
oken a dveří, které jsou proka-
zatelně v havarijním stavu, lze 
akceptovat pouze tvarové a ma-
teriálové repliky).

Příspěvek nelze použít na 
modernizaci objektů, zřizová-
ní nových bytových jednotek, 
na technické zařízení budov, 
projektovou dokumentaci a 
na kopie sochařských děl.

Pro podání žádosti je nutno 
splnit následující:

Program regenerace městských památkových zón na rok 2012
1. Objekt je zapsán v Ústřed-

ním seznamu kulturních pamá-
tek ČR a nachází se na území 
MPZ Frýdek nebo MPZ Místek.

2. Obnova musí probíhat po-
dle zákona číslo 20/1987 Sb. o 
státní památkové péči a zákona 
číslo 50/1976 Sb. nebo číslo 
183/2006 Sb. (stavební zákon), 
všechny ve znění pozdějších 
předpisů.

3. Obnova (nebo její etapa) 
musí být dostatečně připravena 
tak, aby mohla být provedena 
v roce 2012.

4. Připravenost akce (uveďte 
datum vydání závazného stano-
viska orgánu státní památkové 
péče a datum vydání stavebního 
povolení nebo ohlášení staveb-
ních úprav).

5. Akce obnovy většího rozsa-
hu (s celkovými ročními náklady 
nad 1 milion Kč) musí být dolože-
na propočtem (odhadem nákla-
dů), jinak nebude započtena. 

Anketní dotazník akce obnovy 
na rok 2012 je možno vyzved-
nout na Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, odboru územního roz-
voje a stavebního řádu, Radniční 
1148 (kancelář 410). Tiskopis an-
ketního dotazníku je k dispozici 

také na internetových stránkách 
města Frýdku-Místku – www.
frydekmistek.cz (do vyhledávače 
zadat program regenerace).

Informace poskytne Ing. 
Marta Axmanová, telefon 558 
609 280.

Řádně vyplněný anketní do-
tazník odevzdejte osobně na 
odboru územního rozvoje a 
stavebního řádu (kancelář číslo 
410) Magistrátu města Frýdku-
-Místku, nebo zašlete na adresu: 
Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor územního rozvoje a sta-
vebního řádu, Radniční 1148, 
738 22 Frýdek-Místek, nejpoz-
ději do 4. 11. 2011.
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V prosinci letošního roku by 
měly vstoupit v platnost nové 
jízdní řády městské hromadné 
dopravy. Nemělo by se jednat o 
výraznější změny, spíše o úpravy 
na základě získaných zkušeností 
a připomínek cestujících. Občané 

Změny v jízdních řádech městské hromadné dopravy
mají možnost vznášet k návrhu 
nových jízdních řádů připomínky 
a podněty, a to až do 9. 10. 2011. 
Připomínky a podněty lze podá-
vat na odboru dopravy a silniční-
ho hospodářství Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku, Radniční 1148.

Stručně lze připravované změny popsat následovně:
Linka 1: Riviéra točna – Poliklinika – žel. st. – Magistrát – U nemoc-
nice – Fabík – (Lískovec – Řepiště)
 špička sedlo ráno, večer víkend prázdniny
Interval (min) 10 10 15 – 20 20 15

Na lince nedochází k žádným velkým změnám:
- Linka nově nezajíždí na Letnou

- Jeden z ranních spojů byl zkrácen na sídliště, odkud pokračuje jako linka 7
- Podvečerní spoje do Řepišť v pracovních dnech byly zrušeny

Linka 2: Tesco – Riviéra točna – Anenská – Revoluční – žel. st. – 
Dobrovského – (Nové Dvory statek)
 špička sedlo ráno, večer víkend
Interval (min) 30 30 30 – 60 30

Na lince nedochází k žádným velkým změnám:
- Byla prodloužena jízdní doba z důvodu častého vzniku zpoždění
- V pracovních dnech jsou v dopoledním sedle přidány dva nové 

spoje na Nové Dvory
- O víkendu nově zajíždí na Tesco každých 30 minut

Linka 3: Letná – 28. října – Poliklinika – ČSA – Revoluční – žel. st. 
– Dobrá, VÚHŽ
 špička sedlo ráno, večer víkend
Interval (min) 30 30 30 – 60 30

Na lince nedochází k žádným velkým změnám:
- Byla prodloužena jízdní doba z důvodu vzniku zpoždění

Linka 4: Tesco – 28. října – aut.nádr. – žel. st. – Zámecké nám.
 špička sedlo ráno, večer víkend
Interval (min) 60 60 60 -
- Z důvodu velmi nízkého zájmu cestujících byla změněna trasa linky
- Každý spoj končící na Zámeckém nám. pokračuje dále jako linka 7 
ve směru Válcovny plechu, Sviadnov a Poliklinika bez přestupu
- Linka nebude v provozu o víkendu

Linka 5: Řepiště – Lískovec – U nemocnice – žel. st. – aut.nádr. – 
Poliklinika – Chlebovice
 špička sedlo ráno, večer víkend
Interval (min) 30 60 60 60

Na lince nedochází k žádným velkým změnám:
- Byla prodloužena jízdní doba z důvodu častého vzniku zpoždění

- Vybrané spoje končící na Dole Staříč 3 byly prodlouženy do 
zastávky Chlebovice kostel

- Byla rozšířena nabídka spojů v zastávce Důl Staříč 3
- Krátké špičkové spoje byly zrychleny (mimo Albert) a prodlouženy 

až do zastávky žel. st.
- Linka bude jezdit o víkendu celodenně v hodinovém taktu

Linka 6: Pavlíkova – 28. října – Anenská – Revoluční – U nemocnice 
– Dobrovského – žel. st. – aut-nádr.
 špička sedlo ráno, večer víkend
Interval (min) 30 – 60 60 60 60

Na lince nedochází k žádným velkým změnám:
- Byla prodloužena jízdní doba z důvodu vzniku zpoždění

Linka 7: (Letná – 28. října) – Poliklinika – Anenská – Sviadnov – 
Válc. plechu – Sídliště – Zámecké nám.
 špička sedlo ráno, večer víkend
Interval (min) 30 60 60 60 – 120
Z důvodu provázání jízdního řádu linky 7 s linkou 4 dochází k výraz-

ným úpravám časových poloh jednotlivých spojů
- Vybrané spoje pokračují ze Zámeckého nám. jako linka 4 ve směru 

žel. st., 28. října a Tesco bez přestupu
- V sobotu dopoledne byly přidány nové spoje

Linka 8: Poliklinika – žel. st. – Staré Město – Skalice
 špička sedlo ráno, večer víkend
Interval (min) 30 60 60 120

Na lince nedochází k žádným velkým změnám:
- Vybrané spoje byly prodlouženy do Záhoří

- V sobotu byl přidán jeden pár spojů
Linka 9: Poliklinika – Anenská – Lískovecká – U nemocnice – Politic-
kých obětí – Frýdlantská – Poliklinika
 špička sedlo ráno, večer víkend prázdniny
Interval (min) 30 60 - - 60

- Z důvodu nízkého zájmu cestujících byl prodloužen interval ve 
špičce na 30 minut

- Z důvodu souběhu s linkou 6 byly spoje opožděny o cca 30 minut
Linka 10: Poliklinika – Frýdlantská – Politických obětí – U nemocnice 
– Lískovecká – Anenská – Poliklinika
 špička sedlo ráno, večer víkend prázdniny
Interval (min) 30 60 - - 60

- Z důvodu nízkého zájmu cestujících byl prodloužen interval ve 
špičce na 30 minut

- Z důvodu úpravy časových poloh spojů na lince 9 byly upraveny 
časové polohy spojů na lince

Linka 12: Poliklinika – Politických obětí – Dobrovského – Nový Byt 
– Poliklinika
 špička sedlo ráno, večer víkend prázdniny
Interval (min) 30 - - - -

Nová linka, která zajišťuje rychlé 
spojení sídliště Slezská s cent-
rem Místku. Linka je v provozu 
pouze ve špičkách pracovních 
dnů v intervalu 30 minut. Linka 
není v provozu od 1. 7. do 31. 8.
Linka 13: Dobrá, VÚHŽ – Nový 
Byt – Revoluční – Válcovny ple-
chu – Sviadnov, Důl Staříč 1
Na lince jsou v provozu celoroč-
ně tři páry spojů.
Linka 17: Poliklinika – Sviadnov 
– Válcovny plechu – Sídliště – Re-
voluční – Nový Byt – Dobrovského
Na lince jsou v provozu dva spoje, 
linka není v provozu od 1. 7. do 31. 8.
Linka 19: Letná – 28. října – Frý-
dlantská – Anenská – Lískovec-
ká – Fabík
Na lince je v provozu jeden spoj, lin-
ka není v provozu od 1. 7. do 31. 8.

Návrh jízdních řádů je k dis-
pozici na internetových strán-
kách města Frýdku-Místku, nebo 
na odboru dopravy a silničního 
hospodářství Magistrátu města 
Frýdku-Místku. Pro jejich roz-
sáhlost bohužel jiná forma zve-
řejnění pro veřejnost v rámci při-
pomínkového řízení není možná. 

Oblast nájmu bytu včetně 
výměny bytu upravuje zákon č. 
40/1964 Sb. občanský zákoník, 
v platném znění. Nájemci bytů se 
mohou dohodnout o výměně bytů, 
kterou po souhlasu pronajímatelů 
obou bytů lze realizovat. Souhlas i 
dohoda musí mít písemnou formu. 

Nájemci vyměňovaných bytů 
nesmí mít dluh vůči Statutárnímu 
městu Frýdek-Místek (mají-li ho, 
musí být před vydáním písemného 
souhlasu s výměnou uhrazen) a 
nesmí být vlastníky nebo spoluvlast-
níky obytné nemovitosti nebo bytu. 

Pokud alespoň jeden z vymě-
ňovaných bytů je ve vlastnictví 
Statutárního města Frýdek-Místek:

- žadatel-nájemce vyplní žádost 
o výměnu bytu na předepsaném 
tiskopise a s podpisy všech nájem-
ců a vyjádřením správce (pronají-
matele, vlastníka) odevzdá v úřed-
ní hodiny (Po, St: 8.00 – 17.00; Čt: 
13.00 – 15.00) na bytovém odděle-
ní odboru správy obecního majet-

Výměna obecního bytu 
ku Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku, ul. Radniční 10, kanc. č. 208

- odbor správy obecního majet-
ku, po kontrole všech náležitostí, 
vydá souhlas s výměnou, a to v 
termínu dohodnutém s nájemci 
bytů. Pokud se jedná o byt v domě, 
o jehož prodeji rozhodlo Zastupitel-
stvo města Frýdku-Místku, je nutné 
podat žádost o výměnu bytů v do-
statečném časovém předstihu, aby 
nový nájemce bytu (kupující) byl 
schopen včas uhradit kupní cenu.

Tiskopis dohoda o vzájemné 
výměně bytů je k dispozici:

- na informacích Magistrátu 
města Frýdku-Místku, ul. Radnič-
ní 1148 nebo ul. Palackého 115

- na bytovém oddělení odboru 
správy obecního majetku Magis-
trátu města Frýdku-Místku, ul. 
Radniční 10, kanc. č. 208

- na internetových stránkách 
statutárního města Frýdek-Mís-
tek: OSOM – tiskopisy: dohoda 
o vzájemné výměně bytů

Pozn.: sedlo = minimální provoz

Lumír Matula – oprava elektroniky
Televizory plazmové, LCD, DVD, CD, videa, satelity, 

set-top-boxy, mikr. trouby. Přijedu k Vám.
732 16 46 36, 558 622 296.

MOŠTÁRNA
VE SKALICI
V provozu po dohodě
na tel. č. 558 659 236.
Cena: 3 Kč/litr moštu

Pro inzerci volejte
603 249 743
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POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ
ZUMBA FITNESS

(dopoledne, odpoledne)
Cena: 10 x 1 hodina: 600 Kč, jednorázo-

vý vstup: 70 Kč
Místo a čas: Budova A, Pionýrů 767, 

Místek, každé úterý 17:00 - 18:00 hodin 
(1. hodina: 11. 10.)

Místo a čas: Budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, každé pondělí 10:00 - 11:00 hodin 

(1. hodina: 10. 10.)
PILATES (dopoledne)

Cena: 10 x 1 hodina: 400 Kč, jednorázo-
vý vstup: 50 Kč

Místo a čas: Budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, každé pondělí 10:00 - 11:00 hodin 

(1. hodina: 10. 10.)
PILATES NA VELKÝCH MÍČÍCH 

(dopoledne)
Cena: 10 x 1 hodina: 400 Kč, jednorázo-

vý vstup: 50 Kč
Místo a čas: Budova A, Pionýrů 767, 

Místek, každá středa 10:00 - 11:00 hodin 
(1. hodina: 12. 10.)

PILATES A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ 
(odpoledne)

Cena: 12 x 1 hodina: 400 Kč
Místo a čas: RC Klíček, Slezská 749, 

Frýdek, každé úterý 18:30 - 19:30 hodin
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ (odpoledne)

Cena: 12 x 1 hodina: 400 Kč
Místo a čas: RC Klíček, Slezská 749, Frý-

dek, každá středa 18:30 - 19:30 hodin, 
každý čtvrtek 17:45 – 18:45 hodin

ORIENTÁLNÍ TANCE (odpoledne)
Cena: 12 x 1 hodina: 600 Kč

Místo a čas: RC Klíček, Slezská 749, Frý-
dek, každé pondělí 18:45 - 19:45 hodin

FITBALL (dopoledne)
Cena: 10 x 1 hodina: 400 Kč,

jednorázový vstup: 50 Kč
Místo a čas: Budova A, Pionýrů 767, 

Místek, každá středa od 9:00 do 10:00 
hodin (1. hodina: 12. 10.)

NOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI
A MLÁDEŽ

ANIMOVANÝ FILM, ANIMÁČEK
Základy animovaného filmu.

Věk: 6-12 let
Cena: 15 x 1 hodina: 600 Kč

Místo a čas: Budova A, Pionýrů 767, 

SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK, tel: 558 434 154, 558 434 525, e-mail: info@klicfm.cz, www.klicfm.cz
Místek, každý čtvrtek 15:00 - 16:00 hodin 

(1. hodina: 13. 10.)
ANIMOVANÝ FILM, ANIMÁK
Základy animovaného filmu.

Věk: 12-18 let
Cena: 15 x 1,5 hodiny: 1 000 Kč

Místo a čas: Budova A, Pionýrů 767, 
Místek, každý čtvrtek 16:00 - 17:30 hodin 

(1. hodina: 13. 10.)
STREET ART

Experimentální výuka pouliční tvorby – 
performance, graffiti, street art, návrhy 

na prkna (snow i sk8), návrhy na trička a 
na cokoli, co tě napadne ve spojitosti s 

hudbou, kterou posloucháš.
Věk: od 11 let

Cena: 15 x 1,5 hodiny: 600 Kč
Místo a čas: Budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, každý čtvrtek 17:30 – 19:00 hodin (1. 

hodina: 13. 10.)
DIGI ART

Počítačová kresba i malba, základy počí-
tačové grafiky, práce s tabletem.

Věk: od 11 let
Cena: 15 x 1,5 hodiny: 500 Kč

Místo a čas: Budova A, Pionýrů 767, 
Místek, každá středa (1. hodina: 19. 10.)

2. 10.
CARCASSONE TOUR

Program: Turnaj ve stolní hře Carcas-
sonne.

Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, 
Pionýrů 764, Místek, prezence od 8:30 
do 9:30 hodin, zahájení v 9:30 hodin

Startovné: 50 Kč
Přihlášky a informace: Jiří Šnapka, tele-
fon: 558 111 773, 604 524 066, e-mail: 

jirka@klicfm.cz
22. 10.

STRAŠIDELNÉ TVOŘENÍ ANEB PŘÍ-
PRAVA NA BOBŘÍKA ODVAHY

Program: Navštivte naši strašidelnou vý-
tvarnou dílnu a vyrobte si masku strašidla 
a taštičku na bonbóny. Obojí se vám bude 

hodit 4. listopadu při letošním Bobříkovi 
odvahy. A na naši tradiční podzimní večer-

ní akci se musíme pořádně připravit.
Věk: od 6 let (od 4 let společně s rodiči)
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pio-
nýrů 767, Místek, od 9:00 do 12:00 hodin
Cena: 30 Kč (materiál, lektor, pojištění)

Přihlášky a informace: Eva Otýpková, te-
lefon: 558 111 765, 736 150 088, e-mail: 

eva@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.

22. 10.
PEVNOST BOYARD

Program: Získejte co největší počet klíčů 
a otevřete si cestu k pokladnici. Získejte 
indicie a uhodněte správné heslo. Zod-
povězte otázku otce Fourata. V sobotu 

22. října, jako v dávném příběhu starého 
správce majáku pevnosti otce Fourata, 
změní se SVČ Klíč FM, budova B, ve 
starobylou pevnost, kde na každého 

návštěvníka číhá spousta záhadných ta-
jemství. 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 vy-
žadujících 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 za dobrodruha

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.

26. 10.
PODZIMNÍ ŠPERKOVÁNÍ (Podzimní 

prázdniny)
Program: Navštivte naši šperkařskou díl-
nu, ve které se naučíte vyrábět náušnice, 

náramky a náhrdelníky. Výroba šperků 
není vůbec tak složitá, jak se může na 
první pohled zdát. Každý účastník si 

odnese vlastnoručně vyrobené náušnice 
a náramek.

Věk: od 8 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pio-
nýrů 767, Místek, od 9:00 do 12:00 hodin

Cena: 60 Kč (materiál, lektor, pojištění)
Přihlášky a informace: Karolína Lepíková, 

telefon: 558 111 765, 731 167 010, e-
-mail: karolina@klicfm.cz

Na akci se přihlaste do 24. 10. 2011.
26. 10.

VÝLET NA ŠMAJSTRLŮV MLÝN (Pod-
zimní prázdniny)

Program: Objevujeme a poznáváme
Abyste si co nejlépe užili volný podzimní 

den, připravili jsme pro vás exkurzi 
do Šmajstrlova mlýna (Frenštát pod 

Radhoštěm). Cestovat budeme vlakem, 
pak se projdeme za frenštátská humna. 

Dozvíte se spousty nových informací 
a uvidíte, co jste ještě neviděli. Také 
poznáte nové kamarády a užijete si 

trochu legrace.
Věk: od 6 let

Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek, od 6:30 hodin 
hlídání dětí, od 8:00 do 16:00 hodin 

program.
Cena: 120 Kč (materiál, doprava, vstup-

né, pedagogové, pojištění)
Přihlášky a informace: Pavla Kozáková, 
telefon: 558 111 749, 732 646 127, e-

-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 21. 10. 2011.

27. 10.
MÁME SVŮJ DEN

(Podzimní prázdniny)
Program: Máme svůj den! Máme prázd-

niny! Poznáme nové kamarády a užijeme 
si trochu legrace.

Už jsi někdy hrál hru Závod s brambo-
rou? Nebo Dřevo – nos či Boj o jablko? 
Uděláme si také hezký dárek a zajdeme 
si na oběd do restaurace. Tak už pojď, 

doma je nuda.
Věk: od 6 let

Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek, od 6:30 hodin 
hlídání dětí, od 8:00 do 16:00 hodin 

program.
Cena: 130 Kč (materiál, pedagogové, 

pitný režim, oběd, pojištění)
Přihlášky a informace: Pavla Kozáková, 
telefon: 558 111 749, 732 646 127, e-

-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 21. 10. 2011. 

- dům č.p. 1313 na pozemku 
p.č. 3489 zast.pl. a nádv., budo-
va bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 
3490 zast.pl. a nádv. a pozemky 
p.č. 3489 zast.pl. a nádv. o výměře 
542 m2, p.č. 3490 zast.pl. a nádv. 
o výměře 66 m2, p.č. 3491 ost. pl. 
o výměře 745 m2, p.č. 3492 za-
hrada o výměře 938 m2, p.č. 3493 
ost. pl. o výměře 2339 m2 včetně 
ostatních staveb, příslušenství a 
vybavení na těchto pozemcích, vše 
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(ul. Míru), nejnižší nabídková cena 
7,000.000 Kč.

- budova č.p. 34 na pozemku 
p.č. 5139 zast.pl. a nádv. a poze-
mek p.č. 5139 zast.pl. a nádv. o 
výměře 545 m2 včetně všech sou-
částí a příslušenství, k.ú. Lískovec 
u Frýdku-Místku, obec Frýdek-
-Místek, nejnižší nabídková cena 
2.332.080 Kč 

- budova č.p. 752 na pozemku 
p.č. 1723 zast.pl. a nádv. a poze-
mek p.č. 1723 zast.pl. a nádv. o 
výměře 330 m2, k.ú. Místek, obec 

Frýdek-Místek (Pionýrů), nejnižší 
nabídková cena 5,736.000  Kč

- nebytová jednotka 549/7 včet-
ně podílu 452/992 na společných 
částech budovy č. p. 549 a zasta-
věném pozemku p. č. 202/66 zast.
pl. a nádv. a souvisejícím pozemku 
p. č. 202/211 ostatní plocha k. ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek (Rů-
žový pahorek), nejnižší nabídková 
cena 4.721.714 Kč 

- objekt bez č.p./č.e. (stavba 
občanské vybavenosti) na pozem-
ku p.č. 202/210 zast.pl. a nádv. 
a pozemek p.č. 202/210 zast.pl. 
a nádv. o výměře 15 m2 včetně 
všech součástí a příslušenství, k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek (Rů-
žový pahorek), nejnižší nabídková 
cena je 302.250 Kč

- objekt bez č.p./č.e. (stavba 
občanské vybavenosti) na pozem-
ku p.č. 3482/69 zast.pl. a nádv. 
a pozemek p.č. 3482/69 zast.pl. 
a nádv. o výměře 49 m2 včetně 
všech součástí a příslušenství, k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek (Bez-

ručova), nejnižší nabídková cena 
je 876.550 Kč. 

- nebytová jednotka 131/5 
včetně podílu 5868/48177 na spo-
lečných částech budovy č. p. 131 
a zastavěném pozemku p. č. 210 
zast.pl. a nádv. k. ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (Palackého), nejniž-
ší nabídková cena 630.356 Kč 

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 9. 11. 2011

ve 13.00 hod. budova č.p. 
1313, k.ú. Frýdek

ve 13.30 hod. budova č.p. 34, 
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku

ve 14.00 hod. budova č.p. 752, 
k.ú. Místek

ve 14.30 hod. nebytová jednot-
ka 549/7, k.ú. Frýdek

ve 15.00 hod. objekt bez č.
p./č.e. na pozemku p.č. 202/210, 
k.ú. Frýdek

ve 15.30 hod. objekt bez č.
p./č.e. na pozemku p.č. 3482/69, 
k.ú. Místek

ve 16.00 hod. nebytová jednot-
ka 131/5, k.ú. Místek

v zasedací síni odboru správy 
obecního majetku Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku, ul. Radniční 10. 

Účastník nabídkového licitač-
ního řízení se před jeho konáním 
prokáže platným občanským prů-
kazem a dokladem o zaplacení 
jistiny. Jde-li o právnickou osobu, 
je účastník povinen předložit výpis 
z obchodního rejstříku a písemné 
zmocnění k tomu, že je oprávněn 
jednat jménem právnické osoby, 
nejde-li o statutární orgán. 

Výše jistiny je stanovena na 
10% z nejnižší nabídkové ceny a je 
splatná nejpozději dne 2. 11. 2011 
na účet statutárního města Frýdek-
-Místek, č.ú. 6015-928781/0100, 
var.symbol: 
budova č.p. 1313, k.ú. Frýdek
 VS 36131313.
budova č.p. 34, k.ú. Lískovec u 
Frýdku-Místku VS 361334
budova č.p. 752, k.ú. Místek
 VS 3613752
nebytová jednotka 549/7, k.ú. Frý-
dek VS 36135497

objekt bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č. 202/210, k.ú. Frýdek
 VS 3613202
objekt bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č. 3482/69, k.ú. Místek
 VS 36133482
nebytová jednotka 131/5, k.ú. Mís-
tek VS 36131311

Příklepem licitátora vzniká zá-
jemci s nejvyšší nabídkou právo 
na uzavření kupní smlouvy k pro-
dávané nemovitosti za nejvyšší 
nabídkovou kupní cenu. V přípa-
dě, že zájemce s nejvyšší nabíd-
kou nezaplatí nejvyšší nabídnutou 
kupní cenu ve lhůtě 60 dnů ode 
dne konání nabídkového licitač-
ního řízení, vzniká Statutárnímu 
městu Frýdek-Místek nárok na 
smluvní pokutu ve výši složené 
jistoty. Ostatním účastníkům se 
jistota vrací. 

Bližší informace – Magist-
rát města FM, tel. 558 609 172, 
558 609 175, 558 609 171.

Ing. Bc. Hana Kalužová
vedoucí odboru SOM

Nabídkové licitační řízení: Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje prodej
níže uvedených nemovitostí formou nabídkového licitačního řízení:
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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 bio kvalitě

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

Těhotenské a poporodní centrum

Týden knihoven 2011 – 15. ročník
3.-8. 10. 2011 ve všech knihovnách
• 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 viz. 

www.mkfrydek.cz

Knihovna Jiráskova 506 – ústředí
6. 10. v 17.00 hodin

Půjčovna pro dospělé
Na černé hodince s K. J. Erbenem

beseda a recitace 

Knihovna Hlavní 111
Minivýuky základů práce na PC

a s internetem:
5. 10. od 8.30 do 10.00 – začátečníci
12. 10. od 8.30 do 10.00 – pokročilí

(Na minivýuky je nutné
se předem objednat)
Do 19. 10. Studovna
Výstava INDYGO

 – společenství fotografů

5. 10. ve 12.00 hodin
Modrý salonek

Setkání s ilustrátorkou
Renátou Fučíkovou

7. 10. v 17.00 hodin
Modrý salonek

Dvě ženy v modrém
literární pořad

8. 10. ve 20.00 hodin
Modrý salonek

Koncert skupiny Květy
alternativní folk

13. 10. v17.00 hodin
Modrý salonek 

Tradiční čínská medicína 
přednáška Mgr. M. Volanského

26. 10. v18.00 hodin
Modrý salonek

Arnošt Vašíček – Utajené senzace

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

tel.: 558 435 449, mobil: 732 628 731,
klubnezbeda.f-m@caritas.cz

KLUB NEZBEDA

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

738 01 Frýdek-Místek
tel.: 603 145 217, 604 382 517 

hospudka@uArnosta.cz, www.uArnosta.cz

5. 10. (st) od 19h – koncert Vladimíra 
VEITA

Jedinečný koncert známé folkové legendy.
6. 10. (čt) od 20h – Jam Session 

Každý sudý týden pravidelné hudební 
jamování. 

8. 10. (so) od 20h – Hanka KOPŘIVO-
VÁ, Žofie KABELKOVÁ

Koncert dvou vynikajících písničkářek.
12. 10. (středa) od 18h – Z BESKYD DO 
SVĚTA – VIETNAM a SEVERNÍ LAOS
Projekce a povídání z expedice Radima 
Ptáčka a jeho přátel, putování barevným 

Vietnamem a splavování řek v subtro-
pech severního Laosu. 

13. 10. (čt) od 20h – Cimbálová muzi-
ka SATINA 

Vystoupení čeladenského folklorního 
seskupení.

20. 10. (čt) od 20h – Jam Session 
Každý sudý týden pravidelné hudební 

jamování. 
28. 10. (so) - OctoBEERfest u Arnošta
Tradiční slavnosti piva, jídla, srandy a jód-
lování... Svoje tupláky si vezměte s sebou.

VÝSTAVIŠTĚ U ARNOŠTA
Michal Popieluch, Vlastimil Malchar – 

„OSTROVY“ 
Výstava fotografií dvou frýdecko-místec-

kých fotografů trvá do konce října.

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

13. 10. 2011 v 16:00
DALŠÍ KURZY:

PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb Porod 
s epidurálem

19. 10. 2011 v 15:30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý - 15:45

Čtvrtek - 8:45, 10:00, 16:00, 17:15
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – JÓGA PRO 

TĚHOTNÉ
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 kojenců, 

metodika správného krmení, relaxační 
polohy pro zklidnění nespavých a hyper-

aktivních dětí)
Pod vedením fyzioterapeutky!

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

739 511 380, www.kmbroucci. cz
e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 

UPOZORNĚNÍ: 25.-31. 10. bude v
KM Broučci zavřeno. Broučci se 

stěhují do nových prostor! Od 1. 11. 
budeme fungovat na adrese:

Farní 1, Frýdek-Místek.
4. 10.

Schůzka členek
Přivítáme také všechny maminky, které 

se chtějí aktivně podílet na vytváření 
programů pro děti.

5. 10.
Seminář pro maminky

První pomoc pro děti do 3 let
Zveme všechny maminky na zajímavý 
seminář potřebný pro každého, kdo se 

stará o malé dítě! Přednášku s názornou 
ukázkou povede pracovník Sdružení zá-

chranářů RESCUER. Cena za přednášku 
100 Kč. Začátek v 9.30 hod. Možnost 

hlídání dětí v herně. Pro lepší organizaci 
se hlaste předem (do 3. 10.)!

6. 10.
Přednáška o zdravém hubnutí

Zajímavá přednáška spojená s besedou 
o pročišťování, odkyselení organismu, 

zdravém hubnutí! Začátek v 10.00 hod.
7. 10.

Burza dětského podzimního
a zimního oblečení
7. 10. příjem oblečení

10.-14. 10. prodej
17.-18. 10. výdej a vyúčtování

Opět prosíme maminky, aby nenosily 
více než 40 ks věcí, oblečení ať není 

potrhané a špinavé! 
18. 10.

Maňásková pohádka
„O perníkové chaloupce“

Zveme rodiče a děti na známou pohádku 
hranou s maňásky. 

Začátek v 10.00 hod.
21. 10.

Drakiáda 
Tradiční podzimní pouštění draků 

proběhne na asfaltové ploše poblíž 
Víceúčelové sportovní haly ve Frýdku. 
Draky a veselou náladu si přineste s 

sebou! Budou připraveny i jednoduché 
pohybové hry pro děti. Sraz na místě v 
10.00 hod. V případě vytrvalého deště 

se akce ruší!
24. 10.

Co je dobré vědět o kojenecké
mléčné výživě

Krátká přednáška spojená s besedou 
na téma dětské výživy vedená Petrou 

Biolkovou. Začátek v 10.00 hod.
Od 25. 10. ZAVŘENO!

Pravidelné kurzy:
Orientální tance pro děti (od 5 let) 

Začínají od 1. 11. na nové adrese Brouč-
ků (Farní 1, F-M) každý pátek 16.00-

16.45 hod. Cena 400 Kč/10 lekcí
Orientální tance pro dospělé

Budeme tančit již od začátku října v 
tělocvičně ZŠ ve Starém Městě.

Mírně pokročilí – úterý 17. – 18.00 hod. 
nebo pátek 18. – 19.00 hod.

Začátečníci – pátek 19.00 – 20.00 hod. 

Cena 700 Kč /10 lekcí 
Anglická konverzace pro pokročilé
Každý pátek od 9.00 hod., cena dle 

dohody s lektorkou
Pravidelný program
Pondělí – Mimi koutek

Úterý – Přednášky a besedy, soutěže a 
hry pro děti – dle programu !

Středa – Cvičení rodičů s dětmi
Čtvrtek – Zpívánky
Pátek – Výtvarka

1. říjen
Výtvarné odpoledne
„podzim už je tady“

7. říjen
Pětiboj – soutěžní odpoledne

v klubovně
13. říjen

Diskusní odpoledne
22. říjen

Nezbednická čajovna
26.-27. říjen (9:00 až 14:00)

Dopolední prázdninový program 
Podrobnější program na každý týden 

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

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

www.divadloctyrlistek.cz

Pro děti
8. října v 15 hodin

Příhody medvídka Ťupínka
loutková pohádka pro nejmenší – hraje 

DUO – Divadlo u Ostravice Frýdek-
-Místek

Vstupné 20 Kč
22. října v 15 hodin
Stanislav Tomek

Heydukova 2330, 738 01 F-M
558 647 067, 602 586 925,

e-mail: kulturnidumfm@seznam.cz
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

8. 10.
VRATIMOVSKÝ ODBORNÝ SEMINÁŘ 
na téma „Reformy – vítězové a poražení. 

A co s tím?“ 
Pořádá OV KSČM ve F-M,v programu 
vystoupí: JUDr. V. Filip, předseda ÚV 

KSČM, profesor Oskar Krejčí, politolog a 
publicista, profesor Jan Keller, sociolog a 

publicista a další hosté.
14. 10.

SPOLEČENSKÝ VEČÍŘEK
DŮCHODCŮ – OS KOVO

Velký sál Kulturního domu Frýdek.

Městská knihovna F-M

Jak to bylo s Růženkou
Veselé netradiční pojetí pohádkového pří-
běhu – hraje DS Čtyřlístek Frýdek-Místek

Vstupné 20 Kč
Pro mládež a dospělé

22. října v 19 hodin
Jaromír Břehový

Otylka
činoherní komedie z prostředí luxusního 

sanatoria – hraje DS Čtyřlístek
Frýdek-Místek
Vstupné 80 Kč

Půjčování kostýmů v říjnu:
úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin
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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

MUZEUM BESKYD

Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Divadlo – Nová scéna Vlast
13. 10. v 19:00 - Láska naruby

Divadlo Kalich Praha
Výpravná hudební komedie vypravuje 
příběh neúspěšné herečky Viktorie, které 
se nedaří v osobním ani profesním životě. 
Štěstí se na ni usměje až v podobě nabídky, 
která má ovšem zvláštní podmínku: aby zís-
kala angažmá, musí předstírat, že je muž! 
Hru doprovázejí výtečné písničky z dílny na-
šeho předního jazzmana Milana Svobody.
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, Bo-
humil Klepl, Dalibor Gondík, Zbyněk Fric 
a Radka Filsková. Předplatitelská skupina 
B. Vstupné: 400 Kč. Doprodej vstupenek 
v Nové scéně Vlast od 15. 9.
19. 10. v 19:00 - Pražský komorní balet

Leoš Janáček – Jablůňka
Interpret: Iva Bittová a Škampa Quartett
Leoš Janáček – Po zarostlém chodníčku
Pablo de Sarasate – Carmen pas de deux

Jaromír Nohavica – Divocí koně
Předplatitelská skupina A. Vstupné 400 
Kč. Doprodej vstupenek v Nové scéně 
Vlast od 15. 9.

Koncerty – Rytířský sál
Frýdeckého zámku

6. 10. v 19.00 - Eva Dřízgová-Jirušová 
– soprán a Trio Prisma

Program: C. Debussy: Antické epigrafy
Jan Novák: Mimus magius
Franz Schubert: Trio B dur op. 99
Maurice Ravel: Madagaskarské písně
H. M. Górecki: Good Night Requiem.
Koncert Kruhu přátel hudby při Národním 
domě Frýdek-Místek. Vstupné 150/80 Kč

27. 10. v 19:00 - Musica Dolce Vita
Žofie Vokálková – flétna
Daniela Demuthová – mezzosoprán
Zbyňka Šolcová – harfa
Program: J. Mysliveček, F. Benda, L. 
Koželuh, F. J. Škroup, F. Škroup, F. A. 
Rössler-Rosseti, B. Smetana, B. Martinů, 
A. Dvořák, L. Janáček, P. Eben, J. Krček
Program Klenoty české hudby vznikl v 
roce 2009 a za dva uplynulé roky se stal 
nejúspěšnějším titulem souboru MUSI-
CA DOLCE VITA. Na jaře roku 2010 trio 
vydalo i stejnojmenné CD, které se na 
koncertech těší velké přízni a uplatňuje se 
jako trvalá vzpomínka na tento program.
Koncert předplatitelské skupiny Zámecké 
koncerty. Vstupné 150/80 Kč

Kurzy Národní dům Frýdek-Místek
Pohybové kurzy

Orientální břišní tance
Po 3. 10.: 17.15 - 18.15 začátečníci, 

18.30 - 19.30 pokročilí
Orientální tanec je zaměřen na ladné 
koordinované pohyby, které jsou velmi 
pečlivě cílené na jednotlivé části těla. Je 
to zdravý způsob, jak tělo posílit a problé-
mům předcházet.

Street dance – začátečníci
Út 4. 10.: 14.15 - 15.10 Děti 9 - 11 let, 

15.15 - 16.10 Mládež 12 - 15 let

Naučíte se základní styly spadající do 
oblasti street dance (hip-hop, mtv dan-
ce, house, hype, dancehall aj.) pod ve-
dením kvalifikovaných lektorů taneční 
skupiny DANCEPOINT.

Kondic Mix - St 5. 10.: 10.30 - 11.30
V lekcích se budou střídat soubory cviků 
z okruhu pilates, aerobiku a dalších, za-
měřené především na protažení a posílení 
problémových partií těla, výborných nejen 
na procvičení svalů dolních končetin, ale 
také na svalstvo břicha, paží a zad.

Pilates - 5. 10.: 17.30 - 18.30
Pilates je cvičební systém, který rovno-
měrně posiluje tělo a zlepšuje jeho držení. 
Důraz je přitom kladen na správné dýchá-
ní, koncentraci, kontrolu pohybů, přesnost 
a plynulost cviků.

Powerjóga - 5. 10.: 18.45 - 20.00
Cílem powerjógy je nastolení harmonie 
těla a mysli. Zároveň protažení a rovno-
měrné posílení svalů, které zlepšuje fle-
xibilitu, zachovává přirozenou hybnost 
kloubů, vyrovnává špatné držení těla, 
zlepšuje pružnost a hybnost páteře.
Kick box aerobik - 1. 11.: 17.45 - 18.45
Kick box aerobik paří mezi aerobní cviče-
ní, která vycházejí z bojového umění. Při 
cvičení se používají také údery, kopy a 
úniky a úhyby celého těla.

Jazykové kurzy – zahájení
Anglický jazyk

5. 10.: 17.35 - 19.05 2. ročník
5. 10.: 16.00 - 17.30 3. ročník

Německý jazyk
5. 10.: 17.35 - 19.05 1. ročník

Ruský jazyk
5. 10.: 16.00 - 17.30 1. ročník

Tanec
7. 10.: 19.00 - 24.00

Tančírna
Vstupné 100/80 Kč. Předprodej vstupe-
nek v recepci Národního domu od 18. 9.

14. 10.: 17.00 - 21.00
Čaj o páté pro dříve narozené

„Dědeček babičku k tanci zval“
Hudba k tanci p. Gebauer

Vstupné 50 Kč. Předprodej vstupenek v 
recepci Národního domu od 18. 9.

29. 10.: 19.00 - 24.00
Taneční večer pro páry – Taneční 

večer v rytmu Cha-cha
Vede Jana Šodková a Jaroslav Jaglarz
Vstupné 100 Kč. Předprodej v recepci 

Národního domu od 10. 10.

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ 

MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:

FM SALON 2011
Několik desítek autorů profesionálů i 

amatérů prezentuje svá díla na výstavě 
V-klubu výtvarníků Frýdecko-Místecka. 
Na výstavě se představí umělci různých 

výtvarných oborů a rozličných stylů. 
Potrvá do 13. listopadu.

PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
13. října v 19,00 hodin – kaple sv. Barbo-

ry ve Frýdeckém zámku
RECITÁL MILANA OBODY POŽEHNA-
NÝ SV. BARBOROU z knížky „Dýchej 

se mnou“
Přednes: Jan Fišar – Národní divadlo 

moravskoslezské
Hudební doprovod: Alan Grézl – mistr 

španělské kytary
21. října 18-23 hodin – Frýdecký zámek

VEČERNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU
Romantická prohlídka zámku při světle svíček
Začátek prodeje časových vstupenek ve 

středu 19. 10. v 8 hodin v pokladně zámku.
27. října v 19 hodin – Rytířský sál

frýdeckého zámku
Druhý zámecký koncert

KLENOTY ČESKÉ HUDBY
MUSICA DOLCE VITA
Žofie Vokálková – flétna

Daniela Demuthová – mezzosoprán
Zbyňka Šolcová – harfa

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

26. října v 16,30 hodin – Zelený dům na 
Zámecké ulici ve Frýdku

DEVADESÁT LET CHATY NA PRAŠIVÉ
Přednáška přiblíží činnost Pobezkydské 
jednoty slezské a výstavbu první české 

chaty ve slezské části Beskyd.

1.-2. 10. v 17 hodin
ŠMOULOVÉ, 3D/USA/Belgie

Dobrodružství bájné rasy malých modrých 
bytostí, které se musí vypořádat samy 

se sebou a zejména se zlým čarodějem 
Gargamelem a jeho kocourem Azraelem.

1.-2. 10. v 19 hodin
MUŽI V NADĚJI/ČR

Ústřední otázka této skvěle obsazené ko-
medie zní, zda může být nevěra základem 

šťastného manželství. Hrají: Jiří Machá-
ček, Bolek Polívka, Simona Stašová

5. 10. v 19 hodin, premiéra
ZNEUŽÍVANÝ/ČR

Dokument, jehož ústřední postavou je 
třicátník, který je jako malý chlapec sexu-

álně zneužívaný svou matkou.
7.-9. 10. v 17 hodin

RANGO/USA
Animované dobrodružství chameleona v 
havajské košili. Hrají: Johnny Depp, Isla 

Fisher, Abigail Breslin
7.-9. 10. v 19 hodin, premiéra

ALOIS NEBEL/ČR
Rok 1989. Výpravčí Alois Nebel na 

zapadlé stanici v Sudetech. Film podle 
úspěšného komiksu Jaromíra Rudiše, 
který novátorsky kombinuje techniky 

animace a hraného filmu.
Hrají: Miroslav Krobot, Karel Roden

12. 10. v 18 hodin
Dámská jízda: TANTRA/ČR

Chcete lépe poznat sami sebe? Toužíte 
prohloubit vztah se svým partnerem? 
Tantra učí, jak odstranit rozpory, svést 

lásku a sex dohromady a udržet.
14. 10. a 16. 10. v 17 hodin

AUTA 2/USA
Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a 
jeho přítel, jedinečný odtahový vůz Burák, 
se dostanou na svých cestách až za moře.
14. 10. a 16. 10. v 19 hodin, premiéra

JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ /VB
Jmenuje se Johnny English, nosí tvář Ro-

wana Atkinsona, alias Mr. Beana, disponuje 
mimořádným rejstříkem grimas a je silným 

magnetem na katastrofy všeho druhu.
20. 10. v 19 hodin

PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH 
PODIVNA/USA

Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli 
kapitána Jacka Sparrowa v akčním příbě-
hu plném pravdy, zrady, mládí a odchodů.

21. 10. v 17 hodin, premiéra
KAMARÁD TAKY RÁD /USA

Justin Timberlake a Mila Kunis nemíří ke 
šťastnému vztahu nebo nedejbože oltáři, ale 
jen a jen do postele. Romantická komedie.

21. 10. v 19 hodin, premiéra
TŘI MUŠKETÝŘI, 3D/USA/Německo

Nové moderní zpracování nadčasového 
románu Alexandra Dumase natočené ve 

3D slibuje skvělou podívanou.
23. 10. v 18 hodin

Záznam Metropolitní opery: G. DONI-
ZETTI: DCERA PLUKU

Inscenace slavné Donizettiho opery byla 
loni v zimě označena za operní událost 

sezóny v Královské opeře Covent Garden 
v Londýně. Nechte se nyní také vy oslnit 
brilantními koloraturami a famózním he-
rectvím Natalie Dessay v roli markytánky 
Marie a výjimečnou muzikalitou Juana 

Diega Flóreze v roli jejího milého Tonia.
26. 10. v 19 hodin, premiéra

CIGÁN/ČR/Slovensko
Adamovi, čtrnáctiletému romskému 

chlapci z osady, zabijí otce. Nikdo neví, 
co se stalo. Nejsou svědkové ani důkazy. 
Nový film Martina Šulíka vyniká syrovostí 
a autenticitou. Dvakrát oceněný na MFF 

Karlovy Vary 2011.
HALLOWEENSKÝ VÍKEND

28.-29. 10. v 15 hodin
ČERTOVA NEVĚSTA/ČR

V adaptaci pohádky Boženy Němcové se 
ukáže, že s čerty skutečně nejsou žerty.

28.-30. 10. v 17 hodin
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL/ČR

Tři sta let po škole! Tak zněl ortel 
vynesený před mnoha a mnoha lety nad 
Saxánou, studentkou čarodějnické školy 
v Říši pohádek, která utekla do světa lidí 
za svou první láskou. Skvěle obsazené 
pokračování klasické filmové pohádky.
Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský, 

Jiřina Bohdalová, Petr Nárožný
28. 10. v 19 hodin, premiéra

NOC ŽRALOKA, 3D/USA
Děsivá Noc žraloka má ambice stát se 

Čelistmi 3-D generace.
29.-30. 10. v 19 hodin

NEBOJTE SE TMY/USA/Austrálie/
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GALERIE LANGŮV DŮM
Otevřeno: út-pá 13-18 hodin

Tel.: 723 021 622

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

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

VŘENO (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

Eva Banetková
Něco z cest  (Obrázky pro duši...)

Do 11. 10. 2011

Rozkvetlý svět pro děti a mámy
Na Půstkách 40, 73801 Frýdek-Místek

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

Kontakt: Ing. Jana Černotová

CENTRUM MAGNOLIE

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

těhotné ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení 
kontaktu s vaším tělem a snadnému 

zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a šetrný 
způsob, jak zvládnout běžné obtíže a 

uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu k aktivnímu 
porodu vede zkušená porodní asistentka

Programy pro maminky a ženy:
Jóga po porodu – speciální program pro 
regeneraci po porodu, miminka s sebou 
Jóga pro ženy – terapeutická jóga pro 

pevné tělo, bdělou mysl a dobrou funkč-
nost vnitřních orgánů

Tančení pro mámy a dětičky – břišní tan-
ce pro maminky, miminka i sourozence
Kurzy masáží dětí a miminek – jemné 
techniky pro zdraví a pohodu vašich 

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní a semi-

privátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná 
zábavy, písniček a her v malých skupi-
nách 6 dětí, výuky se mohou účastnit i 

mladší sourozenci. UKÁZKOVÁ HODINA 
ZDARMA

Jóga pro děti od 3 let – systém (nejen) 
cvičení pro jedinečné bytosti

Pohybové hrátky s děťátky – cvičení pro 
psychický a fyzický rozvoj vašeho děťát-
ka (2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3roky)

Pro celou rodinu: 
Jóga pro ženy i muže, manželské páry, 

privátní i rodinné lekce jógy
SM systém MUDr. Smíška – pohybový 

program pro léčbu, regeneraci a prevenci 
poruch páteře a pohybového aparátu 
zejména v důsledku sedavé práce a 
jednostranného zatížení; vhodné pro 

všechny věkové skupiny (děti od 6 let, 
sportovci, střední věk, senioři, těhotné a 

ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž - jemná a 

hluboce relaxační technika pro podpoření 
samoozdravných procesů v těle.

Vaříme s šéfkuchtíkem 
každé úterý – kurzy pro děti

každou středu – kurzy pro dospělé

ŠÉFKUCHTÍK
Darina Pavlasová, Tel: 724 944 007

Na Půstkách 40, Frýdek-Místek 738 01
(v pracovních dnech 9-16)
e-mail: info@sefkuchtik.cz

www.penzionuzvonu.eu
Farní 3551, Frýdek-Místek

PENZION U ZVONU

Olejomalby - Dalibor Valášek

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

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

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

Novinky v galerii:
Darina Krygiel - obrazy

Věra Tošenovská - grafika

GALERIE U KOCOURA
Retrospektivní výstava fotografií

žáků SŠZL Frýdek-Místek

Dáša Lasotová - LYRICKÉ KONCEPTY
(převážně akvarel)

Výstava potrvá do 21. října

1. 10. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ 18 PLUS
DJ KAMIL A TY NEJLEPŠÍ HITY MINU-
LÝCH DOB, VSTUP OD 18 LET
5. 10. středa STOUNDRUM 
STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOVKA PO-
KRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
6. 10. čtvrtek STOUN CINEMA – MA-
TRIX 1
SKVĚLÉ FILMY A VSTUP ZDARMA KAŽ-
DÝCH 14 DNÍ VE ČTVRTEK VE STOUNU
7. 10. pátek PRIESSNITZ – NAROZENI-
NY DOMU POD SVÍCNEM 
PRIESSNITZ, DOWNBELOW, RENÉ 
SOUČEK A NAROZENINY DOMU POD 
SVÍCNEM, V KINĚ VLAST PŘED KON-
CERTEM FRÝDECKO-MÍSTECKÁ PRE-
MIÉRA FILMU ALOIS NEBEL
8. 10. sobota FUCKING DANCING – 
NOVÁ PÁRTY
VEČER PLNÝ URBAN MUSIC, DJS: 
BJALY, DANIELL (OUT OF CONTROL), 
WENZCA (HAWR)
11. 10. úterý ELECTROBEAT THEATRE
ELECTROBEAT DJs A VEČER PLNÝ 
DNB, TEKNO, BREAKBEAT, ELECTRO 
*VSTUP ZDARMA*
12. 10. středa STOUNDRUM 
STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOVKA PO-
KRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
13. 10. čtvrtek FM CITY PARTY 
DJ SHUPSTA A PARTY TVÉHO MĚSTA
14. 10. pátek HORKÝŽE SLÍŽE 
JEDNA Z NEJLEPŠÍCH ČS. KAPEL 
SOUČASNOSTI OPĚT VE TVÉM KLU-
BU, DJ ESTET AŽ DO 04:00 
19. 10. středa STOUNDRUM 

STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOVKA PO-
KRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
20. 10. čtvrtek STOUN CINEMA – BIG 
BANG THEORY – MARATON - 1.-6. DÍL,
SKVĚLÉ FILMY A VSTUP ZDARMA, CO 
14 DNŮ VE STOUNU, PIVKO ZA 20,-
21. 10. pátek DEBBI – LIVE & HIITY ZE 
ZÁHROBÍ 18 PLUS
DEBBI METAXA TOUR, NOVÝ OBJEV 
ČESKÉ SCÉNY – ZPĚVAČKA DEBBI (HIT 
„TOUCH THE SUN“), KONCERT OD 21:00 
A OD 22:30 HITY ZE ZÁHROBÍ – DJ KAMIL
22. 10. sobota REDRUM NIGHT
PIER, PANZER, CASPER, SMARIO A 
VEČER PLNÝ KVALITNÍHO DNB
25. 10. úterý ELECTROBEAT THEATRE
ELECTROBEAT DJs A VEČER PLNÝ 
DNB, TEKNO, BREAKBEAT, ELECTRO 
*VSTUP ZDARMA*
26. 10. středa STOUNDRUM 
STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOVKA PO-
KRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
27. 10. čtvrtek HITY ZE ZÁHROBÍ 18 PLUS
SVÁTEČNÍ HITY, ZÍTRA SE NEJDE DO 
PRÁCE, DJ KAMIL A TY NEJLEPŠÍ HITY 
MINULÝCH DOB, VSTUP OD 18 LET
28. 10. pátek PRAGO UNION – LIVĚ BAND
PRAGO S ŽIVOU KAPELOU A DJs: 
BURCHO, BJALY, SHUPSTA
29. 10. sobota BASSCONTACT 9
SENSI(ES), MC JEDIFIRE (UK), JAHRI-
DER, LOFI ATD..

PŘIPRAVUJEME:
11. 11.: VYPSANÁ FIXA, RK 130
12. 11.: DARK FEST – METALOVÝ FESTIVAL
25. 11.: SUPPORT LESBIENS

Mexiko
Nový horor od Guillerma del Tora s Katie 

Holmes a malou Bailee Madison, jejíž 
úžasný herecký talent jste mohli ocenit 
například ve filmu Zkus mě rozesmát 

nebo Bratři.
PRÁZDNINY – HURÁ DO KINA!

26. 10. v 10 hodin
MEDVÍDEK PÚ/USA

Ve Stokorcovém lese začíná den jako 
každý jiný. Pú se probouzí velice hladový 

a nemá doma žádný med. Takže se 
vydává ho sehnat.
26. 10. v 15 hodin

KUNG FU PANDA 2, 3D/USA
Pokračování úspěšné animované kome-
die pro děti. Po si plnými doušky užívá ži-
vot legendárního Dračího bojovníka, který 

společně s pěti přáteli hájí rodné údolí.
26. 10. v 17 hodin

RIO, 3D/USA
Dobrodružný animovaný příběh papouš-

ka Blu vás zavede do Brazílie.
27. 10. v 10 hodin

HOP/USA
Hlavním hrdinou animovaného snímku je 
velikonoční zajíček Hop snící o budouc-

nosti rockové hvězdy.
FILMOVÝ KLUB
3. 10. v 19 hodin

Miniprofil režiséra Pedro Almodovara: 
KŮŽE, KTEROU NOSÍM/Španělsko

Šarmantní muž posedlý ideou, jež sahá 
za hranice bioetiky, se nenechá spoutat 
skrupulemi ani v okamžiku, kdy se roz-

hodne svůj vynález testovat.
4. 10. v 19 hodin

Miniprofil režiséra Pedro Almodovara:
ROZERVANÁ OBJETÍ/Španělsko

Před čtrnácti lety se jeden muž stal obětí 
vážné autonehody, při níž ztratil nejen zrak, 
ale i ženu svého Života – Penélope Cruz.

10. 10. v 19 hodin
ALOIS NEBEL/ČR

Rok 1989. Výpravčí Alois Nebel na 
zapadlé stanici v Sudetech. Film podle 
úspěšného komiksu Jaromíra Rudiše, 
který novátorsky kombinuje techniky 

animace a hraného filmu.
11. 10. v 19 hodin

MR. NICE/VB
Film podle skutečného příběhu Howarda 
Markse, který se stal hlavním dovozcem 
marihuany v šedesátých letech ve Velké 
Británii a podařilo se mu uniknout na čas 
vězení tím, že předstíral, že je agent MI6.

17. 10. v 19 hodin
Rekonstruované kopie: 

DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY/Francie/
Polsko/Norsko

Zvláštní příběh dvou identických dívek, Polky 
a Francouzky, lze vnímat v nejrůznějších 

rovinách. Divákovi se v klasickém díle světo-
známého polského režiséra záměrně otvírá 

nekonečný prostor pro úvahy a reflexe.
18. 10. v 19 hodin

Rekonstruované kopie:
MARKÉTA LAZAROVÁ/Československo
Proslulá historická balada Františka Vlá-
čila, často označovaná za nejlepší český 
film vůbec, dodnes fascinuje zemitostí, s 

jakou je postižen život ve středověku.
Hrají: Josef Kemr, Naďa Hejná, Jaroslav 
Moučka, Ivan Palúch, Magda Vášáryová

24. 10. v 19 hodin
Miniprofil režiséra Roberta Sedláčka:

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU/ČR
Rodinné drama o partnerském soužití v 

dravém kapitalismu.
25. 10. v 19 hodin

Miniprofil režiséra Roberta Sedláčka:
PRAVIDLA LŽI/ČR

Psychologické drama z prostředí tera-
peutické komunity, kde se jedenáct lidí 

pokouší odpoutat od své minulosti.
Hrají: Jiří Langmajer, Klára Issová, Jan Budař

31. 10. v 19 hodin
LŮNO/Německo/Maďarsko/Francie
Eva Green (Casino Royale, Království 

nebeské) se v roli mladé ženy Rebeccy 
vrací do dědečkova domu na chladném 
anglickém pobřeží, kde před mnoha lety 
prožila svou první, ještě dětskou lásku.

BIJÁSEK
7. 10. v 9.30 hodin

BROUČCI – s broučkem je zle/ČR
Pásmo filmových pohádek.

8. 10. ve 14 hodin
ČERTOVA NEVĚSTA/ČR

V adaptaci pohádky Boženy Němcové se 
ukáže, že s čerty skutečně nejsou žerty.

FILMY PRO SENIORY
5. 10. v 10 hodin

CZECH MADE MAN/ČR
Jan Budař coby otloukánek z chudé 
rodiny alkoholika se stane králem in-

ternetových domén. Hrají: Jan Budař, Ka-
teřina Brožová, Milan Šteindler, Tomáš 

Matonoha, Zdeněk Srstka
19. 10. v 10 hodin

VODA PRO SLONY/USA
Výpravná romance z cirkusového pro-

středí 30. let minulého století o zakázané 
lásce, která se zrodí na magickém místě 
plném dobrodružství, vznikla podle kniž-

ního bestselleru Sary Gruenové.
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