
ZPRAVODAJZPRAVODAJ
R a d y  m ě s t a  F r ý d k u - M í s t k u
Říjen 2011 č. 19 Ročník XXI. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek• • • •

slovo primátora
Vážení občané,
město Frýdek-Místek patří k těm, které 

mají mimořádně pestrou nabídku sociál-
ních služeb a mne těší, že jsme počátkem 
října mohli slavnostně otevřít další zaříze-
ní, jež naši nadstandardní nabídku pomo-
ci těm, co ji skutečně potřebují, ještě dále 
doplní. Jedná se o azylový dům pro ženy 
a matky s dětmi, jehož vybudováním jsme 
splnili další bod Programového prohláše-
ní Rady města Frýdku-Místku v sociální oblasti na volební období 
2010-2014. Právě vůči této kategorii – ženám v obtížené životní 
situaci – jsme cítili jistý dluh, a proto jsme rádi, že úsilí vynaložené 
tímto směrem již přineslo své ovoce. Osudy žen, které zde najdou 
azyl, jsou mnohdy velmi pohnuté a pomoc si jistě zaslouží. Sociální 
pracovníci města se přitom snaží tuto problematiku řešit na více 
úrovních, protože je důležité eliminovat již spouštěcí mechanismy 
vedoucí k bezdomovectví. I proto jako frýdecko-místecká radnice 
podnikáme kroky, které vedou například k omezení hracích auto-
matů ve městě a podobně. Ženy potřebující azyl se totiž většinou 
nedostaly na okraj společnosti pouze svou vinou, ale často kombi-
nací různých důvodů a událostí, které dnešní nelehká doba přináší. 
Věřím, že v azylovém domě Sára najdou potřebný klid pro to, aby 
se nadechly do nové a úspěšnější životní etapy.              Petr Cvik

Statutární město Frýdek-
-Místek pokračuje v nákupu 
jednotlivých komodit pro-
střednictvím elektronických 
aukcí. V loňském roce tímto 
způsobem získalo nejvýhod-
nější dodavatele elektřiny i 
zemního plynu pro příspěv-
kové organizace města, ob-
chodní společnosti města, ale 
také pro budovy ve vlastnictví 
města. Dodavatele zemního 
plynu touto cestou již vybí-
ralo znovu, protože stávající 
smlouva byla vysoutěžena 
jen pro letošní rok.

AUKCE PLYNU: Elektronický souboj cen za vedení města sledovali ná-
městkové primátora Michal Pobucký a Libor Koval. Foto: Petr Pavelka

Město vybralo přes elektronickou aukci dodavatele plynuMěsto vybralo přes elektronickou aukci dodavatele plynu
„Zřejmě není lepší způsob, 

jakým v některých oblastech 
snížit ceny. Výsledky některých 
elektronických aukcí jsou mimo-
řádné a úspory v ekonomicky 
těžkých časech velmi vítané. 
Úspory provozních nákladů jsou 
dnes nutností, proto jsme ve vel-
kém objemu zateplovali školní 
budovy a proto také využíváme 
centrální zadání veřejné zakázky 
pro dodávky elektřiny a plynu,“ 
říká primátor Petr Cvik. „Nákupy 
různých komodit prostřednictvím 
elektronických aukcí jsou v této 
moderní době téměř běžné. Měs-

to i jeho příspěvkové a obchodní 
společnosti musí dobře hospo-
dařit a snižovat výdaje, což se 
touto cestou poměrně dobře daří. 
Úspory jsou v řádech milionů ko-
run. V budoucnu nejsou vylou-
čeny další e-aukce na výhodný 
nákup dalších komodit,“ řekl ná-
městek primátora Michal Pobuc-
ký. Elektronické aukce pro město 
zajišťuje společnost eCENTRE, 
a.s., která umí kromě energií 
„dražit“ například i potravinové 
nákupy, léky, služby mobilních 
operátorů a další položky. „Frý-
dek-Místek se zařadil mezi měs-
ta, která se chovají odpovědněji a 
snaží se touto cestou dosáhnout 
úspor a řízení nákladů. Snažíme 
se společnými silami najít nejniž-
ší reálné ceny na trhu,“ řekl Lubor 
Alex, výkonný ředitel společnosti.

Město pro příští rok poptáva-
lo nejvýhodnější cenu zemního 
plynu pro 23 příspěvkových 
organizací, mezi které patří zá-
kladní a mateřské školy, penzi-
on i domov pro seniory, jesle, 
Národní dům, ale také obchodní 
společnost města – Sportplex. 
Do e-aukce na dodavatele zem-
ního plynu se zapojili čtyři ob-
chodníci, s vítězem se povedou 

další jednání směřující k uzavře-
ní smlouvy na základě rozhod-
nutí rady města.

Magistrát využívá elektronic-
kých aukcí na nákup komodit 
od loňského roku, kdy jejich 

prostřednictvím nakoupil levněji 
elektřinu i zemní plyn a ušetřil 
tak téměř pět milionů korun. 
Ceny energií stále rostou, díky 
e-aukcím se ale městu daří udr-
žet ceny na stávající úrovni. (pp)

Město vybudovalo azylový dům pro ženy

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ: Pásku přestřihli zleva náměstkové primátora Libor Koval s Michalem Pobuc-
kým a zástupce realizující stavební firmy.      Foto: Petr Pavelka

a matky s dětmi

Statutární město Frýdek-
-Místek 6. října slavnostně 
otevřelo Azylový dům Sára 
pro ženy a matky s dětmi, kte-
rý vybudovalo v budově bý-
valého dětského domova na 
Bruzovské ulici ve Frýdku ná-
kladem přes 21 milionů korun, 
přičemž 92,5% nákladů se po-
dařilo získat z evropské dota-
ce z Regionálního operačního 
programu Moravskoslezsko.

„Jsou to finance vynaložené 
správným směrem. Kdo viděl, v ja-
kém stavu se tato budova nachá-
zela, musí ocenit, jaký kus práce 
se tady povedlo udělat. Vybudo-
valo se zde skutečně důstojné a 
příjemné prostředí pro specifické 
sociální potřeby, které jsme dosud 

v našem městě nemohli dosta-
tečně zabezpečit,“ říká náměstek 
primátora Michal Pobucký. „Chtěli 
jsme problematiku žen bez přístře-
ší řešit již dříve, ale až v průběhu 
loňského roku se nám podařilo zís-
kat adekvátní prostory, po darová-
ní budovy dětského domova, který 
již byl nějakou dobu neobývaný,“ 
doplnil primátor Petr Cvik.

Azylový dům bude provozo-
vat Slezská diakonie, která má 
zkušenosti v oblasti práce s lid-
mi bez přístřeší a ve městě již 
provozuje místecký azylový dům 
Bethel pro muže. „Služba azy-
lového domu byla jedním z cílů 
„Komunitního plánování rozvoje 
sociálních služeb města Frýdku-
-Místku již na léta 2007-2010,“ 

připomněl náměstek primátora 
Libor Koval, který má nyní soci-
ální oblast na starosti.

Bývalý dětský domov za frý-
deckou nemocnicí se definitivně 
proměnil v azylové bydlení s ka-

pacitou 44 lůžek. V přízemí se 
nyní nachází noclehárna pro osm 
žen bez přístřeší, v dalších pat-
rech je několik bytových jednotek, 
vybavených kuchyňkou a samo-
statným sociálním zařízením, ur-

čených pro matky s dětmi a deset 
osamělých žen. V objektu nechybí 
společenské místnosti, prádelna, 
zázemí pro personál, komunitní 
centrum či skladovací prostory.

 (Pokračování na straně 3)
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krátce
Týden s kronikou

Odbor školství, kultury, mláde-
že a tělovýchovy zve veřejnost, 
ale i školní kolektivy k nahlédnutí 
do kroniky města u příležitosti 
Týdne s kronikou. Kronikářka 
Anna Nováková bude k dispozici 
zájemcům o historii od pondělí 
31. října do pátku 4. listopadu v 
době od 8 do 16 hodin, a to ve 
velké zasedací síni Magistrátu 
města Frýdku-Místku, nebo v 
kanceláři č. 320 odboru ŠKMaT 
na Radniční ulici. Návštěvu škol-
ních kolektivů je třeba předem 
dohodnout na tel. č. 558 609 218 
nebo na č. 731 714 145.

Domovinka otvírá
Centrum denních služeb Do-

movinka, zařízení poskytující so-
ciální službu seniorům a osobám 
se zdravotním postižením, usku-
teční 19. října Den otevřených 
dveří v době od 10 do 17 hodin. 
Další informace získáte přímo v 
Centru denních služeb Domovin-
ka, J. Lady 1791, Frýdek-Místek, 
nebo na tel. čísle 558 434 359.

Historie města
zábavnou formou

Beskydské informační cent-
rum vydalo nový tištěný materiál 
pro všechny, kteří chtějí pozná-
vat historii města Frýdku-Místku, 
pro rodiče, kteří mají zájem se 
svými dětmi ve volných chvílích 
procházet historickou částí měs-
ta, pro učitele a další zájemce o 
„zábavný dějepis“. Nově vydaný 
propagační materiál, kterým je 
mapa Frýdku-Místku se soutěž-
ní kartou, má splnit naučný a 
poznávací účel. Pokud s vypl-
něnou kartou přijdete do Bes-
kydského informačního centra, 
dostanete i drobnou odměnu. 

PC kurzy knihovny
Městská knihovna, pobočka 

Místek, připravuje na 9. a 16. lis-
topadu v čase 8.30-10.00 hodin 
kurz minivýuky základů práce na 
PC, objednávky a další informace 
na telefonním čísle 558 644 353.

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.  (pp)

Primátor města Petr Cvik 
popřál k 99. narozeninám 
paní Vítězslavě Hávové, ro-
dačce z Místku, která je plná 
optimismu a její vitalitu by jí 
mohli mnozí závidět. 

Paní Hávová již devět let žije 
v Domově pro seniory v Místku. 
Život si umí užívat i v tak vysokém 
věku. Je velice vnímavá, má vše-
obecný přehled a na svůj věk vel-
mi dobrou kondici. Ještě dnes šije 
na šlapacím šicím stroji, minulý 
týden na něm zkracovala vnukovi 
kalhoty a v letních měsících pěs-
tuje na balkoně jahody. Mezi její 
záliby patří také četba, kvůli které 
v loňském roce podstoupila ope-
raci očí. Dopadla dobře, a tak opět 
bez větších problémů čte denní 
tisk i knihy, nyní má rozečtenou 
jednu o Frýdku-Místku. Postěžo-
vala si jen na jedinou věc, a to, že 
už špatně slyší. Velkou oporu má 
paní Hávová ve své rodině, dcera 
ji navštěvuje každý den.

„Paní Hávové přeji hodně 
zdraví a spokojenosti. Pozitivní 

Primátor přál k narozeninám Primátor přál k narozeninám 

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM: Primátor přeje paní Hávové k 99. narozeninám.

energie z ní přímo vyzařuje, její 
nadšení pro život je obdivuhod-

né,“ poznamenal primátor měs-
ta Petr Cvik, který oslavenkyni 

udělal radost kyticí růží a dárko-
vým košem. 

Romským dětem se věnuje Pramínek
Na ulici Míru znovu působí Centrum Pramí-

nek, které poskytuje služby sociální preven-
ce pro rodiny s dětmi, které jsou ohroženy 
dlouhodobým působením nepříznivé sociální 
situace, v lokalitě s některými parametry so-
ciálně vyloučené.

„Pramínek už tady působil, nyní jej však provozuje 
jiná organizace – Charita Frýdek-Místek,“ vysvětlil 
náměstek primátora Libor Koval, který se s pracov-
nicemi sociálního odboru přišel podívat na vyvíjenou 
činnost a podmínky, v nichž je vykonávána.

Cílem zdejší služby je minimalizovat rizika 
ohrožení duševního a sociálního vývoje dětí pro-
střednictvím výchovných a vzdělávacích a akti-
vizačních činností. „Děti jsou šikovné, některé 
věci vnímají velmi rychle. Snažíme se je udržet 
na základních školách, proto-
že někdy jej jejich přeřazení 
do speciálních škol zbytečné,“ 
sdělila sociální pracovnice 
Lenka Šebestová. Snahou 
Pramínku je zlepšení životní 
úrovně rodiny a zvýšení so-
ciálních dovedností, podpo-
rovat a aktivně zapojit rodiče 
k přípravě dítěte do školy, 
samostatně zvládat běžné zá-
ležitosti spojené s vedením a 
chodem domácnosti, podporo-
vat a připravit děti z rodin na 
vstup do základní školy. Právě 
těm nejmenším dětem slouží 
centrum dopoledne, kapacita 
dvanácti dětí je nyní naplněna. 
„Odpoledne přicházejí školáci, 
kteří si nejprve udělají úkoly a 
potom si mohou hrát,“ vysvět-
lila Lucie Válková. „Je vidět, 
že se s těmi dětmi pracuje. 
V době naší návštěvy vyrábě-
ly dráčky a dokázaly předvést 
i malé kulturní vystoupení,“ 
chválil Libor Koval.           (pp)

V PRAMÍNKU: Zástupci města se přišli podívat na znovuobnovený provoz.
 Foto: Petr Pavelka

Město Frýdek-Místek pořá-
dá tradičně setkání 70letých 
a 75letých jubilantů, pro které 
mívá jako dárek připraveno 
zajímavé kulturní vystoupení. 
V pondělí 10. října v Kině Petra 
Bezruče na seniory čekala ob-
líbená dechovka Moravěnka.

Slavnostní odpoledne zahá-

Kulturní zážitek pro jubilanty Kulturní zážitek pro jubilanty 

jila senátorka a předsedkyně 
Komise pro občanské záležitosti 
Rady města Frýdku-Místku Eva 
Richtrová, která jubilantům po-
přála hlavně hodně zdraví, opti-
mismu a rodinné pohody spolu s 
poděkováním za veškerou práci, 
kterou v životě vykonali. „Mnohé 
rodiny si neumí představit chod 

PODĚKOVÁNÍ JUBILANTŮM: Senátorka Eva Richtrová za vedení 
města popřála seniorům vše nejlepší a poděkovala za odvedenou 
práci pro jejich rodiny i celou společnost.  Foto: Petr Pavelka

bez vašeho přičinění, i dnes se 
často podílíte na výchově dal-
ších generací, takže bych vám 
chtěla popřát především hodně 
životní síly a zdraví aspoň tako-
vé, abyste si mohli sami zajít na 
kulturní akce, které se vám líbí,“ 
popřála Eva Richtrová. 

Malým dárkem od statutární-
ho města Frýdku-Místku bylo pro 
jubilanty velmi zdařilé vystoupení 
dechového souboru Moravěnka 
se zpěváky Jiřím Helánem, Jar-
kou Kachyňovou, Květou Navrá-
tilovou a estrádním umělcem pa-
nem Liborem Pantůčkem, které 
přineslo pohodu a úsměv na tváři 
všech zúčastněných. Toto profe-
sionální hudební těleso již dvacet 
let hraje muziku vycházející z citu 
a srdce členů souboru, takže se 
organizátoři akce zaslouženě 
dočkali od starších spoluobčanů 
slov díků a uznání.  (pp)
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 městská policieMěsto vybudovalo azylový dům pro ženy a matky s dětmi
(Pokračování ze strany 1)

„Nový azylový dům bude po-
skytovat sociální služby, jejichž 
cílem je pomáhat v řešení okamži-
tých potřeb žen a matek v krizové 
situaci, a dále bude poskytovat 
pomoc, která je zaměřena na za-
stavení sociálního propadu,“ řekl 
náměstek primátora Libor Koval 
s tím, že vybudováním azylového 
domu pro ženy a matky s dětmi 
radnice modernizuje a rozšiřuje 
sociální služby ve městě. 

Kapacita ubytovací části pro 
osamělé ženy v Azylovém domě 
Sára (10 lůžek) je již plně obsa-
zena a v části pro matky s dětmi 

nyní bydlí 6 matek a 7 dětí (cel-
kem je k dispozici 26 lůžek).

„Řešení problematiky osob 
bez přístřeší je velmi náročné. Do 
této oblasti totiž nespadá pouze 
vyřešení situace bezdomovců, 
kteří tráví chladné období na uli-
cích, nádražích a v různých loka-
litách našeho města, ale tato pro-
blematika se musí řešit mnohem 
dříve. V oblasti řešení bezdomo-
vectví se v našem městě udělala 
řada opatření, přesto se na úze-
mí města v současnosti pohybu-
je zhruba 150 lidí bez domova,“ 
uvedla Jarmila Kozlová, vedoucí 
odboru sociálních služeb.  (pp)

REKONSTRUOVANÝ DŮM: Ženy v tíživé situaci zde mohou nalézt 
potřebné zázemí.   Foto: Petr Pavelka

Bylo to jinak
25. 9. v půl páté odpoledne 

oznámil muž na tísňovou linku 
156, že nad jeho bytem je nezle-
tilé dítě, které je samotné doma a 
běhá od okna k oknu. „Oznamo-
vatel byl u něj, ale nikdo mu neo-
tevřel dveře. Měl strach, že se mu 
něco stalo. Hlídka na místě kon-
taktovala mladíka, který byl doma 
s kamarádem. Oba měli velkou 
radost z vítězství ve formuli, a 
tak se radovali. Všechno na mís-
tě bylo v pořádku a hlídka mohla 
odjet,“ popsala jeden z případů, 
kdy je skutečnost prozaičtější než 
oznámení, Lenka Biolková.

Oběšená kočka
28. 9. v devět hodin večer 

oznámila žena na ulici M. Cha-
sáka neobvyklý případ. „Hlásila 
šramot a poté zvuky z křoví před 
domem. Oznamovatelka uvedla, 
že na místě nalezla oběšenou 
kočku, která visela na provázku, 
který byl cítit po pánském parfé-
mu. Žena si myslí, že se tady tou 
událostí někdo baví. Kočku vzala 
domů a podařilo se jí ji oživit. Nyní 
požaduje prověřit celou událost z 
kamerového záznamu a taky vzít 
pachové stopy a zahájit pátrání. 
Strážníci mluvili s oznamovatel-
kou a celou událost předali Policii 
ČR pro podezření ze spáchání 
trestného činu,“ informovala poli-
cejní preventistka Lenka Biolková.

Děti s alkoholem
1. 10. večer oznamovatel spat-

řil na ulici Československé armá-
dy čtyři mladíky a jednu dívku, 
kteří podle něj zjevně ještě nebyli 
plnoletí, přesto jeden z chlapců 
v ruce držel láhev vodky a 1,5 l 
plastovou láhev červeného vína. 
Hlídka zjistila, že se oznámení 
zakládá na pravdě a děti jsou ve 
věku 14-16 let. Kromě dívky měli 
všichni pozitivní zkoušku na al-
kohol v dechu. Přes operačního 
technika byli na místo přivoláni ro-
diče, coby zákonní zástupci, kteří 
si své děti převzali a byli poučeni 
o tom, že celá událost bude ozná-
mena na příslušný sociální odbor.

Nedal si říct
6. 10. o půlnoci volala žena, 

že její podnapilý přítel chce 
usednout do vozidla a odjet. 
Hlídka na místě zjistila, že ozná-
mení se zakládá na pravdě. 
Muže poučila o tom, že nesmí 
v podnapilém stavu sednout 
do vozidla a řídit jej. Podnapi-
lý poslechl a se svou přítelkyní 
odešel domů. Strážníci nechali 
vozidlo sledovat městským ka-
merovým systémem, což se 
taky osvědčilo. Muž se k vozidlu 
vrátil, nasednul do vozidla a z 
parkoviště vyjel. „Strážníci jej 
zastihli na vedlejší ulici, kde ho 
i zastavili. Jelikož byl řidič agre-
sivní a měl snahu hlídce utéct, 
byly použity donucovací pro-
středky – hmaty a chvaty. Celá 
událost byla předána Policii ČR, 
která podnapilého převezla na 
protialkoholní záchytnou stanici 
k vystřízlivění,“ vypověděla Len-
ka Biolková.  (pp)

V průběhu září a října se 
mohli zájemci o historii a po-
znání setkat na Dnech s prů-
vodcem, které pořádá Bes-
kydské informační centrum 
ve spolupráci s Goodwill – 
Vyšší odbornou školou s.r.o. 
ve Frýdku-Místku. Podzimní 
prohlídky uzavře Den s prů-
vodcem v Místku 22. října.

„Na letošní podzim bylo při-
praveno dvakrát tolik historie. 
Každá z prohlídek v Místku a 
Frýdku se konala ve dvou termí-
nech. A že je o Dny s průvodcem 
stále velký zájem, o tom svědčí i 
návštěvnost. Na jedné z prohlí-
dek historické části Frýdku se 

Poslední podzimní Den s průvodcem
sešlo téměř šedesát lidí,“ sdělila 
Lucie Talavašková z Beskyd-
ského informačního centra.

Zájemci o poslední akci se 
sejdou již tradičně u Marián-
ského sloupu na náměstí Svo-
body v Místku 22. října ve dvou 
časových intervalech – 10.30 a 
13.00 hodin. Průvodce v průbě-
hu téměř dvou hodin seznámí 
účastníky s historií a současnos-
tí města nebo jim přiblíží atrak-
tivity, které mnohdy míjejí bez 
povšimnutí. „Trasou se zastaví u 
kostela sv. Jakuba, Staré pošty, 
památníku 8. pěšího pluku, bý-
valé sladovny a městské radnice 
a spořitelny, kostela Všech sva-

tých a kostela sv. Jana a Pavla. 
Tradicí na těchto prohlídkách 
se stalo také ražení mincí, kte-
ré zpestří vyprávění průvodce. 
Každý si tak bude moci vlast-
noručně vyrazit pamětní minci 
Regionu Beskydy,“ zve Lucie 
Talavašková.

Prohlídky nejsou fyzicky ná-
ročné a jsou vhodné i pro seni-
ory či rodiny s dětmi. V případě 
velmi nepříznivého počasí by 
se akce přesunula na náhradní 
termín. Organizátoři ještě plánují 
prohlídku vánočního Frýdku-
-Místku. Vánoční Den s průvod-
cem se bude konat v pondělí 19. 
prosince.  (pp) 

Ve dnech 21.-28. září ab-
solvovala patnáctičlenná 
delegace z Frýdku-Místku 
nabitý program, který připra-
vilo partnerské město Ames 
ve státě Iowa. Výpravu slo-
ženou převážně ze zástupců 
města a městských společ-

Nabitý program v partnerském Amesu

RADNICE V AMES: Přijetí frýdecko-místecké výpravy v americkém partnerském městě.

ností vedl náměstek primá-
tora Libor Koval.

„Počtem obyvatel je Ames 
podobný Frýdku-Místku, ovšem 
ve studijním roce má navíc třicet 
tisíc studentů místní univerzity. 
Vedení města se na nás velmi 
dobře připravilo, program byl 

přizpůsoben osazenstvu naší 
výpravy, takže kromě společné-
ho byly připraveny i individuální 
programy podle zaměření jed-
notlivých osob. Proto byla tato 
pracovní cesta zcela jistě příno-
sem pro všechny zúčastněné, i 
když některé zajímavé poznat-

ky samozřejmě nelze bezezbyt-
ku přenést k nám, třeba kvůli 
odlišné legislativě,“ hodnotil ná-
městek primátora Libor Koval. 
Ten například navštívil místní 
hospic, který ve městě Ames 
nechal vybudovat soukromý in-
vestor a poté jej daroval místní 
nemocnici. 

Petr Slunský, ředitel Sport-
plexu, si nemohl nechat ujít 
návštěvu zdejšího aquaparku, 
který Američané postavili právě 
na základě své družební návště-
vy ve Frýdku-Místku: „Z našeho 
pohledu je zajímavé použití mo-
bilních pozorovacích věží pro 
plavčíky a plovoucích dětských 
hraček. Budeme uvažovat o je-
jich možném nasazení v našem 
letním zařízení.“ Zajímavostí 
u místní městské policie jsou 
vozítka segway pro centrum 
města, vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství Miro-
slav Hronovský byl pro změnu 
seznámen s bezplatnou dopra-
vou MHD pro žáky a studenty. 
Jednotliví členové delegace mají 
za úkol prezentovat získané 
informace ve svých oblastech, 
s konkrétními poznatky budou 
seznámeni i zastupitelé na pro-
sincovém jednání.  (pp)
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Mladým zahrádkářům se dařilo
V pátek 30. září se konal v Ostravě na 

Černé louce 8. ročník výstavy „Život na 
zahradě – Zdravý životní styl“.

Součástí zahájení výstavy byla i me-
zinárodní soutěž dětí v zahradnických 
znalostech a dovednostech. Účast byla 
z Polska, Slovenska a Čech. Žáci měli 
poznat semena, rostliny a zvládnout test 
z oboru Zahrada. Dalším úkolem bylo 
aranžmá květin, které hodnotila porota 
ze Zahradnické školy Ostrava. Žákyně 9. 
ZŠ Tereza Bartolšicová a Tereza Galuš-
ková se umístily na velmi pěkném pátém 
místě. „Máme radost, že i mladá genera-
ce se zajímá o vše krásné, co obklopuje 
člověka – například květiny – a provází 
jej celým životem. Touto cestou bych 
chtěla poděkovat organizátorům soutěže 
za velmi pěkné ceny pro soutěžící a celý 
průběh a přípravu soutěže,“ poděkovala 
Mgr. Marie Nováková.

SLAVNOST LÍSKOVÝCH OŘÍŠKŮ: Pro děti ve školní družině při ZŠ ve Frýdku-Místku, Lískovci 
připravili žáci předmětu Člověk a příroda Slavnost lískových oříšků s tématem „Po stopách ve-
verky Terky“. Na jednotlivých stanovištích se seznamovali se způsobem života veverky, skládali 
puzzle, hledali poklad veverky Terky. Výtvarné práce žáků 8. třídy zpestřily školní zahradu. Po 
splnění úkolů byly děti odměněny drobnými dárky.

I v letošním roce zažili 
žáci z frýdecko-místecké Je-
denáctky nebývalé sportovní 
úspěchy. Jejich vyvrcholením 
bylo vítězství v soutěži Asoci-
ace školních sportovních klu-
bů okresu Frýdek-Místek, a to 
v kategoriích žáků prvního i 
druhého stupně.

Mimořádné sportovní výkony 
žáků a trenérské zásluhy učite-
lů tělesné výchovy ocenila ve 
svém dopise i náměstkyně hejt-
mana Moravskoslezského kraje 
Věra Palková. Vyzdvihla zejmé-
na úspěch gymnastek vedených 
učitelkou Pavlou Raškovou, 
které v soutěži pódiových skla-
deb získaly v republikovém kole 
druhé místo.

Nebyl to však jediný úspěch, 
který Pavla Rašková se svými 
svěřenkyněmi zažila. Mladé 
gymnastky sbíraly zlato již od 

Poháry Asociace školních sportovních klubůPoháry Asociace školních sportovních klubů
opět putovaly na Jedenáctkuopět putovaly na Jedenáctku

okresních a krajských kol v pó-
diových skladbách, TEMGY-
MECH či ve sportovní gymnas-
tice. Vyvrcholením bylo dubnové 
vítězství na Mistrovství republiky 
ve sportovní gymnastice v Liber-
ci a titul mistryně republiky pro 
Vendulu Henychovou. Stříbrná 
skončila Anička Větříšková. V 
ostravských TEMGYMECH o 
týden později připojila děvčata 
další mistrovský titul. Fenome-
nální nápad a pečlivá příprava 
pódiových skladeb se trenérkám 
Pavle Raškové a Aleně Bařino-
vé i tentokrát vyplatily. Skladba 
starších žákyň nazvaná Pravěk 
přinesla v celorepublikovém 
opavském finále stříbro a ne-
zbedná roztomilá Kuřátka mlad-
ších žákyň stála v tvrdé konku-
renci na stupni vítězů.

Jedenáctce se dařilo i v atle-
tických disciplínách a ve šplhu. 

V poslední zmíněné disciplíně se 
Vendula Henychová, Anička Vět-
říšková, Denisa Sochací, Nikola 
Kubienová a Veronika Siebelto-
vá probojovaly až do krajského 
kola, kde jejich tým opět zvítězil.

I v kmenových sportech – 
házené a volejbalu – byli žáci 
úspěšní. Házenkáři z Jede-
náctky vybojovali postup do 
celostátní žákovské ligy a zís-
kali stříbrnou příčku mezi druž-
stvy Moravskoslezského kraje. 
Volejbalistkám se po dvou le-
tech podařilo remizovat s týmem 
družební školy ze Žiliny. 

Prvostupňoví žáci nezůstali za 
staršími spolužáky o nic pozadu. 
„Sezona začala tradičně v září 
přespolním během, kde v okres-
ní kvalifikaci postoupilo do finále 
celkem pět žáků,“ řekl učitel Ro-
man Odvářka. V Jablunkově jeho 
tým skončil těsně pod stupněm 

vítězů. Podzimní měsíce přinesly 
třetí místo v okrskovém kole ve 
florbalu a třetí místo v šachovém 
turnaji v konkurenci sedmnácti 
družstev.

„V dubnu začala skvělá jízda 
našich kluků ve vybíjené,“ chvá-
lil své svěřence Roman Odvářka 
a pokračoval: „Postupná řada 
vítězství vynesla naše žáky až 
do celostátního finále v Pecce 
v Krkonoších. Po suverénním 
vítězství v základní skupině naši 
žáci trochu doplatili na nespra-
vedlivý turnajový systém. I tak je 
konečné šesté místo v republice 
skvělé. Hoši, děkujeme.“

Atletický úspěch zažili žáci 
z Jedenáctky koncem školního 
roku na stadionu Slezanu F-M. 
„Výborně zabojovali Milan Bie-
lica (1. místo), Saša Koloničná

(1. místo) a Denis Lasák
(2. místo), který již v zimě vybo-
joval bronzovou medaili v okres-
ním kole ve šplhu. Třešničkou 
na dortu za veleúspěšným spor-
tovním rokem pak bylo vítězství 
našich chlapců v okresním finále 
v házené opět na domácí půdě,“ 
dodal Roman Odvářka.

Vynikající výkony žáků i tre-
nérské schopnosti a nadšení 
kladně hodnotí i ředitel školy 
Jiří Adámek. „Musím poděkovat 
nejen našim žákům, ale i jejich 
trenérům a učitelům tělesné 
výchovy. Úspěch naší školy je 
výsledkem skvělé týmové prá-
ce celého kolektivu, kterému se 
snažíme vytvořit nejen v oblasti 
sportu co nejlepší podmínky,“ 
uzavřel ředitel školy Jiří Adá-
mek.  Renata Spustová

26. září jsme společně s ro-
diči oslavili 10. výročí Evrop-
ského dne jazyků. Každoročně 
v tomto měsíci probíhá na naší 
škole projekt „Pojďme se spo-
lu domluvit“, který je věnován 
zemím a jazykům Evropy. 

Seznamujeme se s jazykovou 
různorodostí, kulturou a živo-
tem tohoto kontinentu. V tomto 
školním roce zazněly jazyky 
románské. Aktivitu převzali žáci 
a samostatně připravili velké 
množství krásných prezentací a 
soutěžních úkolů, o které jsme se 
všichni podělili v pondělí 26. září. 
Tento den zněla naší školou špa-
nělština, italština, francouzština 

Evropský den jazyků na 5. ZŠ
a rumunština. Návštěvy, které 
do školy zavítaly, mohly ochutnat 
italské olivy, španělské tortilly 
a salsu. Španělskou atmosféru 
nám dopřálo taneční vystoupení 
skupiny žáků z 6. A, kteří před-
vedli své nastudování flamenca. 
Všichni, kteří se zapojili, celkem 
50. žáků II. stupně, dostali slad-
kou odměnu a ti nejlepší získali 
něco navíc. Usměvavé tváře a 
radost byly dokladem toho, že se 
nám to všem povedlo. Podívejte 
se na webové stránky školy. Příš-
tí rok jste všichni srdečně zváni 
prožít s námi den jazyků ve slo-
vanském duchu.

 Mgr. Alena Beňová 
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Přespolní běh v babím létě
Krásné podzimní pondělí 26. září v teplém babím 

létě prožili žáci frýdecko-místeckých škol a blízké-
ho okolí na okrskovém kole v „Přespolním běhu“ 
v příjemném prostředí přehrady Baška. Soutěžilo 
se ve čtyřech kategoriích – mladší a starší žákyně, 
mladší a starší žáci.

7. základní škola měla zastoupení ve všech čtyřech 
kategoriích. V ostré konkurenci se naši žáci nenechali 
zahanbit. Eliška Mičková ze 6.A obsadila pěkné 4. místo 
v kategorii mladších žákyň. Le Dinh Hung z 9.A dosáhl 
na „bednu“ 2. místem v kategorii starších žáků. Vedení 
školy všem účastníkům závodu děkuje za reprezentaci 
7. ZŠ a blahopřeje k dosaženým výsledkům.

 Mgr. Jiří Semenský

V rámci projektu GENS 
UNA SUMUS – hra, ktorá spája 
národy strávili členové Bes-
kydské šachové školy a žáci 
z Čadce tři dny v Beskydech 
v rámci aktivity Beskydského 
šachového tábora. Na hotelu 
Petr Bezruč byl pro účastníky 
připraven bohatý program – 
probíhaly zde šachové před-
nášky a besedy pod vedením 
profesionálních trenérů Bes-
kydské šachové školy. 

Na tyto přednášky navazo-
valy tréninkové partie, které si 
účastníci zapisovali. Na základě 
zápisu ihned po skončení partií 
analyzovali své chyby s profesi-
onálními trenéry a poučovali se 
ze svých chyb. Mimo šachové 
aktivity se účastníci seznámili s 
různými deskovými hrami a také 
jim byly po celou dobu k dispozici 
další aktivity jako bazén, posilov-
na, ping-pong či bowling. V rámci 
akce byly uspořádány dva hlavní 
turnaje. Šachový turnaj vyhrál 

Beskydská šachová škola zapojena do mezinárodního projektu EU

ziskem 6b./7 partií Svoboda Ma-
těj a bowlingový turnaj Rabatin 
Jakub se ziskem 103 b. Na závěr 
akce vystoupili účastníci na nej-
vyšší horu Beskyd – Lysou horu.

Akci hodnotíme jako velmi 
úspěšnou, během ní došlo k 
prohloubení vztahů a přátelství 
mezi dětmi Beskydské šachové 
školy a Obchodní akademie v 
Čadci. V rámci projektu již pro-
běhly další aktivity:

Pracovní seminář 
Ředitel Beskydské šachové 

školy Ing. Pavel Benčo přednášel 
v prostorách obchodní akademie 
v Čadci pedagogickým pracovní-
kům, rodičům a žákům na téma: 
Učení šachové hry a její využití 
jako metoda vzdělávání a pre-
vence proti sociálně-patologic-
kým jevům. Byly zde vysvětleny 
největší přínosy pro rozvoj osob-
nosti člověka na základě využití 
vysokoškolských studií, které 
byly prakticky ověřeny na dě-
tech různých věkových kategorií. 

Výsledkem těchto studií je fakt, 
že děti, které se věnují šachové 
hře, dosahují ve škole lepších vý-
sledků, což má samozřejmě sou-
vztažnost na jejich budoucí životní 
etapu. Mezi největší přínosy patří: 
udržení pozornosti, trénování pa-
měti, sebekázně, fantazie a abs-
traktního myšlení, samostatného 
rozhodování. Neoddiskutovatel-
nou souvztažností je prolínání s 
matematikou. Jako téměř geniální 
je možnost po sehraných parti-
ích ihned na základě zápisu tahů 
analyzovat své konkrétní chyby 
a poučit se z nich. Tato technika 
rozvíjí vysoce myšlení a učí jedin-
ce, aby se již v budoucnu nedo-
pouštěl těchto chyb – v podstatě 
se stává ihned chytřejším.

Deň šachových hier
Jednodenní šachový turnaj 

se konal v prostorách Obchodní 
akademie v Čadci. Celkem se 
zúčastnilo 51 hráčů, kteří byli 
rozděleni do dvou výkonnost-
ních turnajů. Turnaj A vyhrá-

la Bristenská Andrea ziskem 
6,5b./7 partií. Turnaj B vyhrála 
Ševčíková Zuzana ziskem 6b./7 
partií. Tyto výsledky ukázaly, že 
děvčata jsou velkou konkurencí 
pro početnější skupinu chlapců.

Šachový turnaj
ve Frýdku-Místku

Celkem se zúčastnilo 33 hrá-
čů, turnaj A vyhrál stoprocentním 
ziskem 7b. Straka Jozef, turnaj 
B Kupka Jakub ziskem 6b.

Dále bude projekt pokračovat 

sérií 6 workshopů, z nichž tři se 
budou konat ve Frýdku-Místku 
a zbylé tři v Čadci. Workshopy 
jsou zaměřené na výuku šacho-
vé hry, na získávání šachových 
zkušeností, na základní principy 
logického myšlení a předvídání a 
na poučení se z chyb analýzami 
turnajových partií. Po odborné 
stránce budou zajišťovat tyto akce 
tři lektoři z Beskydské šachové 
školy, kteří mají mnoho zkušeností 
z mezinárodních soutěží a turnajů.

Česká delegace zazpívala před budovou střední školy směsici regi-
onálních lidových písní za houslového doprovodu Jiřího Karáska a 
kytarových tónů Tomáše Pyška.

vaše připomínky řešit na úrovni 
města i kraje, který je vaším zři-
zovatelem,“ vysvětlil na úvod po-
slání schůzky primátor Petr Cvik, 
který se posléze dohodl, že by 
mohlo dojít i na společné setkání 
vedení základních a středních 
škol, které mohou úzce spolu-
pracovat. První vlaštovky přitom 
již existují, například Střední 
škola elektrostavební a dřevoz-
pracující, Frýdek-Místek pomáhá 
mateřinkám s hračkami a stoly. 
Další debata se vedla především 
nad populačním výhledem. „Z 
frýdecko-místeckých základních 
škol letos odejde z devátých tříd 
znovu o 70 dětí méně,“ upozor-
nila Ilona Nowaková, vedoucí 
odboru školství, kultury, mláde-
že a tělovýchovy, která všem 
ředitelům popřála děti zvídavé a 
s co nejlepšími výsledky.  (pp)

Střední školy trápí nízká populace
Primátor Petr Cvik se v ka-

várně Radhošť premiérově 
sešel se zástupci středních 
škol ve městě k pracovní, ale 
neformální besedě, kde si obě 
strany vyříkávaly možnosti, 
jak si vzájemně pomoci. 

„Město není zřizovatelem 
středních škol, a proto jsme se 
takto v minulosti nesetkávali. Za 

ta tři volební období ale postup-
ně přibývaly hlasy, že by takové 
setkání mohlo být užitečné, a 
proto jsme dnes tady, abychom 
si řekli, jak si můžeme navzájem 
pomoci, jestli můžeme něco ně-
jakým způsobem zlepšit. Jsem 
současně v pozici krajského za-
stupitele, a proto se nabízím jako 
prostředník, který může některé 

SETKÁNÍ SE STŘEDNÍMI ŠKOLAMI: Primátor Petr Cvik se sešel se 
zástupci středních škol ve městě.  Foto: Petr Pavelka

Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy zorgani-
zoval koncem září tematický a 
vzdělávací pobyt v Chorvatsku 
pro ředitele frýdecko-místec-
kých škol a pracovníky školství.

„Tyto vzdělávací akce pro ve-
doucí pracovníky příspěvkových 
organizací základních a mateř-
ských škol jsou vedeny snahou 
seznámit se se systémem škol-
ství jiných zemí, eventuálně na-
vázat kontakty se zahraničními 
školami,“ říká vedoucí odboru 
školství, kultury, mládeže a tělo-
výchovy Ilona Nowaková, kterou 
těší, že školství ve Frýdku-Míst-
ku vyznívá ve srovnání s okolní-
mi zeměmi velice dobře. „Někte-
ré záležitosti jsou specifické pro 
danou oblast, ale vždy najdeme 
dostatek informací, které mo-
hou obohatit výuku a postupy 
v našich příspěvkových organi-
zacích,“ ujistila Ilona Nowaková.

Výprava například navštívila 
Střední školu Obrovac, kde je 
sloučeno několik oborů – gym-

Školy čerpaly inspiraci v Chorvatsku
názium, střední ekonomická 
škola, ale i nové obory jako to-
penář, tapetář, vodoinstalatér, 
svářeč, technická klimatizace. 
„Společné besedy se zúčast-
nili také tajemnice Ministerstva 
vědy, školství a tělovýchovy 
Chorvatské republiky, poslanky-
ně chorvatského parlamentu pro 
českou menšinu a vedoucí sku-
piny ředitelů škol pro Zadarskou 
župu,“ odhalila Ilona Nowaková 
úroveň setkání.

Další navštívená základní 
škola v Biogradu na Moru se 
specializuje na výuku hudeb-
ní výchovy, u mateřských škol 
mohli Frýdecko-Místečtí závidět 
příznivé klimatické podmínky, 
díky kterým se převážná většina 
činností realizuje venku. „Zá-
kladní škola Pakoštane disponu-
je olivovým sadem, který obhos-
podařují děti. Ze sklizených oliv 
se vyrábí olej pro vlastní potřebu 
i na prodej, z něhož má škola 
finanční výtěžek,“ uvedla jednu 
ze zajímavostí Ilona Nowaková.
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

PODZIMNÍ LOS MSFL
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

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.
9. Talent Plzeň - SKP F-M

Rozlosování utkání Extraligy házené - podzimní část
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 

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 

ŽL mladší žákyně U14 BK FM - 
SK UP Olomouc 

23. 10.
ŽL mladší žákyně U14 BK FM - 

TJ OP Prostějov 

Program basketbalu
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.

Volejbalová extraliga kadetů
První turnaj se hraje od pátku 4. do neděle 6. listopadu

na hale SPŠ v Místku.
PÁ: 10:00 Beskydy-Ostrava, 16:00 Beskydy-Brno

SO: 09:00 Velké Meziříčí-Beskydy,
15:00 Beskydy-Hradec Králové NE: 09:00 Zlín-Beskydy

Již v plné sestavě na domácí 
palubovce starší dorost házen-
kářského oddílu SKP Frýdek-
-Místek přivítal celek s věhlasnou 
házenkářskou historií – SCM 
Duklu Praha. Do našeho města 
zavítali urostlí chasníci, kteří v 
prvním kole dorostenecké ligy 
porazili loňského mistra z Jičína.

Naše bojovně nažhavené 
družstvo vstoupilo do utkání s 
velkým elánem a hnáni téměř 
zaplněnými tribunami, které nám 
může závidět leckteré extraligo-
vé mužstvo seniorů, jsme šlapali 
jako dobře promazaný stroj.

Pražané ale neskládali zbraně 
a muselo dojít ke střídání branká-
řů v naší svatyni. Za zkušenějšího 
Lukáše Kývalu zaskočil „benjamí-
nek“ Tomáš Šoltýs, který do kon-
ce 1. půle inkasoval pouze dvě 
branky a měl tak lví podíl na na-
šem poločasovém vedení 19:14!

„Téměř celý druhý poločas 
jsme tahali za delší konec, nic-
méně síly docházely a naše 

Starší dorost s Duklou Praha
ztratil a zároveň vybojoval bod
SKP FM - SCM Dukla Praha 35:35 (19:14)

vyčerpané družstvo nezastavilo 
nápor Pražanů, kteří šli minutu 
před koncem utkání do vedení. 
Naštěstí Dalibor Mynář vybojoval 
závěrečnou sedmičku, kterou 
Leoš Petrovský po jistých peri-
petiích proměnil a mohli jsme tak 
slavit alespoň první ligový bod. Dle 
mého soudu jsme nevydrželi fyzic-
ky v tempu hrané utkání. Bohužel 
se projevila tréninková neúčast u 
hráčů, kteří měli zastoupit hráče 
základní šestky a ani výkon bran-
kářů druhé půle nebyl kvalitní. Ve 
velice dobré herní formě se ukazu-
je Leoš Petrovský s Daliborem My-
nářem, ke kterým se přidal v druhé 
půli dobře zakončující Tomáš Kla-
ban. Ostatní hráči podali nesmírně 
bojovný výkon, leč na Duklu k pl-
nému bodovému zisku to nestači-
lo,“ hodnotil Martin Strnadel.

Sestava: Boháč 4, Strack 1, 
Komárek 2, Mynář 6, Klaban 6, 
Petrovský 10/2, Vrubel 1, Chle-
bek 1, Volný 2, Rajnoha 1, Ma-
tuszek 1, Pálej, Kývala, Šoltys.

Frýdecko-místečtí fotbalis-
té nedokázali vyhrát ani potře-
tí za sebou. Tentokrát si při-
psali pouze bod za remízu 1:1, 
kterou uhráli doma s rezervou 
druholigové Jihlavy po velmi 
slabém výkonu gólem deset 
minut před koncem.

Diváci viděli spoustu nepřes-
ností na obou stranách, takže 
nebylo divu, že po úvodním 
dějství odcházela obě mužstva 

Zapomněli naplno bodovat
MFK F-M – VYSOČINA JIHLAVA B 1:1 (0:0)

do šaten za bezbrankového sta-
vu. Po hodině hry šli do vedení 
hosté, když Kosák přibližně ze 
vzdálenosti dvaceti metrů chytře 
obstřelil obránce Jana Hrdličku. 
Martin Lužný se po jeho střele 
natahoval marně. Frýdecko-
-Místečtí mohli vyrovnat hned z 
prvního protiútoku, ale po hlavič-
ce Hynka Prokeše se zahrával 
pouze rohový kop. V devětaše-
desáté minutě se prodíral obra-

nou Jihlavy krajní záložník Matěj 
Biolek. Dostal se až před gólma-
na, kterému udělal kličku. Ten jej 
zastavil zákrokem, který rozhod-
čí posoudil jako čistý, byť se to 
frýdecko-místeckým fanouškům 
nelíbilo. Valcíři se nakonec vy-
rovnání přece jen dočkali. V 79. 
minutě zahrával rohový kop Byr-
tus. Na jeho centr si nejlépe na-
skočil obránce Hrdlička a hlavou 
poslal míč do sítě – 1:1.

TRÁPENÍ S JIHLAVOU: Remíza doma je málo, naštěstí venku valcíři znovu zabrali.  Foto: Petr Pavelka

Fotbalisté Frýdku-Místku si 
konečně připsali další výhru. 
V neděli 9. října vyhráli v Zá-
břehu vysoko 4:0 a poskočili 
v tabulce na sedmou příčku. 
Na vedoucí HFK Olomouc 
v našlapané tabulce ztrácí 
pouhé dva body.

Naši hráči se v posledních 
třech zápasech Moravskoslez-
ské fotbalové ligy spíše trápili. 
Tentokrát si však suverénně 
poradili s výběrem Zábřehu, 
který v desátém kole rozstříleli 
4:0 na jeho hřišti.

Přitom hned v první minutě 
se musela obrana valcířů vypo-
řádat s nebezpečnou situací. 
Hned vzápětí se však poprvé 
měnilo skóre v neprospěch do-
mácích. To Pavel Niedermeier 
vyvezl míč, v pravou chvíli jej 
přihrál Hynku Prokešovi, který 
pak vybídl ke skórování Oldři-
cha Kostorka. Ten si počínal s 
naprostým přehledem. Míč po-
slal přesně k tyči – 0:1. Matěj 
Biolek vyhrál hlavičkový souboj 

Strádání vystřídal super výkon
SK SULKO ZÁBŘEH – MFK F-M 0:4 (0:3) 

a zvyšoval na 0:2. Naši hrá-
či i nadále dávali fotbalistům 
Zábřehu lekci z produktivity. 
O čtyři minuty později se totiž 
Radim Grussmann prosadil 
v souboji jeden na jednoho a 
předložil míč Hynku Prokešo-
vi, který jej uklízel do prázdné 
branky – 0:3. Konečnou podo-
bu výsledku dal střední obrán-
ce Radim Wozniak, který se 
šest minut před koncem vydal 

podpořit útok našich hráčů. Do-
stal přihrávku ze strany od Ol-
dřicha Kostorka a stanovil tak 
konečný výsledek utkání. 

„Dnes jsme celou dobu 
dobře bránili a hrozili z brej-
ků. Rozhodující bylo, že jsme 
dokázali proměnit šance, kte-
ré jsme si vytvořili,“ zhodnotil 
střetnutí trenér a sportovní 
manažer MFK Frýdek-Místek 
Milan Duhan.

Utkání 9. kola II. ligy za-
vedlo frýdecko-místecké 
hokejisty na led do nedale-
ké Ostravy-Poruby, kde se 
střetli s domácím Toraxem, 
který dokázal v minulém 
kole zvítězit na ledě Uher-
ského Hradiště a přeskočil v 
tabulce právě díky této vý-
hře svěřence Radima Neča-
se, kteří v domácí sportovní 
hale nestačili po vyrovna-

Devítiminutová spanilá jízda
ném utkání na opavský Sle-
zan a prohráli 0:2.

Do utkání vletěli frýdecko-
-místečtí hráči s chutí a v první 
třetině nasázeli hned pět gólů 
v rozmezí devíti minut, čímž roz-
hodli o osudu zápasu.

Branky: 6. Kabeláč (Štubňa), 
6. Kocurek (Mach), 12. Kabeláč 
(O. Sluštík, Štubňa), 13. J. Sluš-
tík (Hrubý, Rozum), 14. Kabeláč 
(trestné střílení)

HC RT Torax Poruba – HC F-M 1:5 (0:5, 1:0, 0:0)
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RADOST Z VÍTĚZSTVÍ: Zleva Filip Koloušek, Lu-
děk Kubíček, Eliška Kubíčková a Vendula Mecová.

Sport

fotbal mládeže

DOROST
mladší dorost A - Třebíč 1:3 (0:3)

Sušovský
mladší dorost B - Třebíč B 

7:3 (3:1) 
Belej 3, Le Dinh 2, Krus, J. Farský
Rostex Vyškov - starší dorost 

1:3 (0:2) 
K. Střalka (z pk po faulu na 

Krejčoka), Krejčok (K. Střalka), 
Krejčok (Juříček).

ŽÁCI
Vratimov - mladší žáci A 4:20 

(1:10) 
Šaněk 4, Tureček 4, Kluz 3, 
Vávra 2, Smítal 2, Klepáč, V. 

Vokoun, Hammer, Friedl, Kisza
Vratimov - starší žáci B 8:6 (5:0) 

D. Hruška, Šnyta, Wojčík, 
Šafner, Chovanec, Urbiš

FK Jeseník - starší žáci A 
1:4 (0:3) 

Uhlíř 2, Tvrdý, Jež
FK Jeseník B - starší žáci B 

3:3 (1:1) 
Šafner 2, Chovanec

FK Jeseník - mladší žáci A 
2:14 (1:7) 

Smítal 3, Mrkvička 2, Tureček 

2, Sojka 2, Tomšej, Hammer, 
Šaněk, Vávra, Janša.

FK Jeseník B - mladší žáci B 
2:25 (2:15) 

T. Ostrák 6, Dryák 3, Kubala 3, 
Buchlovský 3, Sobčák 3, Lasák 
2, D. Maceček 2, Kubáň, Bača

PŘÍPRAVKA
Baník Ostrava - ročník 2001 

8:1 - Karty Cup
Krutá porážka, která neodpoví-

dá výkonu na hřišti.
Baník Ostrava - ročník 2002 

10:5 - Karty Cup
Soupeř byl o něco lepší, hlavně 

po stránce fyzické.
ročník 2003 B - Staré Město 

B 4:3
Marciňa 2, Murín 2

ročník 2003 B - Staré Město 
A 3:17 

Michna, Marciňa, Hrabec
ročník 2003 A - Staré Město 

A 2:7 
Jurga, Legorský

ročník 2003 A - Staré Město 
B 14:4 

Cempírek 4, Šmiga 4, Vyvial, 
Jurga 2, Baďura 2, Konečný

Domácí premiéru sokolky zvládly
Sokol F-M – Šternberk 3:1 (19, -19, 22, 19) 

ÚSPĚŠNÝ VSTUP: Frýdecko-místecké volejbalistky zvládly první kolo nového ročníku extraligy, když doma 
porazily Šternberk. Nejvíce bodů zaznamenaly: Orlovská 17, Mazurová 14, Pavelková 13. Foto: Petr Pavelka

SK Judo Frýdek-Místek 
uspořádal již dvanáctý ročník 
mezinárodní soutěže mládeže 
v judo o „Pohár Primátora Frýd-
ku-Místku. Turnaj patří mezi 
nejnavštěvovanější podniky 
tohoto sportu na území Morav-
skoslezského kraje. Pravidelně 
se ho zúčastňují kluby z celé 
Moravy, Polska a Slovenska a 
letos se k boji sešlo 220 chlap-
ců a děvčat z 20 klubů.

Soutěžilo se ve všech žákov-
ských kategoriích od nejmladších 
pětiletých mini benjamínků po 
starší žáky. Sportovní kvalitu sou-
těže vyzdvihla účast zahraničních 
klubů, které byly tradičně nároč-
nou konkurencí. V soutěži klubů 
se nejlépe předvedli judisté SK 
JUDO Frýdek-Místek. Šedesátka 
kvalitně připravených judistů pod 

O Pohár primátora Frýdku-MístkuO Pohár primátora Frýdku-Místku
vedením hlavní 
trenérky klubu 
Pavly Prőllové 
nedala ostatním 
z úča s t něn ý m 
klubům téměř 
žádnou šanci 
na vítězství. Na 
druhém místě se 
umístili tradiční 
rivalové z Baní-
ku Ostrava. Třetí 
příčku vybojovali 
chlapci a děvčata z JC Martin. 
Druhý z frýdecko-místeckých klu-
bů SK Město Frýdek-Místek se 
v celkovém hodnocení umístil na 
dvanácté příčce s jednou zlatou 
a dvěma bronzovými medailemi.

Mezi největší opory SK Judo-
-Frýdek-Místek patřili především 
členové závodního týmu, vítě-

Házenkáři SKP Frýdek-Mís-
tek v domácím prostředí po-
razili své soupeře z Třeboně. 
Potvrdili tak své předešlé ví-
tězství z Kopřivnice a posko-
čili na sedmou příčku extrali-
gové tabulky.

Po prvních deseti minutách 
prvého poločasu se zdálo, že 
domácí družstvo půjde za ví-
tězstvím vcelku hladce. Jenže 
pak se přestala dařit střelba a 
soupeř toho využil na upravení 
skóre na 8:7. Do šaten v polovi-
ně utkání se šlo za dvoubranko-
vého vedení domácích.

Ve druhém poločase hostující 
hráči přestali zvládat utkání, jak 
psychicky, tak fyzicky. Domácí 
tak navýšili své vedení na sedm 
branek. SKP opět střelecky táhli 
Dyba s Hesem, kteří dali po šesti 
brankách.

Sestava: Marenčák, Pyško 
– L. Petrovský, O. Meca 5, Po-
michálek, R. Meca 1, Petřík 1, 

Přesvědčivé vítězství s Třeboní
SKP F-M – TJ JISKRA TŘEBOŇ 29:22 (14:12)

Kichner 1, Unger 1, Dyba 6/3, 
Vacula 2, Hes 6/3, Holbein 5, 
Hladký 1. Trenér: Jiří Kekrt

POTVRDILI VZESTUP: S domácí výhrou se počítalo.
 Foto: Petr Pavelka

zové jednotlivých žákovských 
kategorií Marie Dužíková, Nikola 
Šimková, Denisa Štěrbová, On-
dřej Chlopčík a Petra Stachová. 
Z benjamínků vybojovali zlato 
Ondřej Sláma, Jakub Gajdůšek, 
Adéla Jarčíková, Vendula Meco-
vá, Radim Pavelek a Jakub Mad-
zia, Eliška Kubíčková a Daniel 
Šimek. Stříbro vybojovali: Ema 
Sehnalová, Lucie Nytrová, Ond-
řej Fusek, Šimon Filipec, Kamil 
Kissa, Simona Gregušová, Karo-
lína Kubíčková a David Picka. Na 
bronzové medaile ve svých věko-
vých a váhových kategoriích do-
sáhli: Kryštof Kubala, Marek Ma-
tyskiewicz, Matyáš Jarčík, Jakub 
Čagala, Vojtěch Pavelek, Barbo-
ra Kalenská, Matyáš Fusek, Filip 
Koloušek, David Holeček, Matěj 
Silvestr, Linda Chovancová, 
Natálie Filipcová, Radek Rypar, 
Patrik Kučák, Karolína Konečná 
a Marek Měchura. 

V současné době probíhají 
nábory na jednotlivých základ-
nách klubu. Ve Frýdku-Místku 
Na Bahně každé pondělí a stře-
du od 16,30 hodin. Bližší infor-
mace na www.judo-morava.cz, 
nebo na tel. č.: 605 513 443.

Volný den na svátek Sva-
tého Václava využili ligoví 
junioři ŠSK Beskydy k pře-
dehrávce dvojzápasu s Niv-
nicí. Beskydy splnily roli 
favorita proti týmu ze spod-
ních příček tabulky a zvítězi-
ly dvakrát 3:0. 

Výsledek vyznívá poměrně 
jednoznačně, avšak pro mladý 
tým nebylo jednoduché udržet 
po celou dobu zápasů koncen-
traci na hru a nepřizpůsobit se 
méně kvalitní hře soupeře. Do-
kládají to také slova kapitána 
týmu Petra Pospíšila: „Podle 
mě máme jenom jeden pro-
blém a to je, že neumíme udr-
žet stabilní úroveň naší hry. Po-
kud každý z hráčů přijde na to, 

ŠSK Beskydy doma opět vítězněŠSK Beskydy doma opět vítězně

JUNIOŘI: Horní řada zleva: Miloslav Chrobák, předseda klubu a statistik, 
Václav Sýkora, Vít Dubravec, Vojtěch Pečínka, Norbert Smeja, Vojtěch 
Seman, Lukáš Klus, Jan Kubala a trenér týmu Ivan Pelikán Dolní řada zle-
va: Pavel Zeman, Petr Pospíšil, Dan Rohel, Jan Hečko a Michal Stafinski.

jak si udržet svůj standard, pak 
budeme nejlepší.“ Po šesti ligo-

vých kolech figuruje ŠSK Bes-
kydy v tabulce na třetí příčce.
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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 mo-
bilní sběrna, a na sběrné dvory 
může občan města Frýdek-Mís-
tek bezplatně přinést tyto nebez-
pečné odpady a velkoobjemové 
odpady a elektrozařízení: 

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

Velkoobjemové odpady: Skří-
ně, ostatní nábytek, koberce, 
matrace.

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebrané: 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, fri-
tovací hrnce, vařiče, myčky ná-
dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.

Mobilní sběrna:
U krytého bazénu 18. 10. - 20. 10. 
Park. u Kauflandu 25. 10., 27. 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 FM, 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 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) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/8, účelo-
vá budova provozní, objekt C 2, „Místecká kasárna“
nebytové prostory o celkové výměře 216,8 m2 (sklad)
objekt čp. 129, ul. Palackého, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 96,0 m2, I.NP 
(bývalá tiskárna)
k.ú. Frýdek
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

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

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

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

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.!)

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

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

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

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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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 Statutární-
mu městu Frýdek-Místek (mají-
-li ho, musí být před vydáním 
písemného souhlasu s výměnou 
uhrazen) a nesmí být vlastníky 
nebo spoluvlastníky obytné ne-
movitosti nebo bytu. 

Pokud alespoň jeden z vymě-
ňovaných bytů je ve vlastnictví 

Výměna obecního bytu 
Statutárního města Frýdek-Místek:

- žadatel-nájemce vyplní žá-
dost o výměnu bytu na přede-
psaném tiskopise a s podpisy 
všech nájemců a vyjádřením 
správce (pronajímatele, vlast-
níka) odevzdá v úřední hodiny 
(Po, St: 8.00 – 17.00; Čt: 13.00 
– 15.00) na bytovém oddělení 
odboru správy obecního majetku 
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-

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 

• 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 výhradně 
na podporu akcí, které mají cha-
rakter památkové obnovy ne-
movitých kulturních památek, 
tj. na zvýšené náklady spojené 
se zachováním a obnovou auten-
tických prvků a konstrukcí kulturní 
památky (např. obnova konstrukce 
střechy, obnova fasády, v případě 
nutné výměny oken a dveří, které 
jsou prokazatelně v havarijním sta-
vu, lze akceptovat pouze tvarové a 
materiálové 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 podle 
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 dotaz-
ník odevzdejte osobně na odboru 
územního rozvoje a stavebního 
řádu (kancelář číslo 410) Magis-
trátu města Frýdku-Místku, nebo 
zašlete na adresu: Magistrát měs-
ta Frýdku-Místku, odbor územ-
ního rozvoje a stavebního řádu, 
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-
-Místek, nejpozději do 4. 11. 2011.

Příspěvková organizace Národní dům Frýdek-Místek 
pronajme nebytové prostory (bývalá tiskárna u Národní-
ho domu) nacházející se v dvorním objektu čp. 134, ulice 

Palackého. K pronájmu je k dispozici místnost (3,7 x 5 
m). Prostory vhodné jako kancelář, sklad nebo prodejna.

Sociální zařízení není součástí, možno používat v Ná-
rodním domě nebo v zahradě Národního domu, dálkové 
vytápění a el. energie dle měřáku. Součástí pronájmu je 

právo užívání příjezdové komunikace na nezbytně nutnou 
dobu potřebnou k manipulaci se zbožím. Prohlídky jsou 

možné po telefonické dohodě.
Cena dohodou + energie.

Kontakt: Barbara Voznicová, T: +420 558 113 453
E-mail: barbara.voznicova@kulturafm.cz

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

Národní dům – pronájem
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24. září se měla uskuteč-
nit turisticko-poznávací akci 
s názvem „Lysohorská nej … 
aneb co jste ještě nevěděli“, 
která musela být Beskyd-
ským informačním centrem 
odložena z důvodu náhlého 
onemocnění průvodce. Na 
Lysou horu se můžete vydat 
v novém termínu 22. října.

„Jedná se o turistický výstup 
na Lysou horu s poutavým vý-
kladem v doprovodu průvod-
ce. Dozvíte se například, kde 
zbojník Ondráš ukrýval své 
naloupené poklady nebo kde v 
Beskydech je tajemná podzem-
ní jeskyně s velikým pokladem, 
který hlídá obrovitý had, ale také 

Putujte s námi Beskydami
v novém náhradním termínu

o stavbách na Lysé hoře,“ láká 
k účasti Lucie Talavašková.

Start je v sobotu 22. října 
v 8.30 hod. z parkoviště u lano-
vého centra Opičárna v Ostra-
vici, výstup trvá 2-3 hodiny a je 
určen všem fyzicky zdatným a 
zdravým turistům. Během vý-
stupu je pro zájemce připraven 
vědomostní kvíz o cenu a soutěž 
o nejzajímavější fotografii z výstu-
pu na Lysou. Závazné přihlášky 
přijímá Beskydské informační 
centrum Frýdek-Místek na tel.: 
558 676 909 nebo e-mailem: ja-
novska.dagmar@beskydy-info.
cz . V případě nepříznivého poča-
sí se akce přesune na náhradní 
termín a to pátek 28. října.  (pp)

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku v těchto dnech přechází na 
nový informačně-ekonomický 
systém, který si vyžádá dočas-
né omezení úředních hodin.
Z důvodu školení zaměstnan-
ců, v souvislosti se zavedením 

DOČASNÉ OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

FARMÁŘSKÉ TRHY: Ve čtvrtek 6. října 65 stánků na farmářských trzích, organizovaných městem 
na místeckém náměstí, nabídlo znovu obohacený sortiment jako březová košťata i s ukázkou jejich 
výroby, medové likéry, víno z černého rybízu, živé ryby (kapři a pstruzi) z Lískovce, mošt z hroznového 
vína či suché vazby, které budou hojněji zastoupeny v následujícím termínu 20. října. Blíží se totiž 
dušičky a dá se v tomto ohledu čekat větší poptávka. Město Frýdek-Místek již požádalo o dotaci na 
konání farmářských trhů i pro příští rok.                     Foto: Petr Pavelka

Farmářské trhy budou 20. října

nového ekonomického systému 
města, budou v úředních dnech 
17. 10., 19. 10., 20. 10. a 27. 
10. omezeny úřední hodiny na 
všech odborech magistrátu.
Občané se mohou ve výše uve-
dených úředních dnech obracet 

na sekretariáty odborů, případně 
na zaměstnance dle aktuálních 
pokynů na dveřích příslušných 
kanceláří, kde se jim budou sna-
žit poradit, případně budou moci 
zanechat své telefonní číslo a pří-
slušní referenti se jim pak ozvou.

Koupím knižní pozůstalost, grafiku a staré pohlednice.
Rychlé a solidní jednání. Přijedu, odvezu.

Volejte 558 638 668 (po-pá 9-18).

popis umístění svozového místa
FRÝDEK

Bruzovská - pod zahrádkářskou 
osadou „U vodárny“, Horní - za č. 
p. 1765 (u zahrádek), J. Pešiny - 
u křižovatky (poblíž č. p. 1823), K 
Lesu - za nemocnicí, Nové Dvo-
ry - Hlíny - u lípy, Nové Dvory 
- Podhůří - U Morávky I., Nové 
Dvory - Podhůří - U Morávky II., 
Nové Dvory - Vršavec - u č. p. 
3261, Nové Dvory - Vršavec - 
naproti č. p. 2759 a 2760, Pan-
ské Nové Dvory - naproti č. p. 
2460, Panské Nové Dvory - ve-
dle autobazaru, Pod Zámečkem 
- Pod Řehánkem

MÍSTEK
17. listopadu - u Hypernovy, 

POSLEDNÍ svozy pytlů od zahrádkářů a
odpadu od zahrádkářských osad v roce 2011

Zahrádkářské osady:
Velkoobjemové kontejnery 
budou na níže uvedených mís-
tech přistaveny vždy v pátek a 
staženy budou následující pon-
dělí; svoz probíhal v intervalu 
co 14 dnů, a to od 29. 4. 2011 
do 31. 10. 2011:

Zahrádkář. osada Hliník
– 2 VOK

Zahrádkářská osada Polní 
(Olešná) – 2 VOK

Zahrádkářská osada Nová 
Osada – 1 VOK

č. svozu 14
přistavení 28.10.
stažení 31.10.
Kontejnery K1100 l jsou na 
níže uvedených místech při-
staveny do 7. 11. 2011, svoz  

probíhá 2x týdně:
Zahrádkářská osada U vodárny 

(ul. Bruzovská) – 1 kontejner
Zahrádkářská osada Valcíř I., 

II., III., IV. – 4 kontejnery
Svoz pytlů od zahrádkářů:

den svozu 31.10.
Svozová místa budou označena 
vývěskou, kde budou uvedena 
data svozu.

MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ – SVOZOVÁ MÍSTA
Bahno - Příkopy - nad cihel-
nou, Bahno - Příkopy - u za-
hrádek poblíž kapličky, Bahno - 
Příkopy - u slepičárny, Bahno 
- Příkopy - naproti č. p. 1180 
(za Slezanem), Družstevní - 
zahrádkářská osada „Družstev-
ní“, K Olešné - u brány zahr. 
osady mezi č. p 1324 a 1325, 
Kvapilova - od ul. Luční smě-
rem k Olešné, U Ostravice - za 
domem č. p. 1480

CHLEBOVICE
Ke Kotlině - zahrádkářská osa-
da, Ke Kotlině - u č. p. 118, Ke 
Kůtám - u č. p. 214, Pod Kabá-
ticí - u č. e. 21, Pod Kabáticí - u 
č. e. 26, Vodičná - u č. p. 12

LÍSKOVEC

Lískovec - mezi domy č. p. 123 
a 128, Lískovec - zahrádkářská 
osada „Šajárka“, Lískovec - za-
hrádkářská osada „Za Lesem“

LYSŮVKY
Lysůvky - Na Dolinách

SKALICE
Kamenec - hlavní brána za-
hrádkářů, Kamenec - vedle č. e. 
120, Kamenec - vedle č. e. 72, 
Kamenec - křižovatka (bývalé 
stanoviště VOK), Skalice - Na 
Baštici, Skalice - Pod Strážnicí, 
za zastávkou autobusu, Skalice 
- u vrby, vedle stanoviště nádob 
na separovaný sběr, Skalice - 
vrchy pod obchodem (u chatek)

ZELINKOVICE
Příborská u č. p. 72
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Divadlo Járy Cimrmana – Švestka
Asi každý z milovníků ci-

mrmanovského humoru si 
vybaví alespoň jednu hlášku, 
ať už to je třeba ta s trpaslíky: 
„... a nejhorší ze všeho jsou 
trpaslíci!“ a nebo ta z filmu Na 
chalupě u lesa o tom, že prší 
a prší (drsný originál je jistě 
znám). Cimrmanovské hlášky 

mají dokonce svou stránku na 
Facebooku, ale nejlépe se jim 
zasmějete, když vidíte Divadlo 
Járy Cimrmana naživo. 

Tentokrát přivážejí Cimrmani 
do Frýdku-Místku hru Švestka. 
Na stopu hry Švestka přivedl 
autory jeden zdánlivě bezvý-
znamný detail – zvláštní způsob 

Cimrmanovy chůze. Vy se na 
Švestku můžete přijít podívat 
do Nové scény Vlast 3. listopa-
du. Novinkou je, že vzhledem k 
nebývalému zájmu o vstupenky 
byl zaveden přímý prodej vstu-
penek. Vstupenky stojí 450 Kč a 
koupit si je můžete od 17. 10. od 
16 hodin.

Nová scéna Vlast má digi-
tální kino a už má za sebou 
rok provozu. V říjnu loňského 
roku se kino Vlast zařadilo 
mezi 225 zdigitalizovaných 
kin v celé České republice. 
To znamená, že příjdete-li na 
představení, které je v pro-
gramu označeno jako 3D, do-
stanete při vstupu 3D brýle a 
zjistíte, že návštěva kina může 
být úplně jiným zážitkem, než 
jste si doposud mysleli!

„Díky digitalizaci nyní můžete 
vidět filmy v té nejlepší obra-
zové a zvukové kvalitě. Může-
me promítat premiéry filmů ve 
stejný den jako kdekoliv jinde v 
celé ČR. Také jsme zařadili do 

3D Kino v Nové scéně Vlast
programu promítání záznamů 
z dnes velmi populární Metropo-
litní opery, přenosy zajímavých 
koncertů, jako byl nedávno na-
příklad koncert Red Hot Chilli 
Peppers z Kolína nad Rýnem, 
a dalšího obsahu, který není jen 
tak k vidění,“ sdělil Jakub Tichý.

Další novinkou byla instalace 
nového plátna, která proběhla 
v dubnu letošního roku, aby bylo 
možné divákovi nabídnout co 
nejlepší obrazový zážitek. I přes 
tyto všechny nutné investice 
jsou ceny vstupného mnohdy i 
nižší než v okolních kinech.

„V nejbližší době připravuje-
me opět záznamy z Metropolitní 
opery – první z nich bude 23. 10. 

Donizzetiho Dcera pluku. V listo-
padu plánujeme premiéry filmů 
např. Perfect Days – I ženy mají 
své dny, Twilight sága: Roz-
břesk – 1. část. Z 3D projekcí se 
mohou malí diváci těšit na Tinti-
nová dobrodružství a Kocoura v 
botách. A pro velké budeme ve 
3D promítat horor Noc žraloka a 
nové zpracování Tří mušketýrů. 
Pro příznivce adrenalinových zá-
žitků chystáme v listopadu jako 
každý rok Mezinárodní festival 
outdoorových filmů. Kompletní 
program najdete v našem ma-
gazínu KulturaFM, na našem 
programovém plakátu, nebo na 
webu www.kulturafm.cz,“ vyjme-
noval Jakub Tichý.

Od října se na Novou scé-
nu vlast vracejí oblíbená diva-
délka pro děti. Každou neděli 
od 15 hodin se znovu rozhoří 
odvěký souboj mezi dobrem a 
zlem, ve kterém se vždy na-
konec vše obrátí k dobrému.

V neděli 15. 10. si může ově-
řit každý, kdo by o tom snad po-
chyboval, že i mašinky mají duši. 
Pohádky o mašinkách jsou pro 
všechny holky a kluky, kteří se 
nebojí jezdit tunelem.

Se zlým, lstivým vlkem si budou 
muset 23. 10. poradit nebojácná 
kůzlátka. Ale nebojte se, i tentokrát 
jistě všechno dobře dopadne! 

Poslední říjnovou neděli se 
seznámíme s červíkem Jiříkem, 
který bude muset podstoupit 

Dětská divadélka ve Vlasti
nelehkou pouť po Říši pohádek, 
aby zachránil svou kamarádku 
světlušku Lidušku. Během před-
stavení Liduščina divadla zazní 
i lidové písničky, které si budou 
moci děti zazpívat s herci.

Vstupenky na všechna dět-
ská divadélka je možno koupit v 
předprodeji v Nové scéně Vlast 
a nebo na místě před předsta-
vením. Vstupné na Pohádky o 
mašinkách v podání olomouc-
kého divadla Tramtárie je 50 
Kč. S pohádkou Kůzlátka a vlk 
se představí divadlo Špílberg 
z Brna a vstupné je 60 Kč. Za 
stejnou cenu můžete vidět i 
představení Liduščina divadla 
Červík Jiřík a Světluška Liduška 
v Říši pohádek.

Nikdy se po Česku nekonalo 
tolik tanečních festivalů a před-
stavení, jako je tomu v posled-
ních letech. „Tanec se zkrátka 
stává fenoménem v různých 
svých podobách. Právě proto 
jsme pro vás v Národním domě 
nachystali špičkové taneční 
představení v podání Pražského 
komorního baletu,“ říká drama-
turgyně Gabriela Zelinková. 

Tento ojedinělý český taneč-
ní soubor má za sebou téměř 
půl století existence a stovky 
úspěšných představení. Krásný 
zážitek čeká nejen vás, kteří ob-

Pražský komorní balet
divujete tanec, ale také ty, kteří 
mají rádi Jaromíra Nohavicu. Na 
devět z jeho písní, které se dotý-
kají lidských citů a pocitů, vytvo-
řila úžasnou choreografii L. Ho-
lánková. Tanečníci zatančí také 
na klasiku. Jejich vystoupení na 
skladby Dvořáka a Janáčka je 
naprosto strhující. 

Představení je ve znamení 
devatenáctek a tak se vám jis-
tě bude dobře pamatovat, že 
si nic jiného než balet nemáte 
plánovat na 19. října, 19. hodinu. 
Doprodej probíhá v Nové scéně 
Vlast, cena vstupenky je 400 Kč.

Na konec října přichystala 
KulturaFM další z oblíbených 
tanečních akcí. Taneční veče-
ry pro páry jsou určeny všem, 
kteří si chtějí zopakovat ta-
neční kroky, užít si radosti z 
pohybu a strávit příjemný ve-
čer ve společnosti. O vedení 
se postarají zkušení taneční 

Roztančený Národní dům
mistři Jana Šodková a Jaro-
slav Jaglarz.

„Tanečními večery jsme na-
hradili Taneční kurzy pro dospělé, 
které se z důvodu vytíženosti Ná-
rodního domu v této sezóně neko-
nají. Výhodou je, že zájemci mo-
hou přicházet na jednotlivé akce 
a nemusejí si nic předplácet,“ říká 
organizátorka Hana Janáčková. 
Kladem je také volnější režim, kdy 
si jednotlivé páry mohou vybrat, 
kterých tanců se chtějí účastnit, a 
mezi tančením se mohou věnovat 
i zábavě a občerstvení.

Taneční večer pro páry se 
uskuteční 29. října od 19.00. 
Vstupné 100 Kč. Předprodej pro-
bíhá v recepci Národního domu.

Ve frýdecké Galerii pod zámkem proběhne výstava
přerovské malířky Ivany Pavlišové s názvem

V SEDMÉM NEBI. Výtvarnice je známá svými díly
s pozitivními náměty a originálními názvy.

Vernisáž za přítomnosti autorky proběhne 24. října
v 17 hodin a výstava potrvá do soboty 3. prosince.

Galerii rozzáří Pavlišová

Výstavu o Venezuele zahájí velvyslanec
Neobvyklou exotickou vý-

stavu bude v listopadu hos-
tit Nová scéna Vlast – své 
fotografie tu vystaví fotograf 
a speleolog Marek Audy. Na 
svých fotografiích zobrazuje 
fantastický svět venezuel-
ských jeskyní – v tomto přípa-
dě půjde o unikátní křemen-
covou Cueva Ojos de Cristal 
– Jeskyni křišťálových očí.

Vernisáž proběhne v Nové 
scéně Vlast 1. 11. od 17.00 za 
přítomnosti autora Marka Audy-
ho a velvyslance Bolívarovské 
republiky Venezuela Víctora 
Juliána Hernándeze León. Vel-

vyslanec stráví v našem městě 
celý den – dopoledne bude de-
batovat se studenty na Vyšší od-
borné škole GOODWILL a setká 
se i se zástupci města.

Po zahájení výstavy program 
pokračuje v 18.00 besedou s au-
torem v Modrém salónku Měst-
ské knihovny v Místku. Tématem 
budou „Brány do ztraceného 
světa“ – venezuelské stolové 
hory, které pro svou nepřístup-
nost a fascinující krásu přitahují 
odjakživa vědce i dobrodruhy. 

Výstava Marka Audyho potrvá 
v Nové scéně Vlast až do konce 
listopadu a vstup je zdarma.

Do frýdecko-místeckého 
Stounu zavítá v pátek 21. 
října na své podzimní Meta-
xa Tour 2011 nové jméno na 
nebi české populární hudby 
– Debbi neboli Deborah Kahl 
(1993).

Do povědomí široké veřej-
nosti se zapsala díky účasti v 
prvním ročníku Česko-Sloven-
ské Superstar (vypadla v semi-
finálových kolech). S hudbou 
začínala v šesti letech hrou na 
klavír, muzikální geny v rodině 
rozhodně má – maminka v je-
jím věku úspěšně vystupovala 
jako zpěvačka, děda byl pro 
změnu výtečný pianista. Jejím 
původním plánem bylo stát se 
veterinářkou. Paradoxně tak 
působí fakt, že se do soutěže 

Debbi Metaxa Tour 2011
nepřihlásila s vidinou snazšího 
hudebního rozletu, ale kvůli 
prohrané sázce. Nesjela poza-
du černou sjezdovku… „V prv-
ních kolech jsem se pokoušela 
spíš vypadnout. Můj záměr ale 
nevyšel, a tak jsem se začala 
opravdu snažit,“ vzpomíná na 
účinkování v soutěži.

K nepřehlédnutelným patři-
la především její interpretace 
hitu I Try od Macy Gray. Právě 
tenhle moment zaznamenal i 
proslulý lovec talentů Martin 
Červinka. Jakým směrem se 
vydá, předznamenává už její 
silný nakřáplý alt. „Moje hu-
dební osa je opravdu bizarní 
– postupně jsem se od Britney 
Spears prokousala přes Fuge-
es až k Beatles. Mými velkými 

pěveckými vzory jsou Lauryn 
Hill a Alicia Keys,“ poodhaluje 
Deborah svůj hudební vkus.

(Pokračování na straně 13)
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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. 

(Pokračování ze strany 12)
„O tom, že Debbi má dob-

ře našlápnuto, svědčí fakt, že 
tři písně z jejího alba Touch 
The Sun se dlouhodobě drží 
mezi nejhranějšími písničkami 
v českých rádiích,“ doplňuje 
předchozí citaci z webových 
stránek zpěvačky šéf klu-
bu Stoun Kamil Rudolf. „Ani 

Debbi Metaxa Tour 2011
skutečnost, že Debbi byla vy-
brána jako předskokan červ-
nového koncertu švédských 
Roxette v Praze, není zane-
dbatelná.“ 

Vstupenky v ceně 130 Kč 
budou v předprodeji v Beskyd-
ském informačním centru na 
Zámeckém náměstí ve Frýdku a 
na Náměstí Svobody v Místku. 

„Na státní svátek 28. října 
se do našeho klubu chysta-
jí všichni hiphopeři, kterým 
není lhostejná značka Prago 
Union,“ říká o blížícím se vy-
stoupení známé pražské par-
tičky, v jejímž čele stojí Kato, 
alias Deph ze zaniklé skupiny 
Chaozz, dramaturg Stounu 
Kamil Rudolf.

„Tentokrát uvidíme nové po-
jetí pódiové prezentace tohoto 

Nejlepší český hip-hop ve Stounu
uskupení – vystoupení bude 
doprovázeno Live Bandem ne-
boli živě hrající kapelou, takže o 
skvělý zážitek bude postaráno,“ 
doplňuje informaci Rudolf.

Prago Union vznikli okolo 
roku 2002. Po čtyřech letech 
koncertování a společné studio-
vé práce bylo oznámeno vydá-
ní debutového alba a nazváno 
bylo HDP (Hrubej Domácí Pro-
dukt). Jako hosté se na albu 

objevili jak čeští rappeři jako 
například Phat ze Super Crooo, 
tak i zámořští, jako jsou napří-
klad EdO.G, Planet Asia nebo 
Masta Ace. S velmi příznivým 
ohlasem se setkala další placka 
z roku 2010 – Dezorient Expre-
ss. Album mělo nejlepší recen-
ze v historii českého hip hopu. 

Na běžícím turné promují Pra-
go Union & Livě Band aktuální 
novinku V barvách, „na které 
zvolili odlišný koncept, a sice, že 
dali albu právě koncept. Koncept 
barev. Pod oranžovou si většina 
lidí představí mrkev, pod žlutou 
slunce, Kato však o barvách 
dokáže napsat píseň. A to hned 
třináct. Prago původně zamýšleli 
nechat songy bezejmenné, aby 
posluchači použili svou fantazii. 
A pokud se nebudete řídit dle 
bookletu a provedete sami na 
sobě malý experiment, nápo-
věd najdete v textech dost. V 

„Hnědé“ starou skříň a parkety, 
v „Zelené“ zaslechnete rostlinu, 
jistě vás napadne jakou... (ano, 
správně, špenát). Album „V bar-
vách“ si s posluchači nenuceně 
hraje, nutí je přemýšlet, zapojo-
vat více smyslů. A srovnávat jej 
s dnes již kultovním Dezorient 
Expressem je jako míchat rů-
žovou s červenou. Ač jsou ze 
stejné palety, lepší je vnímat je 
odděleně,“ píše ve své recenzi 

alba Tereza Vavroušková na 
musicserver.cz.

„Prago Union vystoupí ve 
Stounu už potřetí,“ informuje 
dramaturg klubu a dodává: „Pří-
znivci žánru tak mají možnost 
seznámit se s hvězdami české 
hip hopové scény. Večer bude 
jistě podařený i proto, že vy-
stoupení hlavních protagonistů 
večer doplní místní DJ‘s Bjaly & 
Shupsta.“
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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

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, 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Divadlo – Nová scéna Vlast
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.

Koncerty – Rytířský sál
Frýdeckého zámku

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
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.

Tanec
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
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.

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/
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

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.

FILMY PRO SENIORY
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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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

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

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

RNDr. Hynek Adámek
výstava: Tajemné město Harar

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

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.

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

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

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

15. 10. 2011 v 16:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

21. 10. 2011 v 10:00
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVO-

ROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
19. 10. 2011 v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb 

Porod s epidurálem 
31. 10. 2011 v 15:30

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI - 
MANIPULACE

I. BLOK PRO DĚTI od 0-6 měsíců
4. 11., 11. 11., 18. 11. – 9:00

II. BLOK PRO DĚTI od 7-12 měsíců
4. 11., 11. 11., 18. 11. – 10:15

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.
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

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

www.divadloctyrlistek.cz

Pro děti
22. října v 15 hodin
Stanislav Tomek

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

místo hry Otylka bude zařazena hra:
Arnošt Goldflam
Dámská šatna

komedie, kde půjde nejen o pohled do 
divadelního zákulisí, ale taky do duše 
čtyř hereček oblastního divadla – hraje 

DS Čtyřlístek
Vstupné 80 Kč

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

Knihovna Hlavní 111
Do 19. 10. Studovna
Výstava INDYGO
 – společenství 

fotografů

Městská knihovna F-M

26. 10. v18.00 hodin
Modrý salonek

Arnošt Vašíček – Utajené senzace

Ivana Pavlišová - V sedmém nebi
Vernisáž za přítomnosti autorky proběh-
ne 24. října v 17 hodin a výstava potrvá 

do soboty 3. prosince.
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SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o., T.G.Masaryka 456, Frýdek-Místek
Tel. 558 433 636, 603 574 554, 603 440 456, www.ssosfm.cz

Ředitelka školy: Mgr. Miluše Pacíková
Kontakt: miluse.pacikova@ssosfm.cz

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

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

Provádíme instalace fólií:
Bezpečnostních, protislunečních, termálních, privátních,

Dekoračních, barevných, autofólií a fólií na ochranu laku vozidla
Tel.: 603 514 452, www.foliovecentrum.cz, www.autofoliefm.cz


