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slovo primátora
Vážení občané,
dvakrát ročně se scházejí členové 

Asociace turistických informačních cen-
ter (ATIC) na pravidelných Členských 
fórech a jsem nesmírně rád, že to dub-
nové se premiérově uskutečnilo právě 
u nás ve Frýdku-Místku. 

Nepochybně je to dobrou vizitkou 
práce našeho Beskydského informační-
ho centra, ale i celého města, které má 
v oblasti cestovního ruchu co nabídnout. 
To ostatně potvrdili v průběhu pobytu i samotní účastníci fóra, kteří byli 
mile překvapeni nejen naším městem, ale i tím, co všechno poskytují 
okolní Beskydy. Protože se jednalo o republikové setkání, do všech 
koutů tak letí prostřednictvím zúčastněných informačních center pozi-
tivní informace o Frýdku-Místku a jeho okolí. To se jistě odrazí zpětně 
v návštěvnosti našeho města, které umí poskytnout turistům zajímavé 
zážitky. Hosté samotní měli možnost poznat Frýdecký zámek, Olešnou, 
baziliku minor, ale i jiné atraktivity. Přitom probrali novinky, aktuality a 
zajímavosti, které se dotýkají provozu turistických informačních center. 

Asociace turistických informačních center čítá přes dvě stě čle-
nů, jsem rád, že budou o Frýdku-Místku předávat dobré reference a 
s potěšením jsem nad touto akcí převzal záštitu.    Michal Pobucký

ZAHÁJENÍ FÓRA: Primátor Michal Pobucký stylově s Ondrášem a 
Beskydským likérem.                                     Foto: Petr Pavelka

V malé zasedací místnosti 
frýdecko-místecké radnice 
se uskutečnila schůzka o 
podrobnostech uzavírky esta-
kády a následném vedení au-
tobusové dopravy, které spo-
lečně řešili krajští úředníci 
s městskými, spolu s doprav-
ci a stavebníky. Doba větších 
omezení na průtahu městem, 
o kterých jsme již informovali, 
se totiž nezadržitelně blíží.

Řidiči ve Frýdku-Místku už 
vědí, že v tomto roce je čekají 
na průtahu výraznější dopravní 
omezení kvůli rekonstrukci, kte-
rá byla zahájena už v březnu. Po 
obou stranách mostu se bourají 
chodníky, jízdní pruhy jsou zúže-
ny a rychlost omezena. Staveb-
níci se uchýlili i ke dřívějšímu vy-
frézování povrchu, protože řidiči 
příliš nerespektovali požadavek 
na snížení rychlosti.

V červnu by již měla být zahá-
jena vlastní oprava mostu, která 
bude rozdělena do dvou etap. 
V první etapě od 1. 6. se uzavře 
most včetně chodníku a nájezdo-
vých ramp ve směru od Českého 

Omezení na estakádě brzy vzrostou

SCHŮZKA K ESTAKÁDĚ: Všichni zainteresovaní se sešli, aby probrali možná úskalí rekonstrukce a 
možnosti řešení.       Foto: Petr Pavelka

Těšína. Doprava bude svedena 
do tří jízdních pruhů, přičemž ve 
směru na Český Těšín budou 
zachovány dva jízdní pruhy. Ve 
směru od Českého Těšína do 
Frýdku-Místku bude vyhrazen 
pouze jeden jízdní pruh. Tento 
stav by měl skončit k poslednímu 
červenci. I když se stavební firmy 
budou snažit o co nejrychlejší 
postup prací, na dřívější ukonče-
ní této etapy příliš nesázejí, pro-
tože se ještě musí vyrovnat se 
skluzem, který byl nabrán vlivem 
nepříznivého počasí zkraje jara. 
Ve druhé etapě, která by měla 
být zahájena v srpnu, proběhne 
vše obdobně v opačném směru.

„Probírali jsme možné úpra-
vy světelné signalizace, možné 
výlukové jízdní řády i variantu 
zprovoznění starého autobuso-
vého nádraží. Tím bychom si 
pomohli, kdyby reálná situace 
vyžadovala jiné řešení. Předpo-
kládá se ale, že i když budou 
jistá zpoždění a časové problé-
my, konkrétně pro městskou 
hromadnou dopravu by vše měl 
řešit náš desetiminutový inter-

val spojů. Každopádně se dá 
očekávat ztížený dojezd k poli-
klinice, ucpaná třída T. G. Ma-
saryka a nápor dopravy v jiných 
částech města, ale v součinnosti 
s městskou a republikovou poli-
cií, a ve spolupráci s krajem, kte-
rý má celou rekonstrukci v ges-
ci, se chceme postarat o to, 
aby město stále žilo a doprava 
nezkolabovala,“ ujistil náměstek 

primátora Karel Deustcher. „My-
slím, že to přežijeme. Jedná se 
o červen, následují prázdninové 
měsíce, kdy už odpadne spous-

tu školní dopravy, jsem optimis-
tický a hlavně buďme rádi, že se 
ta oprava vůbec realizuje...

(Pokračování na straně 10)

Ředitelé vybraných mateř-
ských, základních i středních 
škol přijali pozvání náměstka 
primátora Petra Cvika a sešli 
se na frýdecko-místecké rad-
nici, aby si sdělili, jak nejlépe 
spolupracovat při stávajících 
podmínkách, které byly na-
staveny ministerstvem škol-
ství. Že v podstatě nikomu 
nevyhovují, v mnoha smě-
rech znamenají slepou uličku 
a často i pošlapání toho, co 
v minulosti bezvadně fungo-
valo, na tom se shodli všichni 
zúčastnění, z nichž někteří 

Setkání ředitelů škol s městem

TÉMA ŠKOLSTVÍ: Pozvaní ředitelé škol debatovali s náměstkem 
primátora Petrem Cvikem a vedoucí odboru školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy Ilonou Nowakovou.  Foto: Petr Pavelka

neměli problém hovořit o „sa-
botáži na školství“.

„My jako zřizovatel mateřských 
a základních škol se staráme o 
to, aby školy měly co nejlepší 
materiální podmínky. Dlouhodobě 
investujeme do budov i vybave-
ní, aby vše odpovídalo moderní 
době, ale systémové problémy 
nevyřešíme. Jsem ale rád, že nad 
všemi těmi stesky zaznělo také 
to, že navzdory všemu, co je dnes 
nastaveno špatně, nemizí snaha 
školství jako takové podržet a 
někam vést,“ prohlásil náměstek 
primátora Petr Cvik. 

„Setkání jednotlivých vzdělá-
vacích stupňů je určitě přínosem. 
Mnohdy se mohou školy navzá-
jem domnívat, že ten či onen stu-
peň nebyl nápomocným, navazu-
jícím, a bez vzájemného osvětlení  
se dostáváme do začarovaného 
kruhu. Všichni mají své problé-
my, změny ve školství na sebe 
navazují velice rychle, mnohé po-
zitivní, osvědčené se ztrácí právě 
díky rychlosti.  Na setkání si mohli 
říci o nesouladu při přechodech 
dětí mezi školami, navazujícím 
vzdělávání, možnosti řešení pro 
společné licencování u výpočetní 
techniky, o výběru jazyků,“ vy-
světlila přínos akce Ilona Nowa-
ková, vedoucí odboru školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy.

Ředitelé základních škol se 
mimo jiné také informovali, jaké 
aktivity s žáky absolvují, aby jim 
byla dostatečně představena 
krása řemesla, protože učňovské 
obory skomírají takovým způso-
bem, že v konečném důsledku 
se například automechanikem učí 
osoby, které nejsou schopny ab-
solvovat úspěšně autoškolu.  (pp)
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krátce
Farmářské trhy 

startují květinami
Oblíbené Beskydské farmář-

ské trhy ve Frýdku-Místku budou 
zahájeny 9. května květinovým 
trhem, zaměřeným na prodej let-
niček, sazenic rajčat nebo paprik, 
ale také bylinek, keřů a stromků. 
Poté se budou farmářské trhy ko-
nat v pravidelných 14denních in-
tervalech, a to vždy od 9 do 16 ho-
din na náměstí Svobody v Místku. 

Prodejci z řad farmářů, potra-
vinářů a řemeslníků budou i letos 
nabízet produkty pěstované a vy-
robené převážně v našem regio-
nu. Na stáncích se objeví sójové, 
sýrové, masné i rybí výrobky, 
zelenina a ovoce, vejce, med, 
koření, ale také rukodělné výrob-
ky ze dřeva či keramiky. Chybět 
nebude ani bohaté občerstvení.

Záštita města
Rada města souhlasila s pře-

vzetím záštity Statutárního města 
Frýdku-Místku nad Mezinárod-
ním srazem historických auto-
mobilů ve Frýdku-Místku – Me-
moriálem Leoše Kořínka, který 
se uskuteční v sobotu 22. června.

MHD i na Hukvaldy
Rada města schválila mož-

nost zajíždění linky městské hro-
madné dopravy do obce Hukval-
dy formou prodloužení stávající 
linky městské hromadné dopravy 
č. 865005 a bude hledat mož-
nosti tohoto režimu i v dalších 
okolních obcích (Baška, Sedliště, 
Žabeň). Výdaje města na zajiště-
ní dopravní obslužnosti by těmito 
kroky neměly vzrůst.

Škola jógy
Frýdecko-místecká Škola 

jógy Karakal připravila prodlou-
žený víkend (2.-5. 5.) s názvem 
Most mezi člověkem a vesmí-
rem. Seminář s jógovou téma-
tikou v kouzelném prostředí 
přírody Beskyd zahrnuje tělesná 
cvičení zaměřená na regeneraci 
organismu, zkvalitňování kultury 
dechu, koncentrační a meditační 
techniky, relaxace, přednášky 
tematicky směřující k harmoni-
zaci osobnosti člověka po strán-
ce fyzické, psychické i duševní. 

Přispěli Frenštátu
Také 11. základní škola se při-

pojila k těm, kteří pomohli obětem 
tragédie ve Frenštátě pod Rad-
hoštěm, kdy několik rodin přišlo 
o střechu nad hlavou a několik 
lidí, včetně malých dětí, zahynulo. 
„Protože se tato tragédie dotkla i 
nás, zejména proto, že se jednalo 
i o rodiny s malými dětmi, rozhodli 
jsme se v rámci školy přispět fi-
nančně částkou 2000 korun do 
sbírky věnované obětem a pozůs-
talým tragédie, a to z peněz, které 
získává škola sběrem papíru v 
rámci akce Zachraň strom, adop-
tuj zvíře,“ hlásí 11. ZŠ. 

Proti rakovině
Na 15. května se chystá 17. 

ročník celonárodní květinové sbír-
ky Český den proti rakovině, který 
proběhne i v našem městě. Za-
koupením tradičního žlutého kvítku 
můžete i vy vyjádřit svou solidaritu 
s nemocnými rakovinou.  (pp)

Důchodci ukazují svou šikovnostDůchodci ukazují svou šikovnost
Městská organizace Svazu 

důchodců ČR ve Frýdku-Míst-
ku uspořádala mezinárod-
ní výstavu výtvarných prací 
a sběratelských kuriozit seni-
orů. Na výtvory v Galerii pod 
sovou v budově 1. ZŠ se při-
šli podívat i primátor Michal 
Pobucký se svým náměstkem 
Liborem Kovalem.

„Je to určitě zajímavé, co ruce 
seniorů dokážou. Líbí se mi, že 
svůj um ukazují v galerijních pro-
storech školy, kdy se mohou i žáci 
podívat, co starší generace ještě 
umí zvládnout,“ hodnotil primátor 
Michal Pobucký. „Víme, že ve 
všech klubech důchodců vznikají 
velmi zajímavé věci. Vždy se tam 
najde někdo, kdo zvládá určitou 
výtvarnou techniku a přiblíží ji 
ostatním. Důležité je, že se senioři 
potkávají a svými výtvory potěší 
své blízké,“ doplnil Libor Koval, 
který ocenil, že se senioři doká-
žou tímto způsobem realizovat. A 
někteří si i plní sny. Jako Mirosla-
va Ježková, která se k malování 
dostala až na prahu šedesátky. 

V GALERII POD SOVOU: Um a zručnost seniorů si přišli prohlédnout také primátor Michal Pobucký 
s náměstkem Liborem Kovalem.      Foto: Petr Pavelka

Unikátní výtvarné práce, kde 
nechybí třeba patchwork nebo 
paličkované šperky, doplňují sbě-
ratelské předměty jako například 
známky nebo odznaky. Paleta 
vystavovaných exponátů je mi-
mořádně bohatá, vždyť jen ruční 

práce ze Žiliny obnášejí výrobky 
ze slaného těsta, ovčí vlny, drá-
tování, vyšívání, háčkování, tkaní. 
Fantazii se vůbec meze nekladou, 
což dokazuje kupříkladu Libuše 
Šafářová, která zde vystavuje ko-
láže, zužitkující vše, co poskytuje 

zahrada, v cyklu Kalendářní rok.
Vernisáže se zúčastnilo přes 

sto lidí, také derniéra byla pojata 
velkolepě, s dražbou některých vy-
stavených prací. Důchodci slibují, 
že si svůj talent nebudou nechávat 
pro sebe i v dalších letech.  (pp)

Hned dvakrát bude v le-
tošním roce pořádat Centrum 
pečovatelské služby Frýdek-
-Místek, příspěvková orga-
nizace, ve spolupráci s Ob-

Pochody pro seniory budou dvaPochody pro seniory budou dva

CHŮZE PRO ZDRAVÍ: Obvyklá trasa od pramene v Hájku bude 
v květnu nahrazena lokalitou Olešná.  Foto: Petr Pavelka

budou zveřejněny v dalším čísle 
zpravodaje. Pro bližší informa-
ce můžete pořadatele kontak-
tovat na telefonních číslech – 
558 434 359, 775 790 058. 

„Senioři rádi tráví čas ve spo-
lečnosti svých vrstevníků, kde 
se mohou seznámit s novými 
lidmi a příjemně se pobavit. Po-
chod pro seniory nabízí i takové 
to „setkání po roce“, kdy se lidé 
potkají na pravidelné akci a pak 
třeba znovu až za rok. Vždy 
jsme měli akci v lokalitě prame-
ne v Hájku, věříme ale, že se i 
procházka na Olešné bude líbit,“ 
zve k aktivnímu pobytu na čers-
tvém vzduchu náměstek primá-
tora Libor Koval.  (pp) 

lastním spolkem Českého 
červeného kříže a za finanční 
podpory Statutárního města 
Frýdek-Místek oblíbený Po-
chod pro seniory.

„Na základě přání účastníků 
minulých ročníků chystáme tra-
diční akci ve dvou termínech. 
První pochod se uskuteční 31. 
května od 10 hodin na Olešné. 
Akce je určena seniorům, ale 
samozřejmostí je, že se s nimi 
mohou zúčastnit i jejich rodinní 
příslušníci či zvířecí mazlíčci. 
Trasa je přizpůsobena i lidem se 
zdravotním postižením a nebude 
náročná,“ informovala sociální 
pracovnice  Darina Gajdaczová.

Pro cestu na start pochodu 
budou opět zajištěny zájezdové 
autobusy, které budou zastavo-
vat na určených místech. Pře-
hled zastávek, jednotlivé časy 
odjezdů a bližší informace o akci 

V minulých dnech nalezli 
občané našeho města v poš-
tovních schránkách výzvu, 
aby v daném termínu uložili k 
popelnicím před svými domy 
nepotřebný textil, který bude 
použit pro charitativní účely. 
Charitu s textilem mají lidé 
ve Frýdku-Místku spojenou 
s Adrou, ovšem tuto sbírku 
inzerovala komerční firma, 
bez potřebných povolení a 
bez spolupráce s radnicí.

„Vznikly oprávněné obavy, 
že ve dnech sbírky bude v okolí 
popelnic velký nepořádek. Ač-
koliv lidé použité šatstvo pečlivě 
zabalí, najdou se jiní, kteří tyto 
balíky budou rozbalovat, pro-
hledávat, vybírat z nich a zbytek 
nechají pohozený kolem. Tyto 

I charita musí mít řád
obavy se žel v některých loka-
litách naplnily. Z tohoto důvodu 
Dobrovolnické centrum Adra po 
dohodě s příslušnými orgány na 
své náklady část pytlů sesbí-
ralo. Věci, které se dostaly do 
Adry, budou použity v Sociálním 
šatníku pro nejpotřebnější lidi, 
k prodeji v Charitativních ob-
chůdcích a neprodejný zbytek 
k ekologické likvidaci – recyklaci 
ve specializovaných firmách,“ 
informovala koordinátorka cha-
ritativních obchodů Adra Milena 
Čančíková, které bylo velmi líto, 
že si lidé tuto sbírku od začátku 
spojovali s Adrou, přestože byla 
organizovaná jiným subjektem.

Humanitární organizace ADRA 
s vděčností celoročně přijímá 
nepotřebný textil každé pondělí, 

nebo po dohodě i v jiné dny, na 
Radniční ulici 1242. Další mož-
ností je darovat věci každý pracov-
ní den od 10.00-17.00 hod. v Cha-
ritativním obchůdku na Slezské 
ul. č. 3151. „Adra není komerční 
firma, která produkuje zisk. Na-
opak, veškerý výtěžek z prodeje 
darovaných věcí je určen na pod-

poru neziskových aktivit Dobro-
volnického centra. Proto nemáme 
finanční prostředky, abychom pro 
věcné dary mohli jezdit, a upřímně 
žádáme dárce, aby své nadbyteč-
né oblečení, obuv, hračky, domácí 
potřeby přinášeli přímo k nám,“ 
vysvětlila Čančíková.

(Pokračování na straně 10)

TAKTO NE!: Rozumné nakládání s textilem se nesmí zvrhnout.
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městská policie
Stavební odpad patří na skládku

3. 4. městská policie pokutova-
la muže, který při rekonstrukci bytu 
na ulici Svatopluka Čecha vysypá-
val stavební suť (obklady a cihly) 
do dvou kontejnerů na směsný 
odpad. O tom, že tento odpad ne-
patří do kontejnerů, ale rovnou na 
skládku, údajně nevěděl. Se stráž-
níky se dohodl, že odpad z kontej-
neru během dne odstraní.

Černá skládka
7. 4. ve večerních hodinách 

byla hlídka městské policie upo-
zorněna na zakládání černé 
skládky na ulici Nad Lipinou. Muž 
prováděl rekonstrukci bytu a veš-
kerý materiál (sádrokarton, poly-
styren, dřevo) ukládal k popelni-
cím na komunální odpad. Za tento 
přestupek byla přestupci uložena 
bloková pokuta s tím, že odpad 
odstraní a zaveze do sběrného 
dvora. Hlídka v nočních hodinách 
provedla kontrolu místa, které 
bylo v pořádku uklizené.

Poctivá nálezkyně
11. 4. u Intersparu ve Frýdku-

-Místku nalezla žena peněžen-
ku, která obsahovala platební 
kartu, průkazku pojištěnce a pe-
něžní částku ve výši 1.866 Kč. 
Nález byl hlídkou městské poli-
cie předán majiteli peněženky.

Miminko za dveřmi
16. 4. hlídka městské policie 

vyjížděla na ulici Bruzovská, kde 
se ženě při vyvezení dětského 
kočárku na chodbu zabouchly 
dveře. V bytě tak zůstalo novoro-
zeně samotné. Na místo dorazili i 
hasiči, kteří ženě byt otevřeli.

Pokuta za plakáty
16. 4. hlídka městské policie 

udělila blokovou pokutu za vy-
lepování plakátů dvěma mužům 
na ulici Viléma Závady.

Nechtěl předat dítě
22. 4. ve tři hodiny odpoledne 

hlídka městské policie asistova-
la při předávání dítěte, protože 
bývalý přítel si vyzvedl jedno 
z pěti dětí, které měl s oznamo-
vatelkou, a šel s ním na procház-
ku. Dítě ale nechtěl vrátit matce, 
tak jak byli domluvení, a tvrdil, 
že jej vrátí až druhý den po obě-
dě. Městská policie telefonicky 
kontaktovala muže, s kterým se 
domluvila na setkání s matkou, 
sociální pracovnicí a strážníky. 
Na smluveném místě muž zpo-
čátku dítě vydat nechtěl, ale po 
vysvětlení dítě předal matce.

Zmatení senioři
24. 4. byla hlídka městské po-

licie dvakrát přivolána ke starším 
osobám, které se pohybovaly 
zmateně po ulicích. Jednou se 
jednalo o ženu ve věku 92 let, 
která odešla a nevěděla, kde byd-
lí. Když byla převezena na Policii 
ČR, bylo zjištěno, že je rodinou 
pohřešovaná. Druhá osoba, muž 
ve věku 76 let, byl nalezen na 
ulici Slezská uprostřed vozovky. 
„Pán byl velmi zmaten a uvedl, že 
dvakrát spadl, bolí ho na prsou a 
zřejmě byl i v bezvědomí. Muže 
si převzala lékařská služba, kdy 
byl převezen do nemocnice na 
ošetření,“ informovala policejní 
preventistka Lenka Biolková. (pp)

Akce zaměřená na odpado-
vé hospodářství statutárního 
města Frýdku-Místku s ná-
zvem Den odpadů ve Frýd-
ku-Místku proběhla úspěšně 
v dopoledních hodinách 26. 
dubna v Sadech B. Smetany, 
kam si našlo cestu množství 
kolektivů převážně z mateř-
ských škol a prvních tříd zá-
kladních škol, pro které byla 
primárně určena.

Vše organizoval odbor život-
ního prostředí a zemědělství ve 
spolupráci s městskou společností 
Frýdecká skládka a dalšími firma-
mi a partnery v systémech tříděné-

Den odpadů pro nejmenšíDen odpadů pro nejmenší

STÁNEK MĚSTSKÉ POLICIE: Děti si vyzkoušely, jak strážníci likvi-
dují nalezené injekční stříkačky.   Foto: Petr Pavelka

NAUČNÉ DOMINO: Hravou formou vyrůstá generace, která umí 
správně nakládat s odpady.   Foto: Petr Pavelka

ho odpadu. „Víme, že některé lidi 
už nezměníme, ale dlouhodobou 
výchovou těch nejmenších se sna-
žíme změnit myšlení ve společnos-
ti, abychom se ke všem druhům 
odpadu chovali tak, jak máme, jak 
je užitečné pro nás všechny,“ říká 
vedoucí odboru životního prostře-
dí a zemědělství Jaroslav Zezula. 
„Děti třídí odpad rády a umí k tomu 
strhnout i dospělé. Všechny akce 
tohoto typu jsou pro město velmi 
přínosné, vyrůstá nám generace, 
pro kterou je už určité ekologické 
chování samozřejmostí, nikoliv ob-
těžující novinkou,“ doplnil primátor 
Michal Pobucký.

Děti se v parku formou jedno-
duchých her a soutěží dozvěděly 
nebo utužily informace o odpa-
dovém hospodářství a o tom, jak 
správně odpady třídit. Pomáhaly 
k tomu balónky, pexesa, domina 
a další zábavné formy. Na akci 
měly děti také možnost odevzdat 
drobné vysloužilé elektrospotře-
biče, ale vítaným zpestřením byl 
například i stánek městské poli-
cie. I tam děti prokazovaly, co už 
o různých rizikových jevech ví a 
jak se při nich správně zacho-
vat. „Setkat se se stříkačkou na 
pískovišti, to se může přihodit i 
jim. Je dobré, když ví, co se v ta-
kových případech dělá,“ podotkl 
primátor Michal Pobucký, velitel 
městské policie.

Na jednom ze stanovišť zase 
Adra učila děti ztotožnit se s my-
šlenkou, že vyhazovat textil do 
popelnic nebo kontejnerů je věč-
ná škoda. Tato organizace spo-
lupracuje s Frýdeckou skládkou 
na projektu, kdy nepotřebný textil, 
povlečení, ručníky, ale i obuv a 
hračky mohou některým lidem 
posloužit, ačkoliv pro jiné už se 
jedná o věci „na vyhození“. Su-
ché, čisté, zabalené věci tohoto 
druhu mohou lidé předávat přímo 
Dobrovolnickému centru Adra na 
ulici Radniční nebo je odevzdat 
ve sběrných dvorech. Děti si z při-
pravených zbytků textilií vyráběly 
záložku a při tom byly informová-
ny, kde všude a komu tyto „věci z 
druhé ruky“ pomáhají.  (pp)

Řidiče čeká dopravní ome-
zení na silničním tahu I/48 Frý-
dek-Místek – Příbor. Důvodem 
je oprava komunikace v Ze-
linkovicích a Chlebovicích, tj. 
v místní části Frýdku-Místku, 
přesněji v úseku od nově vy-
budované křižovatky za čerpa-
cími stanicemi na ulici Příbor-
ská až po most přes R 48 za 
průmyslovou zónou v Chlebo-
vicích. Práce začaly v pondělí 
29. dubna a skončí 30. května. 

Na tomto zhruba čtyřkilomet-
rovém úseku bude za provozu a 
jen s lokálním omezením probí-
hat frézování a sanace vozovky. 
10. května by měla být zahájena 
pokládka nového asfaltu, kte-
rá si vyžádá uzavírku jednoho 
jízdního pruhu. Doprava v obou 
směrech bude vedena pouze 
v jednom jízdním pruhu a říze-
na semaforem. Řidiči se mohou 
tomuto úseku vyhnout, pokud 

V Zelinkovicích a Chlebovicích bude 
částečně uzavřen hlavní silniční tah I/48 

zvolí cestu po silnici R48 Frý-
dek-Místek – Rychaltice. 

Oprava I/48 se dotkne také 
autobusových spojů. Autobu-
sové zastávky „Chlebovce – 
střed“ a „Zelinkovice“ budou 
přemístěny mimo opravované 
úseky a zastávka „Místek – U 
Václavíků“ bude po dobu po-
kládky živice (1-2 dny) zrušena 
bez náhrady.

Silnice není v majetku města. 
Její oprava je v kompetenci Ře-
ditelství silnic a dálnic ČR.

Fáze opravy 
od 29. 4. do 6. 5. – frézování silni-
ce – za provozu, lokální omezení 
od 7. 5. do 9. 5. – lokální sana-
ce podloží – za provozu, lokální 
omezení 
od 10. 5. do 20. 5. – oprava re-
mix za horka – po úsecích cca 
500 m, uzavírka jednoho jízdní-
ho pruhu, provoz veden v dru-
hém jízdním pruhu a řízen SSZ

Adidas 24 hodin kolem Olešné se pojede i letos
In-line bruslaři už vyjeli 

po zimě na svou oblíbenou 
trasu okolo přehrady Olešná, 
která je přivítala připravená a 
uklizená. A amatérští jezdci 
se tu mohou od prvních dní 
sezony potkávat s těmi, kte-
ří se připravují na červnový 
maratonský závod.

Ve Frýdku-Místku se totiž 
i letos pojede mistrovský eX-
trémní in-line závod „Adidas 24 
hodin kolem Olešné“, určený 
pro dvoučlenné a čtyřčlenné 
týmy z řad široké sportovní ve-
řejnosti. Pořádá jej známý frý-
decko-místecký horolezec Libor 
Uher za podpory statutárního 
města Frýdek-Místek.

Závod sice startuje až 22. 
června, ale pořadatelé již hlá-
sí, že přípravy na druhý ročník 
jsou v plném proudu. „Reali-
zační tým již pracuje na za-
jištění zázemí pro závodníky, 
objednává stovky kilogramů 
melounů, banánů, müsli, tat-
ranek a dalších pochutin, které 
budou zajištěny pro závodníky 
v rámci občerstvení a v nepo-
slední řadě pracuje na veške-

rém technickém vybavení a 
zajištění celého závodu,“ řekl 
leader akce Libor Uher.

„V loňském roce měl závod 
premiéru a byl vůbec prvním 
svého druhu a takového význa-
mu v našem městě. Zúčastnilo 
se ho 166 závodníků, mezi nimiž 
byli nejen závodníci z našeho 
města a celé naší republiky, ale 
také ze Slovenska a Polska. Le-
tos se očekává mnohem vyšší 
účast, již nyní se do něj registro-
valo přes 200 závodníků a dá se 
předpokládat, že toto číslo není 
konečné. Závod měl velice klad-
né ohlasy i za hranicemi našeho 
kraje a republiky, přispěl ke zvi-
ditelnění našeho města, a proto 
jej znovu podporujeme,“ řekl pri-
mátor Michal Pobucký. 

(Pokračování na straně 10)

START ZÁVODU: Kdo první zašněruje, vyráží.  Foto: Petr Pavelka
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Mgr. OBDRŽÁLKOVÁ Dana
ZŠ F-M, Československé 

armády 570

Patří mezi pedagogy, kteří 
založili tradici tříd s rozšíře-
nou výukou jazyků ve Frýd-
ku-Místku. Zapojuje se do 
příprav jazykových soutěží v 
rámci školy i města, je velmi 
zodpovědná, spolehlivá, peč-
livá a náročná na sebe i své 
žáky. Je oporou pedagogic-
kého sboru, její významný pří-
nos přispívá k dobrému jmé-
nu „Osmičky“ i školství města 
jako celku.

POLACHOVÁ Hana
MŠ F-M, Anenská 656

Ve školství pracuje řadu 
let, nejdříve jako učitelka, v 
současné době jako ředitel-
ka, která realizovala spous-
tu změn ku prospěchu dětí i 
pedagogických pracovníků. 
Svým tvořivým a zodpověd-
ným přístupem přinesla mno-
ho pozitivních změn ve vzdě-
lávání předškolních dětí. Za 
její práci jí patří poděkování. 

Oceněné
učitelky

Omlouváme se těmto
dámám za přehozené
fotografie v minulém
čísle, při slavnostním
vyhlašování bohužel

nebylo v jejich případě
dodrženo abecední

pořadí.

V rámci celoškolního pro-
jektu „Celé Česko čte dětem“ 
naše školička na ul. J. Trnky 
žije celým školním rokem 
pohádkami a pohádkovými 
příběhy.

Na naší třídě Žabka se děti 
ve své zvídavosti podívaly knize 
přímo „na zoubek“. S prapředky 
se ocitly v jeskyních, pomalova-
ných lovci a bizony, odkryly taje 
piktogramů, psaní vyzkoušely 
na hliněné destičky, zjistily, co je 
„pergamen“, a za ručně vyrobený 
papír by se nemusely stydět ani 
Papírny ve Velkých Losinách.

Každé z dětí si také vyrobilo 
svou první knihu určenou jen pro 
ouška a očka rodičů. A že sdílená 
radost je dvojnásobná radost, pla-
tí i v naší třídě Žabka. Děti si jedno 
mrazivé odpoledne pozvaly své 
rodiče na společnou třídní akci. 
Ze starých novin jsme si společně 

Březen – měsíc knihy s prožitkovým učením

vyzkoušeli ruční výrobu papíru a 
vytvořili si třídní knihu „O Červené 
Karkulce“ v zeleném vázání. 

A protože čtení není nikdy 
dost, vydala se naše vlastno-
ručně vyrobená „putovní“ kniha 

do světa – třeba se s ní někdy, 
někde potkáte…

Drahomíra Pospíšilová

O tom, že děti na Sedmič-
ce mají rády hudbu, nelze vů-
bec pochybovat. Navštěvují 
kroužek Sborového zpěvu, 
který již sedmým rokem pra-
cuje pod vedením p. učitelky 
Zdeňky Poledníkové, a svým 
programem dělají radost li-
dem v Domovech seniorů v 
Místku. Aktivně se účastní 

Festivalů pěveckých sborů 
a na květen si malí zpěváčci, 
společně s tanečním krouž-
kem paní vychovatelky Hany 
Bumbalové, připravili vystou-
pení pro rodiče.

Také jako sólisté se naše 
děti účastní různých pěveckých 
akcí a soutěží.

(Pokračování na straně 5)

Třída 4. A z 2. ZŠ připravila 
pro spolužáky projekt spojený 
s výstavkou starých předmě-
tů, které používali naši předci.

Dvojice žáků vyprávěla o his-
torii praní, žehlení, oblečení, o 
vývoji peněz, léčení, o škole i o 
hračkách, ale také o tom, co dříve 
naši předci pěstovali a čím se živi-

Cesta za předky na Dvojce
li. Třeba jídlo bylo sestaveno pře-
vážně z brambor a placky, kterým 
se říkalo osuchy, děti nosily do 
školy na svačinu. K historickým 
hrám patřily i hry Člověče, nezlob 
se a šachy. V projektu jsme pou-
žili staré články z časopisu ABC 
s přílohou „Jak to bylo“ a krásnými 
obrázky od Přemysla Kubely.

V týdnu od 8. do 12. dub-
na proběhl ve dvou třetích 
třídách naší školy Vodnický 
projekt. 

Cílem projektu bylo tvořivou 
formou seznámit děti s téma-
tem rybník ve všech možných 
souvislostech, se zapojením 
nejrůznějších forem práce a 
metod výuky.

Celý týden děti pracovaly ve 
skupinách – rybnících – a plnily 
nejrůznější úkoly v přestrojení za 
vodníky, za které byly odměňo-
vány body. V úkolech, které děti 
plnily, se objevilo učivo všech 
předmětů. Děti zpívaly oblíbené 
písničky o vodě a o rybách.

(Pokračování na straně 5)

Děti na Sedmičce mají rády hudbu

Vodnický projekt na ČtyřceVodnický projekt na Čtyřce
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HODY, HODY, DOPROVODY: I přes nepříznivé počasí a studený vítr jsme se vypravili na místecké 
náměstí, kde vévodila velikonoční atmosféra. Děti obdivovaly velikonoční výrobky v podobě kraslic, 
různých ozdob, dobrot a tatarů různých velikostí. Zatančili a zazpívali jsme si u cimbálové muziky a 
rozveselili jsme celé náměstí. Děti si domů odnesly plno kreativních nápadů.

Mateřská škola Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka1883 – odloučené pracoviště F. Čejky

Letošní ročník astrono-
mické olympiády se stal 
velmi úspěšným i pro žákyni 
lískovecké základní školy. 

Johana Supíková, žákyně 
9. třídy, po nedávném úspě-
chu, kdy se dostala až do 

Lískovecký úspěch v astronomické olympiádě
celorepublikového finále elek-
trotechnické olympiády, se 
stala vítězkou krajského kola 
astronomické olympiády a 
postoupila až do finále, které 
proběhne na Akademii věd ČR 
v Praze.

Cílem astronomické olympi-
ády je napomáhat vyhledávání 
talentovaných žáků a syste-
maticky podporovat a rozvíjet 
jejich odborný růst. Je vidět, že 
podpoře talentů se v Lískovci 
věnuje velká pozornost.

Děti se na 1. ZŠ učí anglic-
ky již od 1. ročníku, a to nejen 
v hodinách, ale i formou od-
poledního kroužku. Snažíme 
se, aby je angličtina bavila a 
nebyla pro ně pouhým vyučo-
vacím předmětem.

Spolupráce ZŠ národního 
umělce Petra Bezruče a Cam-
bridge Center, která začala na 
konci minulého školního roku, 
pokračuje. Kurzy ve spolupráci 
s centrem probíhají ve dvou úrov-
ních napříč celým 1. stupněm. 
Letos v březnu si vybraní žáci prv-
ního stupně již podruhé otestovali 
své znalosti angličtiny v testech 
YLE Starters a Movers. Děti měly 
možnost poprvé si vyzkoušet i test 
nejvyšší úrovně řady YLE a to Fly-
ers. Přesvědčily nás o perfektních 
znalostech cizího jazyka. „Chtěla 
bych moc poděkovat za kvalitní 
spolupráci se ZŠ Petra Bezruče, 
zejména pak paním učitelkám 
za jejich úsilí a práci s dětmi ve 
zmíněných kurzech angličtiny. O 
tom, že se tato snaha zúročila, 
vypovídají i skvělé výsledky všech 
dětí, které se zúčastnily letošní-
ho mezinárodního testování, kde 

ŠKOLNÍ ŠPLH: Družstvo SŠ gastronomie, oděvnictví a služeb z 
Frýdku-Místku zvítězilo v okresním i krajském kole ve šplhu a po-
čátkem dubna se zúčastnilo republikového finále, které se konalo 
v Příbrami. Svým výkonem děvčata nestačila pouze na družstvo 
z bezpečnostní a právní akademie Brno a obsadila 2. místo. Mezi 
jednotlivci V. Henychová skončila na 4. místě, pouhé 0,2 s na 
druhé místo. Zleva: spodní dvojice A. Větříšková, V. Henychová, 
stojící L. Urbaczková, N. Chvastková.

(Pokračování ze strany 4)
V obvodním kole Loutničky, 

která se jako každým rokem 
konala na 8. ZŠ v Místku, se 
všichni soutěžící naší školy 
umístili na vítězných pozicích. 
V 1. kategorii (1. třídy) – Anna 
Klimšová získala 3. místo, ve 2. 
kategorii (2. a 3. třídy) – Natálie 
Žvaková obsadila také 3. místo 

Děti na Sedmičce mají rády hudbu
a ve 3. kategorii (4. a 5. třídy) 
jsme získali dvě umístění – Pa-
trik Růžička 2. místo a Monika 
Maďová 4. místo.

Všichni vítězové si dne 12. 
dubna měli možnost zazpívat 
své písničky za doprovodu cim-
bálové kapely v Základní umě-
lecké škole v Místku.

Mgr. Zdenka Poledníková

KOUZELNÝ SVĚT V BARTOŠOVICÍCH: Dne 16. dubna jsme navštívili Záchrannou stanici a Cen-
trum ekologické výchovy v Bartošovicích. Děti byly nadšené jak ze stálé expozice Příroda a lidé, tak 
z expozice živých zvířat. Poutavý byl i výklad průvodce p. Kašinského, který ochotně odpovídal na 
zvídavé otázky dětí.                                               Za MŠ Kouzelný svět Bc. Alena Hrůzková

Vodnický projekt na Čtyřce
(Pokračování ze strany 4)

V pátek proběhla velká zá-
věrečná vědomostní soutěž a 
vyhodnocení celého projektu. 
Vítězná skupina byla odměněna 

diplomem a ostatní děti dostaly 
účastnické listy. Také byly vy-
hodnoceny nejlepší kostýmy 
vodníka a vodnice.

Děti obou tříd se do projektu 

zapojily s nadšením a díky tomu 
se naučily mnoho nového a pro 
ně užitečného.

Mgr. Kateřina Forgačová, 
Mgr. Galina Fizerová

Angličtina na škole „Pod Sovou“
můžeme, ve srovnání s loňskými 
výsledky, kdy na této škole kur-
zy ještě neprobíhaly, pozorovat 
značný postup v některých oblas-
tech anglického jazyka. Nejen, že 
všechny děti test složily, ale také 
došlo ke značnému zlepšení v po-
slechové oblasti jazyka, kde děti 
dokonce prospěly s vyznamená-
ním,“ hodnotí Monika Korbelová, 
manažerka Cambridge Centra.

Žáci mohli získané vědomosti 
použít a zúročit v soutěžích po-
řádaných mezi školami v okrese 
Frýdek-Místek. Předvedli, že žáci 
z „Jedničky“ patří opravdu mezi 
jedničky. V akci pro děti 3. a 4. 
tříd, Winwith Oxford, žákyně 4. A 
Kristýna Laurincová vybojovala 
zlatou medaili a neztratil se ani 
Jan Tomšej z 3. A, který skončil 
na hezkém 7. místě. Mile nás 
překvapili i naši „páťáci“ – Martin 
Chlebek z 5. B a Dominika Rucká 
z 5. C, kteří se v okresním kole 
Miniolympiády v AJ umístili na 
výborném druhém a třetím místě.

Chceme, aby se výuka ang-
ličtiny pro děti stala hrou a inspi-
rací k dalšímu studiu.

Michaela Aldersová
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Jízdárna Skalický dvůr
• nábor nových členů    • Léto na koni

• přípravka pro děti od 6 let
www.skalickydvur.cz

Projekce hokeje na kulturáku
Na velkoplošném kinovém plátně

v jedinečném vysokém HD rozlišení budou
ve dnech od 3. do 19. května probíhat

živé přenosy z MS 2013
Přijďte za neopakovatelným zážitkem,

za pohodou a atmosférou s občerstvením.

Akční ceny veškerých alko i nealko nápojů.
Pivo 12 za 25 Kč,
Jägermeister za 30 Kč,
Jameson za 30 Kč
(www.kulturnidumfrydek.cz)

Každé pondělí od 16 hodin můžete na cvičení rodičů s dětmi,
pod hlavičkou Sokola Frýdek-Místek, přivést do frýdecké sokolovny 

děti ve věku 3-5 let.

Tipgames extraliga – házená muži
Rozpis nadstavba o 7.-11. místo

6. kolo SKP F-M – Přerov neděle 5. 5. v 17.00 hod.
9. kolo SKP F-M – Karviná neděle 19. 5. v 17.00 hod. 
Hraje se ve Sportovní hale ZŠ Pionýrů 400 v Místku.

Sportování pro nejmenší

NA SOKOLOVNĚ: Cvičení nejmenších.         Foto: Petr Pavelka

JUNIOŘI ŠSK BESKYDY: Postoupí do extraligy? Foto: Petr Pavelka

Dva zcela rozdílné zápasy 
sehráli ligoví junioři ŠSK Bes-
kydy v baráži o nejvyšší soutěž 
– extraligu juniorů. Soupeřem 
jim byl tým z Ústí nad Labem, 
za který nastoupili také hráči, 
kteří mají zkušenost i s extra-
ligou dospělých. Toho se však 
tým vedený trenérem Ivanem 
Pelikánem nezalekl a podal 
před několika desítkami diváků 
krásný, bojovný a koncentro-
vaný výkon a přehrál Ústí zcela 
jednoznačně 3:0.

Druhý zápas baráže začaly 
Beskydy v obdobném duchu jako 
první. Až do stavu 24:20 v prvním 
setu pro domácí tým se vše ode-
hrávalo podle stejného scénáře. 
Pak přišel nečekaný zvrat v podo-
bě vítězství hostujícího celku v po-
měru 26:24. Severočechy jako by 
někdo pokropil živou vodou a 
poměrně hladce vyhráli i druhý 
set. Trenér domácího týmu však 
spolu se svými hráči našel re-
cept, jak na rozjeté soupeře. Tým 
ŠSK Beskydy se zklidnil, začal si 
znovu věřit a byly to opět Besky-
dy, kdo v dalších fázích zápasu 
diktoval tempo hry. Po dalších 
dvou poměrně hladce vyhraných 
setech se tedy nakonec rozhodo-
valo až v tie-breaku. V něm byla 
úspěšnější opět domácí šestka ve 

Volejbalové drama se šťastným koncem

složení Pavel Zeman na nahráv-
ce, Berťa Smeja a Jakub Vašut 
na bloku, Petr Pospíšil a David 
Sváček na smeči, Jan Hečko jako 

univerzál a v poli kouzlil na postu 
libera Dan Rohel. Tým Beskyd 
tak udělal další důležitý krok smě-
rem k vytoužené extralize.

Naši A muži uspěli i ve 
druhém jarním utkání, když 
na domácím trávníku zdolali 
nebezpečný tým Zábřehu hu-
beným výsledkem 1:0.

Konečně doma nastoupili 
svěřenci trenéra Duhana v to-
tožné sestavě, jako při vítězném 
utkání s Baníkem B. Zábřehu 
jsme z podzimu měli co vracet 
a také jsme jim to vrátili, i když 
jednoduché to nebylo. A jelikož 
Třinec doma zaváhal s rezervou 
Sigmy, bylo MFK F-M konečně 
na prvním místě tabulky, byť měl 
Třinec zápas k dobru.

Fotbalisté se vyhoupli do čela
Frýdek začal utkání ofsajdem 

Gulajeva. Ve 2. minutě se ocitl v 
šanci Mozol, ale až v čase 3:57 
se opět prosazuje zimní střelec 
Teplý, kdy odvedl skvělou práci 
Ceplák. Lépe to Jakubovi Tep-
lému na hlavu ani nešlo posadit 
– 1:0. Mozol je dál aktivní, ale po 
akci Teplého trefuje těsně ved-
le branky Šustra. A kdo jiný než 
Mozol může zvýšit na 2:0, jenže 
akce Žídka a střela Vency Mozo-
la končí těsně vedle. Stav 1:0 je i 
po poločasovém dějství.

V druhém poločase to bylo 
drama, valcíři hráli druhé 

housle. Zábřeh hraje vabank, 
je lepší, ale obětavost Frýdku 
slaví úspěch. „Věděli jsme, že 
nás čeká těžké utkání, zvlášť, 
když jsme ještě letos na přírod-
ní trávě ani netrénovali. Nese-
hráli jsme utkání optimálně, ale 
vůle, odhodlání a pracovitost 
všech hráčů rozhodla o našem 
velmi cenném vítězství, řekl 
krátce po utkání trenér Frýdku 
Milan Duhan.

MFK ovšem v následném 
zápase podlehl 2:1 v Hlučíně, 
takže se z čela tabulky dlouho 
neradoval.

SPÍŠE BOJ: Fotbalové krásy první jarní duel na Stovkách moc nepobral. Body se ale počítají.
 Foto: Petr Pavelka

Snakes FM jsou hvězdy – basket
chlapců v našem městě stále žije!

Od školního roku 2012 a 
2013 se podařilo v našem 
městě zajistit plnohodnotné 
fungování jediného chlapec-
kého mládežnického družstva 
hrajícího pravidelnou soutěž 
České basketbalové asociace.

V družstvu, které se podaři-
lo shromáždit při náborech na 
8. základní škole, se ocitlo 10 
chlapců, kteří s basketem ne-
měli naprosto žádné zkušenosti, 
pár dětí, které si první kroky po 
koši vyzkoušely v basketbalové 
přípravce na 1. ZŠ a pak několik 
přivedených kamarádů v prů-
běhu roku. Sloučená 5. a 9. ZŠ 
poskytla laskavé zázemí, BK FM 
snížené koše potřebné pro ka-
tegorii Minibasket a nejrozsáh-

lejší basketbalová organizace 
svého druhu Snakes Ostrava 
odborné zázemí, stejně tak jako 
halu pro domácí zápasy. Nový 
klub Snakes Frýdek-Místek je 
pod přísným dohledem takové 
trenérské kapacity, jako je Mgr. 
Dušan Hrdlička, protagonista 
projektu Snakes, který v Ostra-
vě řídí sportovní výchovu více 
než 400 mladých basketbalistů 
a který mimo jiných byl u zro-
du naší současné hvězdy NBA 
Jana Veselého.

Hlavní trenér frýdecko-mís-
teckých hadů Lukáš Peter měl 
a stále má nelehký úkol, vytvo-
řit tým z věkově a dovednostně 
pestré skupiny kluků.

(Pokračování na straně 7)

lko i nealko nápojjjů.ů.ů.ů.
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Snakes FM jsou hvězdy – basket
chlapců v našem městě stále žije!

(Pokračování ze strany 6)
V kategorii U12 tak vedle sebe 

hrají osmiletí až dvanáctiletí borci, 
proti kterým nastupují někdy i pět 
let trénující sportovci s obrovským 
dovednostním i taktickým násko-
kem. Naši kluci, které spojuje 
především odvaha a chuť něco 
dokázat, a po pár trénincích, s de-
ficitem znalostí pravidel basketba-
lu, často taky s velmi zanedbanou 
pohybově dovednostní výbavou, 
se postavili takovým družstvům, 
jako je líheň ligové Opavy, Nového 
Jičína nebo NH Ostrava. Soutěž v 
těchto dnech vrcholí posledními 
zápasy v připravovaném republi-
kovém finále. Máme za sebou de-
set dvojutkání a účast ve velkém 
mezinárodním turnaji v Ostravě 
a trenéři dnes mohou být pyšni, 
že po úvodních debaklech typu 
0:102, 1:92 nebo 11:136 dospěli 
k neuvěřitelnému vítězství nad NH 
Ostrava 35:33. V poslední době 
odehráli několik velmi důstojných 
zápasů. Snakes JSOU hvězdy. 
To, co ale září, není nadání, nebo 
excelentní technický výkon. Je to 
odhodlání, se kterým se do zdán-
livě ztraceného boje vrhli. Kluci 
mají na většinu soupeřů velké 
tréninkové manko a před sebou 
hodně práce. Na další výhry bu-
deme nejspíše ještě dlouho čekat, 

ale realizační tým je nadšený, že 
mladý basket se ve Frýdku-Míst-
ku znovu nadechl a projevil chuť 
vydržet. Před kluky je posledních 
pár zápasů sezóny, spousta tré-
ninku a hlavně dvě týdenní letní 
soustředění mimo město a domo-
vy hráčů. V příštím roce plánuje-
me rozšířit počet družstev na dvě, 
kdy ročníky 2004 a 2003 by měly 
hrát soutěž jedenáctiletých.

Je radost pozorovat partu, 
která kolem basketu vznikla, je 
radost sledovat, že svět basketu 
je prima svět rozumných lidí bez 
nároku na osobní a nepřiměřený 
prospěch, a těšíme se, že nás 
bude stále víc. Díky všem zú-
častněným i těm, kteří nám pro-
jevují přízeň.  Zdeněk Navrátil

Družstvům Basketbalové-
ho klubu Frýdek-Místek po-
malu končí mistrovské soutě-
že, některá se nyní připravují 
na kvalifikace do příštího 
soutěžního ročníku. Během 
víkendu hrály pouze starší 
minižákyně a ženy.
BK Frýdek-Místek – BK Pří-

bor 32:56 a 40:66
Riedelová 7+14, Ručková 7+9, 

Basketbalové soutěže pomalu končí
Staňurová 1+8, Vojkovská 6+2, 
Mahdoňová 0+7, Martynková 
6+0, Bačová 5+0.

Družstvo žen po delší době 
opět zvítězilo, tentokrát nad mla-
dými hráčkami z Ostravy. Celý 
zápas hrálo lepší basketbal a jeho 
členkám se dařilo i střelecky. 

BK Frýdek-Místek – SBŠ 
Ostrava D 67:52

Půčková 14, Šebestová 12, Olej-

níková 12, Schäferová 7, Volná 
6, Bonková 4, Janošcová 2.

„V předposledním zápase 
soutěže jsme neustále vedly a 
nedaly jsme soupeřkám žádnou 
šanci nám vedení v průběhu ce-
lého zápasu vzít. S naší hrou i ví-
tězstvím jsme tentokrát byly vel-
mi spokojeny, ocenili to i v hale 
přítomní diváci,“ hodnotila hrající 
trenérka Markéta Schäferová.

Frýdecké gymnastky opět mistryněmi Česka
Gymnastky z 11. ZŠ ve 

Frýdku se 13. dubna zúčastni-
ly republikového finále poháru 
ve sportovní gymnastice druž-
stev, které se i letos konalo 
v liberecké Tip Sport aréně.

Letošní ročník soutěže škol-
ních sportovních klubů ČR vrcholil 
opět jako v loňském roce v nej-
krásnější gymnastické hale ČR 
v Liberci. Frýdek-Místek reprezen-
tovala dvě dívčí družstva z 11. ZŠ 
v kategorii základních škol. 

Družstvo „B“ ve složení Adé-
la Blažková, Natálie Kacířová, 
Anna Slováčková, Miroslava Al-
dersová a Jolana Jašúrková se 
na liberecký šampionát vydalo 
pouze se zájmem nasbírat nové 
zkušenosti a připravit se tak na 
rok příští. Tato děvčata zvládla 
závod jen s menším zaváháním, 
a ač nejmladší účastnice, vybo-

jovala v konkurenci 9 družstev 
krásné, i když pro sportovce ono 
nepopulární, čtvrté místo. I přes 
velmi nízký věk děvčata v „B-tý-
mu“ ukázala, že nejsou pozadu, 
a se známkami jako 9,7 bodu na 
přeskoku vzkázala soupeřům, 
že příští rok s nimi musejí počítat 
v bojích o cenné kovy.

Družstvo „A“ ve složení Do-
minika Nguyen, Klára Štefková, 
Veronika Nečasová a Hana Fili-
pová se kvalifikovalo vítězstvím 
v krajském přeboru.

Na těchto děvčatech byla 
znát nervozita už několik dní 
dopředu. Není se čemu divit, 
byla na nich velká zodpověd-
nost. Jejich starší kolegyně zví-
tězily v tomto poháru již osmkrát 
v řadě a ne nadarmo jejich tre-
nérky pořadatelé v Liberci oslo-
vili „plackožrouti“.

Děvčata díky své bojovnosti 
a především perfektní týmové 
spolupráci zvládla svůj úkol na 
jedničku. Ve velmi dramatickém 
souboji nakonec s náskokem 
porazila děvčata z Příbrami a 
navázala tak na dlouholetou éru 
zlatých medailí.

V soutěži jednotlivců se pak 
navíc ukázalo, že děvčata z Frýd-
ku nedala ostatním soupeřkám 
šanci. Na třetím místě skončila 
Klára Štefková spolu s Veronikou 
Nečasovou a vítězkou celého 
mistrovství se nakonec spolu se 
závodnicí ze ZŠ Doksy stala také 
Dominika Nguyen.

Děvčatům gratulovaly nejen 
soupeřky, ale také porota, která na 
jejich výkonech mohla oči nechat. 

Všem gymnastkám moc gratu-
lujeme a děkujeme za perfektní re-
prezentaci školy a našeho města. 

5. kolo Žákovské ligy ČR 
mladých házenkářů se ten-
tokrát odehrálo na naší palu-
bovce Sportovní haly 6. ZŠ v 
Místku. Starší žáci SKP Frýdek-
-Místek si vedli velmi dobře, po 
vítězstvích nad Plzní a Zubří a 
remíze s Ostravou postupují 
do 6. kola mezi osmičku nej-
lepších družstev této soutěže. 

V dalším kole hraje osm 
družstev rozdělených do dvou 
čtyřčlenných skupin. Tři druž-
stva z každé skupiny postupují 
do finálového kola, ve kterém 
se bojuje o mistrovský titul pře-
borníka ČR. Družstvo SKP Frý-
dek-Místek bude svou skupinu 
hrát 4. 5. v Zubří, společně s 
celky Dukly Praha, HC Zubří a 
Baníku Most. Druhou skupinu 
tvoří družstva Karviné, Ostravy, 
Velké Bystřice a Nového Veselí. 

Výsledky našeho družstva

Mladí házenkáři skvěle reprezentují
v 5. kole 

SKP Frýdek-Místek – Talent 
Plzeň 21:17 (11:8) 

Cáb, Feike, Fritz – Pitr 4, Šimek 
2, Žilavý 2, Körmendy , Hanák 2, 
Blahut 2, Beňo 2, Hladný, Verlík, 
Havránek 7/1, Češek, Stříž. Tre-
nér Martin Strnadel 

SK Velká Bystřice – SKP 
Frýdek-Místek 19:15 (8:4) 

Havránek 6/2, Pitr 2, Žilavý 2, Bla-
hut 2, Hanák 1, Verlík 1, Stříž 1. 

SKP Frýdek-Místek – HC 
Zubří 17:15 (7:9) 

Havránek 8, Šimek 4, Stříž 3, 
Blahut 1, Beňo 1. 
Sokol Ostrava – SKP Frýdek-

-Místek 13:13 (7:5) 
Havránek 3, Pitr 3, Šimek 2, Kör-
mendy 2/1, Stříž 2, Blahut 1 
Pořadí skupiny: 1. Sokol Ost-
rava 5b., 2. SKP Frýdek-Místek 
5b., 3. Velká Bystřice 4b., 4. HC 
Zubří 4b., 5. Talent Plzeň 2b. 

Pohár Josefa Masopusta: Vítězné družstvo okresního kola
– SPŠ, OA a JŠ Frýdek-Místek.

Extraligoví házenkáři Frýd-
ku-Místku v důležitém utkání 
s Kopřivnicí uspěli, když na 
domácí palubovce svého sou-
peře porazili 34:30.

Velmi důležité utkání se ode-
hrálo ve třetím kole nadstavbové 
části o 7.-11.místo. SKP Frýdek-
-Místek přivítal na domácí palu-
bovce svého rivala z Kopřivnice. 
Domácí nenechali nic náhodě a 
po vítězství 34:30 se posouvají na 
devátou příčku extraligové tabulky.
Sestava a branky SKP: Pyško 
(40%), Šoltés - Gřešek 3, Komá-
rek 2, Petřík 2, Kichner 4, Hečko, 
Unger 1, Dyba 4/3, Vacula 6, Hes 
1, Kalous 3, Hladký, Strack 8.

Házenkáři dokázali doma vyhrát
SKP Frýdek-Místek - KH Kopřivnice 34:30 (15:13)

DOMÁCÍ VÝHRA: Házenkáři porazili poslední Kopřivnici.  Foto: PP

Běžeckou sezónu na dráze 
zahájili atleti Slezanu Frýdek-
-Místek tradičně, a to 22. roční-
kem „Trojky na dráze“. Nádher-
né, slunečné počasí přilákalo 
více než 170 běžců všech vě-
kových kategorií od nejmenších 
capartů až po veterány. 

Domácí mladí atleti si vedli 

Sluníčko přilákalo 170 běžců
velice dobře, když vybojovali 7 
vítězství, 8 druhých a 6 třetích 
míst. Zvítězili Julie Hrčková a 
Jan Klimas (2006 a ml.), Žane-
ta Juřičná (2004-05), Jan Kváš 
(2000-01), Helena Benčová a 
Jan Tesarčík (1998-99) a Vero-
nika Seibeltová (1996-97). 

(Pokračování na straně 9)
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Doma je doma! Pečova-
telská služba již řadu let 
poskytuje ve Frýdku-Místku, 
Lískovci, Chlebovicích, Ze-
linkovicích a Skalici služby 
seniorům, osobám se zdra-
votním postižením a rodi-
nám s dětmi, jejichž nepříz-
nivá situace vyžaduje pomoc 
druhé osoby.

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p. o.
Naším posláním je umožnit 

lidem žít co nejdéle běžným a 
důstojným životem v jejich při-
rozeném domácím prostředí. 
Péči zajišťuje tým profesionál-
ních pracovnic, které zde jsou 
pro klienty vždy, když potřebují 
pomoci s péčí o vlastní osobu, 
s chodem domácnosti, náku-
py, pochůzkami, se zajištěním 

bezpečí při koupání, osobní 
hygieně, zajištěním doprovodu 
k lékaři, na úřady atd. Dále na-
bízíme dovoz obědů, doprovody 
při procházkách, svoz a koupá-
ní ve Středisku osobní hygieny 
či svoz a praní prádla. Zkušení 
pracovníci pečovatelské služby 
mají odborné vzdělání a kaž-
doročně své znalosti v oboru 
zvyšují absolvováním seminářů, 
školení a stáží, zaměřených na 
problematiku dané oblasti. Kaž-
dý uživatel si plánuje službu dle 
svých požadavků, potřeb a přá-
ní, naše služba tak je „šitá na 
míru“. Nabízíme bezplatné jed-
nání v domácnosti nebo v kan-
celáři Pečovatelské služby, 
při kterém sociální pracovnice 

poskytne veškeré informace o 
službě, a klienti se sami mohou 
rozhodnout, zda by naše služba 
byla to pravé. V případě, že se 
rozhodnete službu využít, soci-
ální pracovnice společně s vámi 
nastaví individuální plán a tako-
vou podporu, jakou potřebujete.

Pečovatelská služba je po-
skytována jako ambulantní a 
terénní služba v domácnostech 
občanů na území statutárního 
města Frýdku-Místku i jeho 
okrajových částí – Lískovce, 
Chlebovic, Zelinkovic a Skali-
ce, a to denně včetně víkendů 
a svátků. Provozní doba pečo-
vatelské služby je od 7:00 do 
21:00 hodin, dle individuálních 
potřeb každého uživatele. 

Službu je možno sjednat na 
základě domluvy se sociální 
pracovnicí, popř. vedoucí Pe-
čovatelské služby, které vám 
poskytnou veškeré potřebné 
informace.

Při poskytování základního 
sociálního poradenství spolu-
pracuje pečovatelská služba 
se sociálně-právní poradnou, 
která je součástí Centra pečo-
vatelské služby.

Najdete nás na adrese: 
Centrum pečovatelské služby 
Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace, Zámecká 1266, 
Frýdek-Místek, nebo nás kon-
taktujte na telefonních číslech: 
558 630 816, 775 790 022 nebo 
775 790 008.

Je za tím:
OPAKOVANÉ URÁŽENÍ

KONTROLY, SLEDOVÁNÍ
OMEZOVÁNÍ, VYHROŽOVÁNÍ
ZASTRAŠOVÁNÍ, NAPADÁNÍ

NUCENÍ K NĚČEMU, CO 
NECHCI

ZÁKAZY KONTAKTŮ S RODI-
NOU A PŘÁTELI

Můžete to změnit! Samo od 
sebe to nikdy neskončí 

Nestyďte se přijít a promluvit 
si o tom (nemusíte sdělit své 
jméno) zcela bezplatně na: 

Bojíte se jít domů?
Magistrát města F-M, Radniční 
1149, 1. patro, kancelář č. 205

Po: 8:00 – 17:00, St: 8:00 – 
17:00, Čt: 13:00 – 15:00

Tel.: 558 609 321
nebo 

DONA LINKA Bílého kruhu 
bezpečí

Tel. 251 511 313 – nepřetržitá 
telefonní linka 

INTERVENČNÍ CENTRUM 
Havířov Slezská diakonie

Tel. 739 500 634 (Po-Pá 8 -22, 
So-Ne 8-16 hod.) „Máte doma starší, po-

užívaný či nepotřebný, ale 
funkční kočárek nebo jiné 
potřeby pro novorozence? 
Chcete přispět na dobrou věc 
a pomoci druhým? Věnujte je 
do naší poradny…“

Poradna pro ženy a dívky 
opět pořádá sběr výbaviček od 
soukromých dárců. Přijímá ne-
jen kočárky hluboké, sportovní, 
kombinované a golfáčky, ale 
i autosedačky – „vajíčka“, po-
stýlky, jídelní židličky, chodítka, 
tašky na kočárky, přebalovací 
podložky, nánožníky – „fusaky“, 
deky, zavinovačky, kolotoče nad 
postýlku, hrazdičky na hraní, lát-
kové pleny a plenkové kalhotky 
a oblečení do půl roku miminka. 
Věci můžou být samozřejmě 
starší, používané, ale v pořádku, 

Poradna pro ženy a dívky pořádá 
příjem potřeb pro miminka

popř. vyprané. Příjem probíhá 
přímo v sídle poradny v oteví-
rací době, ale ve výjimečných 
situacích se lze domluvit a pro 
kočárek či postýlku mohou pra-
covnice poradny přijet, pouze 
však v okolí Frýdku-Místku. 

Takto je umožněna materiální 
výpomoc, kterou poradna posky-
tuje klientkám v hmotné nouzi. 
Potřebnost je samozřejmě ověřo-
vána, aby nedocházelo ke zneuží-
vání služby. Kromě oblečení jsou 
věci zapůjčovány na dobu určitou.

Maminky do poradny často při-
cházejí těhotné, v obtížné životní 
situaci, ale o své miminko by se 
rády co nejlépe postaraly. Jejich 
příjmy jsou velmi malé a obávají 
se, jak vše zvládnou, až se dítě 
narodí. Kromě odborného soci-
álního a vztahového poradenství 

jim jsou nabídnuty darované věci. 
Nejde přehlédnout nesmírný vděk 
a dojetí klientek, protože jim tato 
pomoc ulehčí překlenout finančně 
náročnější období, které narození 
dítěte samozřejmě představuje. 

Touto cestou by Poradna pro 
ženy a dívky chtěla poděkovat 
všem lidem, kteří již v minulosti 
potřeby pro miminka darovali a 
bez nichž by tato služba materiální 
výpomoci nebyla realizovatelná. 

Adresa: Palackého 131,
Frýdek-Místek 738 02

Otevírací doba: 
Po 7:30 – 17:00

Út-Čt 7:30 – 15:30
Pá pouze pro objednané

Tel.: 558 434 961, 731 078 299
E-mail: frydek@poradnaprozeny.eu
Web: www.poradnaprozeny.eu

Bc. Ivana Grussmannová

V sobotu 13. dubna probě-
hl v Nízkoprahovém klubu Ú-
-Kryt další ročník Rebel-festu 
pro děti a mládež. Už třetím 
rokem se podařilo zorgani-
zovat tuto akci pod záštitou 
Terénní služby Rebel, jejímž 
zřizovatelem je Charita F-M 
ve spolupráci s Magistrátem 
města Frýdek-Místek, Měst-
skou policií F-M, NZDM Ú-
-Kryt, Terénní službou ZOOM 
a Centrum Pramínek.

Rebel-festu se zúčastnily i 
kapely, které hrály bez hono-
ráře, a touto cestou bychom 
jim chtěli moc poděkovat za 
jejich příspěvek na Rebel-
-festu, a to zejména kapele 
ADJONTKER, kapele PLAS-
TIC PEOPLE, kapele INNER 
EMPIRE, kapele HROZEN a 
kapele Maca a Dávky.

Také zde vystoupily taneční 

REBEL-FEST proběhl už potřetí
skupiny z NZDM Kosťa, Terén-
ní služby Rebel a hostujícího 
NZDM Kamarád z Kopřivnice. 
Na akci vystoupili i sóloví zpěvá-
ci, kteří si mohli vyzkoušet atmo-
sféru vystoupení před publikem.

Během festu probíhal 
workshop, kde si mohli návštěv-
níci sami udělat upomínkové 

předměty na památku z Rebel-
-festu. Podle zpětných vazeb se 
akce návštěvníkům velice líbila.

Poděkování Terénní služ-
by Rebel za zdařilou akci patří 
všem, kteří se jakkoliv zúčastnili 
na přípravě a průběhu akce.

Tomáš Štěpánek,
vedoucí terénní služby Rebel

Centrum nové naděje, o. s. (Občanská poradna 
a Centrum pro rodinu) bude od 15. 5. 2013 do 
5. 6. 2013 zavřeno z důvodu stěhování. Znovu 
otevřeno bude na nové adrese na ulici Palacké-
ho 129 ve Frýdku-Místku od 6. 6. 2013. Telefon-
ní čísla a otevírací hodiny zůstávají stejné.

Těšíme se na Vaši návštěvu. Pracovníci poraden

Centrum nové naděje

Občanská poradna při Centru 
nové naděje, o.s. nabízí odbor-
né sociálně-právní poradenství 
a intervenční poradenskou čin-
nost pro seniory, kteří jsou oběť-
mi násilí, a to zejména v oblasti 
ekonomické. Senioři jsou často 
nuceni pod pohrůžkami ode-
vzdávat svůj důchod rodinným 
příslušníkům, často platí veške-
ré náklady na domácnost za své 
zletilé děti a jsou nuceni uzaví-
rat úvěry, které později nestačí 
splácet. Starší lidé jsou obětí pro 
své okolí, kdy je na ně vytvářen 
nátlak na různých předváděcích 
akcích. Často se na naši porad-
nu obrací senioři, kteří uzavřeli 
smlouvu o úvěru, protože je 
k tomu někdo zmanipuloval, a 
také lidé, kteří podepsali smlou-
vu o službách podomnímu pro-
dejci. Občanská poradna posky-
tuje poradenství v oblastech: 
• předváděcí akce pro seniory
• spotřebitelské úvěry
• oběti trestných činů a domá-

cího násilí (tělesné, psychic-
ké, finanční, zanedbávání)
• tělesné – vědomé způ-

sobování bolesti (zlome-
niny, podlitiny, oděrky, 

Prevence domácího násilí a trestné 
činnosti páchané na seniorech

popáleniny)
• psychické – ponižování, 

psychický nátlak, ne-
vhodné zacházení, nere-
spektování přání a potřeb 
seniorů

• zneužívání majetku a 
finančních zdrojů – ne-
úměrné přispívání na 
domácnost, nemá pení-
ze pro vlastní potřebu, 
životní úroveň (oblečení, 
výživa) neodpovídá reál-
ným příjmům. Při hovoru 
o financích se vyhýbá od-
povědi, neví, jak je s jeho 
penězi nakládáno, ale ro-
dina se o finance zajímá.

• kapesní krádeže
• krádeže vloupáním do bytů, 

domů, sklepů, vozidel
• loupeže
• podvody
• vydírání
• úmyslné ublížení na zdraví
Od 6. 6. 2013 bude Centrum 
nové naděje, o.s. otevřeno na 

nové adrese:
Centrum nové naděje, o.s.

Palackého 129
738 02 Frýdek-Místek

558 629 223
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Připomínáme, že splatnost 
místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů 
a místního poplatku ze psů je 
31. 5. 2013.

V průběhu měsíce dubna byly 
zasílány poštovní poukázky.

Pokud poplatky nebudou za-
placeny včas a ve správné výši, 
může správce poplatku poplatky 
zvýšit až na trojnásobek.

Místní poplatky lze zaplatit:
1) poštovní poukázkou prostřed-

nictvím pošty
2) v hotovosti, a to v době 

pokladních hodin:
• v budově Magistrátu města 
Frýdku-Místku na ul. Radniční 
1148, v přízemí:
- na odd. místních daní a poplatků 
odboru správy obecního majetku

pokladní hodiny:
Po, St: 8:00 – 16:30 h.,
Čt: 8:00 – 14:30 h. 

a v době od 15. 4. do 31. 5.
Út, Pá: 8:00 – 13:00 h. 

- na hlavní pokladně
pokladní hodiny:

Poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů 
Po, St: 8:45 h. – 11:30 h. 
 12:00 h. – 16:30 h.
Út, Pá: 8:45 h. – 11:30 h. 
 12:00 h. – 13:30 h.
Čt: 8:45 h. – 11:30 h. 
 12:00 h. – 14:30 h. 
• v budově Magistrátu města 
Frýdku-Místku na ul. Palacké-
ho 115, v přízemí:
- na pokladně

pokladní hodiny:
Po, St: 9:00 h. – 11:30 h. 
 12:00 h. – 16:30 h.
Út, Pá: 9:00 h. – 11:30 h.
 12:00 h. – 13:30 h.
Čt:  9:00 h. – 11:30 h. 
 12:00 h. – 14:30 h. 
3) převodem na bankovní účet 

města, a to:
• poplatek za komunální od-
pad: na bankovní účet města ve-
dený u Komerční banky a.s. na 
číslo účtu: 19-3767000237/0100
• poplatek ze psů: na bankovní 
účet města vedený u Komerční 
banky a.s. na číslo účtu:

19-928781/0100
4) prostřednictvím SIPO

Upozorňujeme poplatníky, aby: 
a) při platbách formou převodu 

na bankovní účet města uváděli 
vždy číslo účtu s předčíslím 19-. 
Při zadání úhrady bez tohoto 
předčíslí je platba poukázána na 
číslo účtu jiného subjektu. 
b) tiskopis na placení poplatku pro-
střednictvím SIPO doložili správci 
poplatku nejpozději do 31. 3. Po-
platníci, kteří doložili tiskopis v loň-
ském roce, letos ho již nedokládají.

V případě, že poplatník neobdr-
ží poštovní poukázku na daný rok, 
může poplatek zaplatit v hotovosti 
na Magistrátu města Frýdek-Mís-
tek i bez poštovní poukázky. 

Pokud je místní poplatek za 
komunální odpad hrazen pro-
střednictvím realitních kanceláří 
a společenství vlastníků jedno-
tek (v těchto případech je splat-
nost poplatku vždy nejpozději 
do 15. 4., 15. 7., 15. 10. a 15. 
1.), nebudou poštovní poukázky 
těmto poplatníkům rozesílány. 

Doplnění: úplné znění vyhlá-
šek včetně sazeb za jednotlivé 
místní poplatky je na stránkách 
www.frydekmistek.cz v sekci 
Občan – právní předpisy města 
– obecně závazné vyhlášky. 

FRÝDEK
Bruzovská - pod zahrádkářskou 
osadou „U Vodárny“
Horní - za č.p. 1765 (u zahrádek)
J. Pešiny - u křižovatky (poblíž 
č.p. 1823)
K Lesu - za nemocnicí
Nové Dvory - Hlíny - u lípy
Nové Dvory - Podhůří - U Morávky I.
Nové Dvory - Podhůří - U Morávky II.
Nové Dvory - Vršavec - u č.p. 3261
Nové Dvory - Vršavec - naproti 
č.p. 2759 a 2760
Panské Nové Dvory - naproti 
č.p. 2460
Panské Nové Dvory - vedle au-
tobazaru
Pod Zámečkem - Pod Řehánkem

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

Svoz pytlů od zahrádkářů a odpadu 
od zahrádkářských osad v roce 2013

Zahrádkářské osady:
Velkoobjemové kontejnery bu-
dou na níže uvedených místech 
přistaveny vždy v pátek a sta-

ženy budou následující pondělí; 
svoz bude probíhat v intervalu co 
14 dnů, a to od 26. 4. 2013 do 
29. 10. 2013 (viz harmonogram):

Zahrádkář. osada Hliník – 2 VOK
Zahrádkář. osada Polní – 2 VOK
Zahrádkářská osada Nová Osa-
da – 1 VOK

č. svozu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
přistavení 10.5. 24.5. 7.6. 21.6. 4.7. 19.7. 2.8. 16.8. 30.8. 13.9. 27.9. 11.10. 25.10.
stažení 13.5. 27.5. 10.6. 24.6. 8.7. 22.7. 5.8. 19.8. 2.9. 16.9. 30.9. 14.10. 29.10.

Kontejnery K1100 l budou na níže 
uvedených místech přistaveny 
19. 4. 2013 a staženy 4. 11. 2013, 

svoz bude probíhat 2 x týdně:
Zahrádkářská osada U vodárny 
(ul. Bruzovská) – 1 kontejner

Zahrádkářská osada Valcíř I., II., 
III., IV. – 4 kontejnery

Svoz pytlů:

Harmonogram svozu pytlů od zahrádkářů:
č. svozu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
den
svozu 13.5. 27.5. 10.6. 24.6. 8.7. 22.7. 5.8. 19.8. 2.9. 16.9. 30.9. 14.10. 29.10.

Svozová místa budou označena cedulkou, kde budou uvedena data svozu.

MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ – SVOZOVÁ MÍSTA
poblíž kapličky
Bahno - Příkopy - u slepičárny
Bahno - Příkopy - naproti č.p. 
1180 (za Slezanem)
Družstevní - zahrádkářská osa-
da „Družstevní“
K Olešné - u brány zahr. osady 
mezi č. p 1324 a 1325
Kvapilova - od ul. Luční směrem 
k Olešné
U Ostravice - za domem č.p. 1480

CHLEBOVICE
Ke Kotlině - zahrádkářská osada
Ke Kotlině - u č.p. 118
Ke Kůtám - u č.p. 214
Pod Kabáticí - u č.e. 21
Pod Kabáticí - u č.e. 26
Vodičná - u č.p. 12

LÍSKOVEC
Lískovec - mezi domy č.p. 123 a 128
Lískovec - zahrádkářská osada 

„Šajárka“
Lískovec - zahrádkářská osada 
„Za Lesem“

LYSŮVKY
Lysůvky - Na Dolinách

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

ZELINKOVICE
Příborská - u č.p. 72

Vážení rodiče (zákonní zá-
stupci), zápis dětí k předškol-
nímu vzdělávání v mateřských 
školách zřizovaných statutárním 
městem Frýdek-Místek pro celý 
následující školní rok 2013/2014 
proběhne v úterý 14. května a ve 
středu 15. května 2013 od 8:00 

Zápis dětí do mateřských škol
do 16:00 hodin. Mateřské ško-
ly Chlebovice a Skalice budou 
zapisovat děti pouze 14. května 
2013. Žádosti o přijetí do kon-
krétní mateřské školy podávají 
jen zákonní zástupci dětí, které 
nejsou do této mateřské školy 
dosud přijaty.

V souladu se školským zá-
konem se předškolní vzdělává-
ní organizuje pro děti ve věku 
zpravidla od tří do šesti let. 
Ředitel mateřské školy rozho-
duje ve správním řízení o přijetí 
dítěte do mateřské školy. Roz-
hodnutí, kterým se vyhovuje 
žádosti o přijetí ke vzdělávání, 
se oznamují zveřejněním sezna-
mu uchazečů pod přiděleným 
registračním číslem s výsledkem 
řízení u každého uchazeče. Se-
znam se zveřejňuje na veřejně 
přístupném místě ve škole. Zve-
řejněním seznamu se považují 
rozhodnutí za oznámená.

K předškolnímu vzdělávání 
se přednostně přijímají děti v 
posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky. Další 

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční

kritéria pro přijetí k předškolní-
mu vzdělávání stanoví ředitel 
mateřské školy. K předškolnímu 
vzdělávání je možno přijmout 
pouze dítě, které se podrobilo 
stanoveným pravidelným oč-
kováním, má doklad, že je proti 
nákaze imunní nebo se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci. O přijetí dítěte se 
zdravotním postižením rozhodne 
ředitel mateřské školy na základě 
písemného vyjádření školského 
poradenského zařízení, popřípa-
dě také registrujícího praktické-
ho lékaře pro děti a dorost. Dítě 
může být přijato k předškolnímu 
vzdělávání i v průběhu školního 
roku. Bližší informace zveřejní ře-
ditelé dotčených mateřských škol 
způsobem v místě obvyklým.

v mateřských školách na těchto místech

ZŠ a MŠ FM, Jana Čapka 2555
web: www.2zsfm.cz

FM, Slezská 770 (zde se zapisují 
děti i pro MŠ FM, Bavlnářská 455)
FM, Slezská 2011

ZŠ a MŠ FM, El. Krásnohorské 2254
web: www.5zsfm.cz
web: www.msliskovecka.cz

FM, Lískovecká 2850

ZŠ a MŠ FM, Lískovec,
K Sedlištím 320
web: http://info.skola.liskovec.cz

FM, Lískovec, K Sedlištím 182

ZŠ a MŠ FM - Chlebovice, Pod 
Kabáticí 107, přísp. organizace 
web: www.zschlebovice.cz

FM, Chlebovice, Pod Kabáticí 193

ZŠ a MŠ FM - Skalice 192,
příspěvková organizace
web: www.skolaskalice.cz

FM, Skalice 192

MŠ Pohádka, FM, Třanovského 404
web: www.mspohadkafm.cz

FM, Třanovského 404 (zde se zapi-
sují děti i pro MŠ FM, Gogolova 239)

MŠ Beruška, FM, Nad Lipinou 2318
web: www.msberuska.cz

FM, Nad Lipinou 2318
FM, Olbrachtova 1421

MŠ Sněženka, FM,
Josefa Lady 1790
web: www.mssnezenka.cz

FM, Josefa Lady 1790
FM, 8. pěšího pluku 821
FM, Svatopluka Čecha 170

MŠ Mateřídouška, FM,
J. Božana 3141
web: www.msmateridouska.cz

FM, J. Božana 3141

MŠ FM, Josefa Myslivečka 1883
web: www.jmyslivecka.cz

FM, Josefa Myslivečka 1883
FM, F. Čejky 420
Lysůvky, Příborská 37

MŠ FM, Anenská 656,
přísp. organizace
web: www.msanenska.cz

FM, Anenská 656
FM, Jiřího Trnky 63

ZŠ a MŠ Naděje, FM,
Škarabelova 562
web:www.specskolynadeje.cz

FM, K Hájku 2972

(Pokračování ze strany 7)
Druhá místa vybojovali Barbo-

ra Kvášová, Filip Urban (oba 2006 
a ml.), Vojta Pavelek (2004-05), 
Lukáš Vlk (2002-03), Eliška Kop-
cová a Tomáš Szymala (2000-
01), Kateřina Krtková (1998-99) 
a Daniel Raška (1996-97). Na 
bronzový stupínek se postavil 
Jakub Maleček (2006 a ml.), Sára 
Novotná (2002-03), Jana Swier-
košová (2000-01), Petra Pavlás-

Sluníčko přilákalo 170 běžců
ková a Sergei Tkach (1998-99) 
a Veronika Nováková (1996-97). 
Domácí se neztratili ani v hlavním 
závodě na 3000 m, kde byla mezi 
ženami nejlepší Veronika Siebel-
tová a mezi muži nad 55 let Josef 
Nejezchleba. Helena Benčová 
starší přidala 3. místo mezi žena-
mi nad 35 let. Organizátorům je 
třeba poděkovat za výborně při-
pravenou akci a běžcům za velice 
dobrou reprezentaci.
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Ve Frýdku-Místku se na-
chází tři sběrné dvory, které 
jsou k dispozici pro obča-
ny města. Obyvatelé města 
Frýdku-Místku mohou do 
sběrných dvorů odevzdávat 
odpady zdarma (po předlože-
ní občanského průkazu); pod-
nikatelé ovšem za odevzdané 
odpady musí zaplatit. 

Loni otevřený nový sběrný 
dvůr „Slezská“ na ulici J. Čapka. 

Sběrné dvory a Mobilní sběrna
Nachází se v bývalém areálu sta-
vebnin BETA, těsně před želez-
ničním přejezdem poblíž autoser-
visu Bártek a syn. Tento sběrný 
dvůr nahradil sběrný dvůr „Pod 
Estakádou“, který byl k 1. 6. 2012 
uzavřen. Sběrný dvůr Slezská je 
moderním, prostorným a dobře 
vybaveným sběrným dvorem, 
který je velmi dobře dostupný pro 
občany frýdecké části města, ze-
jména sídliště Slezská.

 Druhý sběrný dvůr „Collolou-
ky“ se nachází vedle hypermarke-
tu Tesco. Na sběrné dvory mohou 
lidé přinášet nebezpečné a velko-
objemové odpady, ale také biolo-
gicky rozložitelné odpady a elek-
trozařízení a elektrospotřebiče. 

Sběrný dvůr ovšem nepřijímá 

stavební odpad a neodložíte tam 
ani pneumatiky. 

Na sběrných dvorech se prová-
dí výkup papíru a železných kovů.

Provozní doba na SD Slez-
ská a SD Collolouky:
pondělí – pátek  8.00 – 18.00 h
sobota 8.00 – 14.00 h

 Poslední sběrný dvůr je 
umístěn v areálu Frýdecké 
skládky, a.s., na Panských No-
vých Dvorech.

Provozní doba
pondělí – pátek  6.00 – 14.00 h

Mobilní sběrna
Mobilní sběrna v určených 

termínech stojí (úterý – čtvrtek) 
na jednotlivých stanovištích ve 
Frýdku a Místku. Tyto stanoviště 
jsou uveřejněné na interneto-

vých stránkách města a Frýdec-
ké skládky, a.s. a vychází pravi-
delně i ve zpravodaji. 

Jednotlivá stanoviště:
Parkoviště u Kauflandu

Parkoviště u bazénu
Pod estakádou vedle Slezanu, 

naproti McDonald´s
Parkoviště před prodejnou 

Mountfield
Provozní doba

pondělí – pátek  6.00 – 14.00 h

Nabídka na pronájem standardních obecních bytů 
- o velikosti 1+2 s dluhem po 
předchozím nájemci v domě:
• č. p. 158 na ul. Frýdlantská, 
k.ú. Místek,
• č. p. 799 na ul. Českosloven-
ské armády, k.ú. Místek

BYT Č.: 69 v domě čp. 158
PODLAŽÍ: 13.
PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU: 
pokoj – 18,5 m2, pokoj – 13,2 m2, 
kuchyň – 9,3 m2, předsíň – 6,3 
m2, koupelna – 2,9 m2, WC – 1,3 
m2, sklep – 1,2 m2.
NÁJEMNÉ za 1 měsíc: 4.102 Kč
ZÁLOHA ZA POSKYTOVANÉ 
SLUŽBY (vodné, stočné, dodáv-
ka teplé vody, výtah, osvětlení 
společných prostor, spol. tele-
vizní anténa, dodávka tepla) za 
1 měsíc pro 1 osobu: 2.073 Kč
POPLATEK ZA VYBAVENÍ 
BYTU za 1 měsíc: 61 Kč

BYT Č.: 58 v domě čp. 799
PODLAŽÍ: 9.
PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU: 
pokoj – 20,5 m2, pokoj – 15,4 m2, 
předsíň – 12 m2, kuchyň – 10,7 
m2, koupelna – 4 m2, WC – 1,2 
m2, sklep – 3,4 m2.

NÁJEMNÉ za 1 měsíc: 4.398 Kč
ZÁLOHA ZA POSKYTOVANÉ 
SLUŽBY (vodné, stočné, dodáv-
ka teplé vody, výtah, osvětlení 
společných prostor, spol. tele-
vizní anténa, dodávka tepla) za 
1 měsíc pro 1 osobu: 2.437 Kč
POPLATEK ZA VYBAVENÍ 
BYTU za 1 měsíc: 90 Kč
Opotřebovanost bytů odpovídá je-
jich stáří a způsobu užívání před-
chozími nájemci. S tímto stavem 
budou zájemci seznámeni při 
prohlídce bytu, kterou si zájemci 
mohou domluvit telefonicky na č. 
558 609 363 nebo 558 609 364. 
Smlouva o nájmu bytu (dále jen 
„NS“) bude uzavřena na dobu 
určitou 8 měsíců. V případě, že 
během této doby nedojde ze 
strany nájemce k porušení jeho 
smluvních a zákonných povin-
ností, uzavřou smluvní strany 
dodatek k NS, jehož předmětem 
bude změna doby nájmu.
PODMÍNKY PRO ŽADATELE 
- v den uzavření smlouvy musí ža-
datel-nájemce dovršit 18 let věku,
- žadatel ani jeho manžel/ka 

nesmí mít možnost užívat samo-
statně bytovou jednotku,
- žadatel ani jeho manžel/ka nesmí 
užívat byt ve vlastnictví statutární-
ho města Frýdku-Místku (dále jen 
„SMFM“) bez právního důvodu,
- před uzavřením NS nesmí mít 
žadatel nebo jeho manžel/ka 
závazek vůči SMFM po lhůtě 
splatnosti. 
NS bude uzavřena s tím žadate-
lem, který uhradí dlužnou částku 
po předchozím nájemci ve výši 
100.000 Kč (pro každý byt). 
Dlužnou částku musí uhradit ža-
datel-budoucí nájemce v jediné 
splátce před uzavřením NS na 
základě uzavřené Dohody o při-
stoupení k závazku.
Při větším zájmu o pronájem 
bytu bude mít přednost v tom-
to pořadí:
1) žadatel vedený v seznamu 
žadatelů odboru správy obec-
ního majetku Magistrátu města 
Frýdku-Místku s nejstarším da-
tem podání žádosti,
2) občan, který má uzavřenou 
NS se SMFM s podmínkou, že 
skončí nájemní vztah k dosa-
vadnímu bytu dohodou a tento 
předá v řádném stavu pronají-
mateli, a to ve lhůtě do 30 dnů 
od vzniku nájemního vztahu 
k novému bytu
3) občan s trvalým pobytem na 
území SMFM 
4) občan státu EU s trvalým po-
bytem v ČR.
Svůj zájem o pronájem uvede-
ných bytů nahlásí zájemce do 27. 
5. 2013 na OSOM, Radniční 10, 
kanc. č. 208, tel. 558 609 181.

Nabídkové licitační řízení
Statutární město Frýdek-Místek 

rozhodlo o prodeji níže uvedeného 
osobního automobilu formou na-
bídkového licitačního řízení:

- osobní automobil ŠKODA 
FELICIA 1.3 LXI, rok výroby 
2000. Nejnižší nabídnutá cena 
může být 8.100 Kč

Prodej formou nabídkového li-
citačního řízení se uskuteční dne 
27. 5. 2013 ve 13 hodin v zase-

dací místnosti v budově Magistrá-
tu města Frýdek-Místek, Radnič-
ní č. 10, Frýdek-Místek. Účastník 
nabídkového licitačního řízení 
se před jeho konáním prokáže 
platným občanským průkazem. 
Kupní cena musí být zaplacena 
před podpisem kupní smlouvy. 
Bližší informace na odboru sprá-
vy obecního majetku MMFM, tel. 
558 609 177.

Adidas 24 hodin kolem Olešné se pojede i letos
(Pokračování ze strany 3)

„Okruh kolem Olešné je 
dlouhý 4500 metrů a je spe-
cifický technicky rozdílnými 
úseky. Nabízí stoupání s dlou-
hým sjezdem, rychlostní rovin-
ky, zatáčky všech poloměrů, 
technický úsek, který prověří 

bruslařské umění, a v nepo-
slední řadě krásné vyhlídky na 
panorama Beskyd, které zvlášť 
při západu a východu slunce 
vypadají majestátně,“ oceňuje, 
co bylo pro in-line na Olešné 
městem vybudováno, Libor 
Uher.  (pp)

(Pokračování ze strany 2)
Díky spolupráci Frýdecké 

skládky a Adry můžou obča-
né pro ně nadbytečné věci 
také odevzdávat v konkrétních 
sběrných dvorech. „Byli by-
chom rádi, kdyby lidé využívali 
těchto možností, protože ne-
chávat věci před domem nebo 

I charita musí mít řád
u popelnic není vhodné. Každá 
movitá věc, odložená občany, 
se totiž stává odpadem, a po-
kud je odložená mimo kontej-
ner, může to být považováno 
za zakládání černé skládky,“ 
upozornil Jaroslav Zezula, ve-
doucí odboru životního prostře-
dí a zemědělství.  (pp)

(Pokračování ze strany 1)
... Občané určitě vidí, že jí 

bylo hodně zapotřebí. Objízd-
né trasy budou ve špičkách 
ucpané, tranzitní doprava těž-
ko bude kličkovat, ale místní 
se tomu jistě brzy přizpůsobí a 
most přes Ostravici budou ně-

Omezení na estakádě brzy vzrostou
kteří přejíždět i v Bašce nebo 
v Lískovci,“ vyjádřil se Ivo Mu-
ras, vedoucí krajského odboru 
dopravy a silničního hospodář-
ství. Silnice I48 ani estakáda 
nejsou ve správě města. Obča-
né a řidiči by se měli s případ-
nými připomínkami k opravám 

obracet na Krajský úřad Mo-
ravskoslezského kraje nebo na 
vlastníka estakády, tj. na Ředi-
telství silnic a dálnic ČR. „Sa-
mozřejmě, že i my jako město 
budeme situaci monitorovat 
a předávat veškeré podněty,“ 
ujistil Karel Deutscher.  (pp)

Zájemci se mohou 
hlásit do závodu na 
webových stránkách

www.inline24.czNabídka pozemku k prodeji
Statutární město Frýdek-Mís-

tek nabízí k prodeji pozemek 
p.č. 6226/7 orná půda o výměře 
1 543 m2, k.ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek (ul. Kpt. Nálepky).

Jedná se o pozemek určený 
dle platného územního plánu 
města Frýdku-Místku pro vý-
stavbu rodinného domu.

Prodej se uskuteční formou 
nabídkového licitačního řízení, 
které proběhne dne 29. 5. 2013 

ve 13 hod. v zasedací síni odboru 
správy obecního majetku Magis-
trátu města Frýdek-Místek, ul. 
Radniční 10, dv. č. 323. 

Zápis k účasti v nabídkovém 
licitačním řízení (dále jen „NLŘ“) 
je ve 12.45 hod.

Předmětem NLŘ bude výše 
kupní ceny za prodej pozemku. 
Nejnižší nabídková cena je sta-
novena na 800 Kč/m2.

(Pokračování na straně 16) 

Sportovní klub CAPP
nabízí

LETNÍ VODÁCKÝ
TÁBOR NA ŘECE HRON

 - SLOVENSKO
24.7. - 4.8.2013

Vhodné pro děti od 9 let.
Více na www.capp.cz,
tel: +420 608 741 124,

777 709 500
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Odkaz na praktický a přehledný seznam úřadu s telefonními kontakty na jednotlivé osoby, včetně čísla kanceláře: http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/telefonni-seznam/
Všeobecný odkaz na životní situace, které je magistrát kompetentní řešit: http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/zivotni-situace/

Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné odpady a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení: 
Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
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 – nerozebra-
né: lednice, mrazničky, sporáky, 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
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 prodejny Mountfield 14.-16. 5.
U krytého bazénu 21.-23. 5.
Park. u Kauflandu 28.-30. 5.
Pod estakádou (bývalý SD)

7.-9. 5. (8. 5. – svátek) 
Sběrné dvory:

Collo-louky, Slezská
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, 
604 285 775, 733 347 236

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORYVOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY

k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku
objekt čp. 34,
nebytové prostory o výměře 280 m2, bývalá výrobna 
uzenin u Nové Osady ve Frýdku 
k.ú. Skalice
objekt čp. 61,
nebytové prostory o celkové výměře 43,50 m2 (míst-
nost č. 1.14 v kulturním domě)
k.ú. Místek
Místecká kasárna, objekt bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č. 3992/4 
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP, garážování
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/16 – objekt 
C 5, („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 99 m2 (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/5 – objekt 
14b, („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 49,84 m2 (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3999/5 zast. plo-
cha, („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2, areál 
„C“, objekt 25, (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku 3975/4 zast. plocha, 
(„Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 27,64 m2 (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku 3988/5 zast. plocha, 
(„Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 35 m2 (sklad) 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, (místnost č. 402)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, IV. NP, kancelář 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, (místnost č. 403)
nebytové prostory o výměře 20 m2, IV. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, (místnost č. 501)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, V. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, (místnost č. 506)
nebytové prostory o výměře 41,54 m2, V. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, (místnost č. 507)
nebytové prostory o výměře 45,17 m2, V. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, (místnost č. 132)
nebytové prostory o výměře 10,28 m2, I. NP, kancelář 

objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, (místnost č. 119)
nebytové prostory o výměře 37,06 m2, I. NP, kancelář 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
nebytové prostory o výměře 4,42 m2, I. NP, (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18,60 m2, I. NP, (kancelář)
nebytové prostory o výměře 19,37 m2, I. NP, (kancelář)
nebytové prostory o výměře 3,39 m2, I. NP, (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 8,63 m2, I. NP, (sklad)
objekt bez čp./če. na pozemku pč. 229/3 zast. plocha 
(křížový podchod)
nebytové prostory o celkové výměře 24,7 m2, I. NP
objekt čp. 72, ul. J. Trnky 72
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezi-
patře (2 místnosti) 
objekt bez č.p/č.e.na pozemku p.č. 151/2, ul. Hlavní
nebytové prostory o celkové výměře 22,11 m2, II.NP (sklad)
objekt bez č.p./č.e. podchod mezi bývalým autobuso-
vým stanovištěm a prodejnou Albert
nebytové prostory o celkové výměře 10,45 m2 (obchod)
k.ú. Frýdek
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP, kancelář
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, III. NP, kancelář 
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VI. NP, kancelář 
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP, kancelář 
objekt čp. 646, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 41 m2, 3b
objekt čp. 647, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 18,99 m2, II. NP 
objekt čp. 1166, ul. Těšínská
nebytové prostory o celkové výměře 17,6 m2, II.NP (kancelář) 
objekt čp. 3062, ul. Novodvorská, 
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2, (prodejna)
objekt čp. 2320, tř. T. G. Masaryka, 
nebytové prostory o celkové výměře 84,42 m2, (prodejna)
objekt čp. 1313, ul. Míru
celý objekt

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
Ing. Zdeňka Ursíniová, tel:. 558 609 175

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

Řídící výbor Integrované-
ho plánu rozvoje statutárního 
města Frýdku-Místku – sídliště 
Slezská schválil 20. 3. 2013 
vyhlášení výzvy k podávání 
žádostí o poskytnutí podpory v 
rámci aktivity 5.2 b) Regenera-
ce bytových domů.

V rámci této části integrova-
ného plánu mohou vlastníci by-
tových domů na „nové“ Slezské 
požádat o dotace EU, např. na 
projekty zateplení domů, výmě-
ny oken, modernizace otopné 
soustavy, výtahů apod. Podpo-
ra bude poskytována pouze v 
zóně Sídliště Slezská II, která 

Výzva k podávání žádostí o dotace na 
regeneraci bytových domů na sídlišti Slezská

je ohraničena ulicemi Slezská, 
T. G. Masaryka, Sadová, So-
kola Tůmy, O. Lysohorského, 
Jana Čapka, Dobrovského, 
Hlavní a areálem židovského 
hřbitova. O podporu tedy mo-
hou vlastníci bytových domů 
v následujících ulicích: Novo-
dvorská, Dr. M. Tyrše, Pekař-
ská, J. Kavky, J. Božana, M. 
Chasáka, J. Čapka, Jiřího z 
Poděbrad a Dobrovského.

Žádosti je možné podávat od 
2. 4. 2013 do 31. 5. 2013, text 
výzvy naleznete na www.frydek-
mistek.cz, sekce Podnikatel / 
Integrovaný plán rozvoje města

v I. NP objektu č.p. 3062, ul. 
Novodvorská, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek, o celkové výmě-
ře 24,70 m2 (prodejna).

Výše nájemného v místě ob-
vyklá je 800 Kč/m2/rok bez DPH. 
Žádosti o pronájem s uvedením 
účelu nájmu a s nabízenou výší 
nájmu (zvlášť v zapečetěné 
obálce s nápisem „Neotvírat – 
pronájem nebytového prostoru 
v I.NP objektu č.p. 3062, ul. 

Statutární město Frýdek-Mís-
tek nabízí k pronájmu a násled-
nému prodeji část pozemku p.č. 
3563 ostatní plocha – zahrada o 
výměře 21 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (J. Vantucha), a 
to za účelem výstavby garáže.

Žádost o pronájem a prodej 
části pozemku je možno podat do 
3. 5. 2013 na podatelně Magistrá-
tu města Frýdku-Místku, Radniční 
1148, 738 22 Frýdek-Místek. U 

Nabídka pronájmu a prodeje pozemku
nabídek podaných poštou roz-
hoduje datum poštovního razítka 
(datum poštovního razítka 3. 5.).

Žádost musí obsahovat:
- jméno a příjmení žadatele
- datum narození, adresa 
- telefon
- e-mailová adresa

Bližší informace je možno zís-
kat u Ing. Zdeňky Ursíniové na tel. 
č. 558 609 175 nebo e-mail ursi-
niova.zdenka@frydekmistek.cz

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání 
změny č. 3 Územního plánu Frýdku-Místku

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 sta-
vebním řádu (stavební zákon) 
ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“) ozna-
muje dle § 171 a 173 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád ve 
znění pozdějších předpisů a dle 
ust. § 47 stavebního zákona 
zahájení projednání Návrhu 
zadání změny č. 3 Územního 
plánu Frýdku-Místku.

Obsahem Návrhu zadání změ-
ny č. 3 Územního plánu Frýdku-
-Místku jsou zejména návrhy na 
změnu územního plánu od sou-
kromých subjektů, statutárního 
města Frýdek-Místek, uvedení 
Územního plánu Frýdku-Místku 
do souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem.

Návrh zadání změny č. 3 
Územního plánu Frýdku-Místku 

bude dle ust. § 20 odst. 1 a § 
47 odst. 2 stavebního zákona 
vystaven k veřejnému nahléd-
nutí ode dne vyvěšení veřejné 
vyhlášky (tzn. od 24. 4. 2013) 

- v tištěné podobě v budově 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
oddělení územního rozvoje od-
boru územního rozvoje a staveb-
ního řádu, Radniční 1148, 738 22 
Frýdek-Místek (pondělí a středa 
od 8.00 – 17.00 hodin, čtvrtek od 
8.00 – 15.00 hodin, úterý a pátek 
od 8.00 – 13.30 hodin)

- v elektronické podobě na 
internetové adrese www.frydek-
mistek.cz
ode dne 24. 4. 2013 do dne 24. 
5. 2013

Dle § 47 odst. 2 stavebního zá-
kona může každý do 15 dnů ode 
dne doručení veřejné vyhlášky 
uplatnit u pořizovatele, oddělení 
územního rozvoje odboru územ-
ního rozvoje a stavebního řádu 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-
-Místek, písemné připomínky.

Do 30 dnů od obdržení Návrhu 
zadání změny č. 3 Územního plá-
nu Frýdku-Místku mohou dotčené 
orgány a Krajský úřad Moravsko-
slezského kraje jako nadřízený 
orgán uplatnit u pořizovatele 
vyjádření, ve kterém uvedou po-
žadavky na obsah projednávané 
změny územního plánu vyplývají-
cí z právních předpisů a územně 
plánovacích podkladů. 

V téže lhůtě uplatní krajský 
úřad jako příslušný úřad u poři-
zovatele stanovisko, sousední 
obce mohou uplatnit podněty.

Nejpozději 7 dní před uplynu-
tím této lhůty doručí příslušný or-
gán ochrany přírody pořizovateli 
a příslušnému úřadu stanovisko 
podle § 45i zákona o ochraně 
přírody a krajiny. 

K připomínkám, vyjádřením a 
podnětům uplatněným po uve-
dených lhůtách se nepřihlíží. 

S případnými dotazy se pro-
sím obracejte na Ing. arch. Zuza-
nu Břachovou, oddělení územní-
ho rozvoje, tel. 558 609 275.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

Novodvorská, k.ú. Frýdek“) za-
sílejte na adresu Magistrát měs-
ta Frýdek-Místek, odbor správy 
obecního majetku, Radniční 
1148, maximálně do 3. 5. 2013 
do 14 hodin. U nabídek poda-
ných poštou rozhoduje datum 
poštovního razítka (datum poš-
tovního razítka 3. 5. 2013).

Případné dotazy na tele-
fonním čísle 558 609 175,
Ing. Zdeňka Ursíniová.
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V oblasti sportu: I nadále zachováme propracovaný V oblasti sportu: I nadále zachováme propracovaný 
projekt mládežnického Centra sportu

TURNAJ ŠACHOVÝCH NADĚJÍ: Beskydská šachová škola a SVČ Klíč uspořádaly ve dnech 28. 3. - 1. 4. 
34. ročník Turnajů šachových nadějí. V rámci něj probíhaly čtyři turnaje pro všechny věkové a výkonnostní 
kategorie šachistů. Na startu se sešlo 270 hráčů (ALG, AUT, BLR, CZE, DEN, ENG, GER, POL, RUS, 
SVK a UKR). I šachy jsou sportem, který se těší významné podpoře města. Foto: Petr Pavelka

Pro volební období 2010-2014 se koalice tvořená zá-
stupci ČSSD, Nestraníky a KDU-ČSL zavázala plnit pro-
gramové prohlášení rady města tak, aby naše město bylo i 
nadále místem, kde stojí zato žít, a to nejen v centru obce, 
ale i v okrajových částech. Inspirací je pro nás také evrop-
ská úroveň standardu v činnosti municipality.

„Centrum sportu vzniklo už 
v roce 1997 a naším záměrem 
stále zůstává – podpořit výkon-
nostní sport dětí a mládeže tak, 
aby významně reprezentovaly 
město a současně byl smyslu-
plně vyplněn jejich volný čas,“ 
připomíná na úvod náměstek 
primátora Petr Cvik, který má 
ve městě dlouhodobě sport na 
starosti. „Já pokládám za naši 
velkou výhru, že i v ekonomicky 
horších časech jsme sport nekrá-
tili na finančních prostředcích, na 
druhou stranu právě v této době 
tato oblast potřebuje systema-
tickou podporu jako sůl, proto-
že s dalšími zdroji financování 
je problém. Centrum sportu je 
pro jednotlivá odvětví existenč-
ní záležitostí a příležitostí, jak si 
vychovat kvalitní kádr pro týmy 
dospělých, jejichž podpora je 
samostatnou kapitolou,“ dodává.

V současnosti jsou z rozpočtu 
města – Centra sportu – podporo-
vána tato občanská sdružení: Ho-
kejový club Frýdek-Místek, Měst-
ský fotbalový klub Frýdek-Místek, 
Sportovní klub policie Frýdek-Mís-
tek, oddíl házené, Basketbalový 
klub Frýdek-Místek, Tělocvičná 
jednota Sokol Frýdek-Místek, 
oddíl volejbalu, Tělovýchovná 
jednota Slezan Frýdek-Místek, 
oddíl atletiky, Beskydská šacho-
vá škola a nově jsou k 1. 1. 2013 
zařazeny do Centra sportu Školní 
sportovní klub BESKYDY o.s., 
Tenisový klub TENNISPOINT 
ve Frýdku-Místku a FbC Frýdek-
-Místek, které splnily podmínky 
pro zařazení. Činnost a úspěchy 
všech těchto sportovních klubů 
jsou soustavně monitorovány a 
zveřejňovány ve Zpravodaji Rady 
města Frýdku-Místku i v jiných 
médiích.  (pp)

1. Hokejový club Frýdek-Místek
4.200.000 Kč

2. Městský fotbalový klub 
Frýdek-Místek
1.800.000 Kč

3. BK Frýdek-Místek (Basketba-
lový klub Frýdek-Místek

820.000 Kč
4. Sportovní klub policie Frýdek-

Pro rok 2013 obdržely finance tyto subjekty:
-Místek, oddíl házené

1.400.000 Kč 
5. Tělocvičná jednota SOKOL 
Frýdek-Místek, oddíl volejbalu

1.700.000 Kč
6. Tělovýchovná jednota Slezan 

Frýdek-Místek, oddíl atletiky
800.000 Kč

7. Beskydská šachová škola o.s., 

800.000 Kč
8. Školní sportovní klub

BESKYDY o. s., 
300.000 Kč 

9. Tenisový klub TENNISPOINT 
ve Frýdku-Místku 

300.000 Kč 
10. FbC Frýdek-Místek

300.000 Kč
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SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,
tel: 558 434 154, 558 434 525

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

SVČ
te

SVČ KLÍČ

Taneční studio DANCEPOINT
Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek

www.dancepoint.cz, info@dancepoint.cz
tel.: 773 911 055

registrace možná emailem nebo telefonicky

KARIBSKÉ TANCE A SALSA
pro jednotlivce – NOVĚ OD 19. 3. 

– úterý 18:00 – 19:00
Cena 490Kč/6 lekcí

- Karibské tance – Choreografie i krokové 
variace tohoto kurzu jsou přizpůsobeny tak, 
aby se daly tancovat samostatně, bez part-

nera. Je to směs nádherných a podmanivých 
tanců – mambo, kizomba, cumbia, bachata, 
merenque a reaggeton. Do karibských tanců 
se zapojuje celé tělo, a proto si při jejich tanci 

i nádherně zformujete postavu.
- Salsa – je to tanec, který představuje 

vyjádření emocí pohyby těla v rytmu latin-
skoamerické hudby.

- Pro všechny věkové kategorie.
FITNESS DANCE – NOVĚ

od 20. 3. – středa 18:00 – 19:00
Cena 490 Kč/6 lekcí

- Hodina plná pohybu, která v sobě skrývá 
prvky inspirované různými tanečními styly 
s prvky posilovacími. Pro všechny věkové 

kategorie.
V průběhu roku pro vás připravujeme 

taneční workshopy.
LEKCE STREET DANCE

– pondělí až čtvrtek, Cena 1080 Kč/18 lekcí
- Taneční styly: House, hiphop, wack, pro-
gressive, hype, R´n´b, dancehall, locking.

Taneční KURZY – jsou určeny pro začáteč-
níky či mírně pokročilé zájemce. Přijímáme 
všechny již od 8 let a výš. Do kurzu se lze 

registrovat během celého roku.
Taneční SKUPINA – je určena pro pokročilé 
zájemce, kteří se chtějí tancování věnovat 

závodně.
BREAK DANCE

– pondělí 17:00 - 18:00
Cena 990 Kč/15 lekcí

- Akrobatický hip hopový tanec. Pro všech-
ny věkové kategorie.
ELECTRO BOOGIE

– úterý 17:00 – 18:00 vyučuje finalista 
talentmanie – Patrick Ulman 

- velmi specifický tanec, kdy se jedná spíše 
o robotické prvky. Pro všechny věkové 

kategorie.
Cena 990 Kč/15 lekcí
HIGH HEEL DANCE

 – nově od 24. 4. – středa 19:00-20:00
Cena 490 Kč/6 lekcí

High heels dance je ve své podstatě tanec 
street dance, ale liší se v tom, že se tančí na 
vysokých podpatcích a vyžaduje jiné držení 
těla, balanc a hlavní je práce s nohy a boky. 

Příjemné odreagování, zvýšení sebevědomí, 
ženský styl a sexappeal a další získáte na 

našem novém kurzu.
Ukázková hodina ZDARMA, na kterou se 

můžete podívat, bude 17. 4. v 19:00

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

Novinky v galerii:
Bohumil Nečas - obrazy
Ivana Pavlišová - obrazy

Karel Demel - grafika

11. 5. VYRÁBÍME MAMINKÁM
Společně uděláme maminkám radost ke Dni 
matek. Potěšíte je květinou, dekorovaným ku-
chyňským prkénkem a vámi ozdobeným kera-
mickým hrníčkem. Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Místek, 15:00 – 17:00 
hodin. Cena: 70 Kč. Informace: Ivana Kulhán-
ková, 731 167 010, 558 111 765, e-mail: iva@
klicfm.cz. Na akci se přihlaste do 9. 5.

12. 5. BĚH MEZI DOMEČKY
Přijďte si zazávodit v běhu mezi budovami 
SVČ Klíč. Pro nejlepší tři v každé kategorii 
jsou připraveny medaile, věcné odměny a 
diplomy. Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
B, Pionýrů 764, Místek, 9:00 – 13:00 hodin 
(Prezence: 9:00 – 9:30 hodin). Cena: 30 Kč
Informace: Jiří Šnapka, telefon: 558 111 
773, 604 524 066, e-mail: jirka@klicfm.cz
15. 5. ATELIÉR DEA | VÝROBA HODIN

Využijeme techniky decoupage a dalších při 
výrobě kuchyňských hodin. Vyberte si vlast-
ní vzory ladící k vaší kuchyni. V příštím ate-
liéru stejný vzor můžete použít na kořenky.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, Místek, 17:00 – 19:00 hodin. Cena: 
90 Kč. Informace: Ivana Kulhánková, 731 
167 010, 558 111 765, e-mail: iva@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 13. 5.
18. 5. DOBROTY V SOBOTY | MÍCHANÉ 

NÁPOJE
Kuchařská party plná míchaných drinků pro 
děti. Čekají vás mléčné a ovocné koktejly 
různých barev a chutí, luxusně ozdobené, 
nádherně vypadající a lahodně chutnající. 
Víte, že Světový den koktejlů, který každo-
ročně připadá na 13. května? Místo a čas: 
SVČ Klíč FM, budova B, Pionýrů 764, Mís-
tek, 14:00 – 17:00 hodin. Cena: 65 Kč
Informace: Martina Fatrdlová, 736 150 088, 
558 111 766, e-mail: martina@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 16. 5.
17. 5. PŘÍNOSY A OBĚTI RODIČOVSTVÍ 

| BESEDA
V rámci projektu M_Anima diskutujeme o tom, 
co znamená příchod dítěte pro rodiče, změny, 
zkoušky, popisujeme dané období. Poukazuje-
me na současné trendy v pozitivním i negativním 
pohledu. Probíráme otázky ohledně přínosů 
rodičovství podle psychologických studií. Rodi-
čovství z hlediska psychických potřeb. Analýza 
preferenční teorie. Rodinné kompetence. Co 
získávám na pracovišti domácnost? Kdy se mo-
hou psychicky náročné, zátěžové situace stát 
přínosnými? Co potřebuji, aby mne moje činnost 
motivovala? Místo a čas: Rodinné centrum Klí-
ček, Slezská 749, Frýdek, 16:30 hodin. Cena: 
Zdarma. Informace: Pavla Kozáková, 732 646 
127, 558 111 749, e-mail: pavla@klicfm.cz. Na 
akci se přihlaste do 15. 5.
18. 5. SOBOTNÍ ŠKOLA PRO PRINCEZNY
Opět je tady naše Škola pro princezny! 
V letošním školním roce poslední. Tak si ji 
pěkně užijeme. Zakončíme ji velkou Květno-
vou slavností. V hodině tance se naučíme 
krásný taneček, vyzdobíme si královský sál, 
krásně se oblečeme. Věk: 6 – 9 let. Místo a 
čas: Rodinné centrum Klíček, Slezská 749, 
Frýdek, 9:00 – 17:00 hodin. Cena: 220 Kč. 
Informace: Pavla Kozáková, 732 646 127, 
558 111 749, e-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se můžete hlásit do 15. 5.
22. 5. PSYCHOLOGIE ČÍSEL Z POHLE-

DU NUMEROLOGIE
Dozvíte se něco o tom, co jednotlivá čísla 
znamenají a co nám do života přináší a jak 
nás ovlivňují … Můžete se naučit také vyu-
žívat energii čísel při rozhodování a v důle-
žitých životních meznících. Přednášku vede 
Dáša Halotová. Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Místek, 17:30 – 19:30 
hodin. Cena: 75 Kč. Informace: Ivana Kul-
hánková, 731 167 010, 558 111 765, e-mail: 
iva@klicfm.cz. Na akci se přihlaste do 17. 5.

24. 5. BIG SHOT OZDOBY | TVOŘIVÝ 
PODVEČER

Program: Léto se blíží. Chcete si vyrobit jedi-

nečné letní ozdoby na tašku, do vlasů nebo 
na náramek? Pokud ano, tak přijďte v pátek 
do Rodinného centra Klíček. Vezměte s se-
bou i své děti, které určitě rády při tvorbě po-
mohou. Až se unaví, půjdou si hrát do naší 
vybavené herny. Místo a čas: Rodinné cent-
rum Klíček, Slezská 749, Frýdek,16:30- 18:30 
hodin. Cena: 160 Kč. Informace: Pavla Kozá-
ková, 732 646 127, 558 111 749, e-mail: pav-
la@klicfm.cz. Na akci se přihlaste do 21. 5.
25. 5. - 26. 5. VÍKEND SOUTĚŽÍ A HER 

NA VIŠŇOVCE
Program: Už aby byly prázdniny, říká si neje-
den žák na konci května. Pojď s námi zapo-
menout na školu. Víkend na Višňovce bude 
plný her a soutěží. Tak neváhej a pojď do 
toho! Věk: 6 – 12 let. Místo a čas: Turistická 
základna Višňovka, Vyšní Lhoty. Začátek na 
Višňovce v sobotu od 9:00 do 9:30 hodin, 
ukončení na Višňovce v neděli v 16:00 hodin
Cena: 410 Kč. Informace: Pavla Kozáková, 
732 646 127, 558 111 749, e-mail: pavla@
klicfm.cz. Na akci se přihlaste do 21. 5.

31. 5. BAVÍME SE S FERDOU 
Panečku, takový Ferda, to je vám ale chla-
pík! Na co sáhne, to spraví. Hlídá děti, rád 
sportuje a líbí se mu slečna Beruška. Přijďte 
se pobavit do našeho Rodinného centra Klí-
ček, na naši zahradu. Připomeneme si slav-
nou pohádku Ondřeje Sekory. Místo a čas: 
Rodinné centrum Klíček, Slezská 749, Frý-
dek. Cena: 80 Kč. Informace: Pavla Kozáko-
vá, 732 646 127, 558 111 749, e-mail: pav-
la@klicfm.cz. Na akci se přihlaste do 29. 5.

NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH 
TÁBORŮ 2013 | VOLNÁ MÍSTA

12. – 22. 7.
PONORKOU KAPITÁNA NEMA | 11 dnů

Zažij 11 dní plných dobrodružství na tajuplném 
ostrově či 20 tisíc mil pod mořem. Navštiv 
s námi střed Země, potkej se s kapitánem 
Grantem. Celotáborová hra inspirovaná dílem 
Julese Verna nás zavede do doby objevů, vy-
nálezů, cestování a dobrodružství. Čeká vás 
celotáborová hra, diskotéka, kino, koupání, 
výlety apod. Bazén je v areálu tábora. Tábor 
se nachází v nádherném přírodním prostředí 
Jeseníků, oblasti s nejčistším ovzduším v ČR.
Věk: 7 - 16 let. Ubytování: dřevěné chatky, tep-
lá voda, zděné sociální zařízení. Místo: RA Tře-
mešek, Třemešek u Oskavy, okres Šumperk | 
www.tremesek.cz. Cena: 3 990 Kč. Informace 
a přihlášky: Patrik Siegelstein, telefon: 732 646 
125, 558 111 761, e-mail: patrik@klicfm.cz

8. – 16. 8.
HLEDÁNÍ ZEMĚ NEZEMĚ | 9 dnů

Hledání Země Nezemě je určeno pro všech-
ny děti, které mají vztah k hudební či výtvarné 
tvorbě. V pohádkách a legendách, které jsou 
staré jak lidstvo samo, najdeme spoustu příbě-
hů o hrdinech, kteří neváhali podrobit své síly 
krutým nástrahám a zkouškám samotného zla. 
Staň se i ty hrdinným bojovníkem a pokus se 
rozřešit záhady, jež prověří tvůj důvtip, znalosti 
i odvahu. Společně prozkoumáme nezmapo-
vaná území světa Fantazie. Poslední volná 
místa na mapách volají po svých objevitelích. 
Neváhej a přidej se do týmu průzkumníků.
Věk: 9 - 16 let. Ubytování: zděná budova, 
sprchy s teplou vodou. Místo: Chata Svo-
boda, Ostravice. Cena: 3 990 Kč. Hlavní 
vedoucí: Karolína Lepíková. Informace a při-
hlášky: Dagmar Surmová, telefon: 731 650 
223, 558 434 525, e-mail: dasa@klicfm.cz

19. – 28. 7.
EXPEDICDE YDYKSEB | 10 dnů

Vydejte se s námi do Beskyd za dobrodruž-
stvím. Poznáme místní pověsti, budeme pá-
trat po strašidlech i zbojnících a možná na-
jdeme i slavný Ondrášův poklad. Čeká vás 
celotáborová hra, výlety, karneval, Bobřík 
odvahy, soutěže, výtvarka, sport i diskotéka.
Věk: 8 - 15 let. Ubytování: zděná budova, spr-
chy s teplou vodou. Místo: Chata Sachova stu-
dánka, Horní Bečva. Cena: 3 990 Kč. Informa-
ce a přihlášky: Ivana Kulhánková, telefon: 731 
167 010, 558 111 765, e-mail: iva@klicfm.cz

16. – 25. 8.
LETNÍ CIRKUSOVÝ TÁBOR | 10 dnů

Pojď s námi do světa cirkusové fantazie, 
který je plný klaunů, akrobatů, kouzelníků i 

žonglérů. Nauč se triky, nad kterými budou 
všichni žasnout. Celotáborová hra na motivy 
knížky Eduarda Basse, kouzlení, žonglování, 
malování na obličej, stínové divadlo, výtvar-
ka, koupání, výlety do okolí.
Věk: 8 - 14 let. Ubytování: zděná budova, spr-
chy s teplou vodou. Místo: Horský hotel Lip-
tov, Ostravice. Cena: 3 990 Kč. Informace a 
přihlášky: Martina Fatrdlová, telefon: 736 150 
088, 558 111 766, e-mail: martina@klicfm.cz

NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH
TÁBORŮ 2013

Cena všech táborů: 1 250 Kč/5 dnů, 250 
Kč/1 den (lze se hlásit i na jednotlivé dny)

Program táborů běží vždy od 8:00 do 16:00 
hodin. Hlídání dětí je zajištěno od 6:30 hodin 
v budově A na ulici Pionýrů 767 v Místku a 
v Rodinném centru Klíček na ulici Slezská 

749 ve Frýdku.
Věk: 6 – 12 let (Pouze pro děti, které již 

absolvovaly 1. třídu ZŠ)
Přihlášky a informace:

Dagmar Surmová, telefon: 558 434 154, 
558 434 525, 731 650 223, e-mail: dasa@
klicfm.cz. Anna Křistková, telefon: 558 434 
154, 558 434 525, 736 740 256, e-mail: 
anicka@klicfm.cz

1. – 4. 7. TAJEMSTVÍ STARÉ TRUHLY
Vydejte se s námi hledat klíče k tajemné truh-
le. Čekají vás soutěže, hry, dobrodružství, 
sportování i výpravy mimo město. Zažijete 
spoustu legrace, poznáte nové kamarády.

8. – 12. 7. MALÍ DETEKTIVOVÉ OPĚT 
NA STOPĚ

Pozor, pozor, známý detektiv Makovička 
znovu zasahuje. Bojuje proti nespravedlnos-
ti a křivdám všeho druhu. Máte jedinečnou 
možnost vidět Makovičku v akci a přiučit se 
některé z jeho fíglů. A třeba to bude vaše 
bystrá hlavička, která rozlouskne velký pří-
pad ztraceného receptu na nejlepší čokolá-
dové rohlíčky na světě. Zásada číslo jedna: 
hlavně nenápadně.

15. – 19. 7. DOBRODRUZI
Týden plný zážitků pro všechny odvážné 
holky a kluky. Poznáme řadu zajímavostí na-
šeho města i kraje. O skutečné dobrodruž-
ství, zábavu a legraci je postaráno.

22. – 26. 7. EXPEDICE QOGIR 2013
Druhá největší hora světa Qogir se tyčí na 
ledovci v pohoří Karákóram. Tato hora má 
mezi všemi horolezci nesmírný respekt. 
Pojďme ji zdolat společně. Máme povolení 
místní vlády, připravenou výzbroj, sponzora 
i domorodé průvodce a vy jste stateční, silní, 
kamarádští a obětaví. Vztyčíme vlajku Klíče 
na vrcholu Qogiru!

29. 7. – 2. 8. CESTA KOLEM SVĚTA
Vzhůru na cesty, dálky volají. Během týdne 
poznáte mnoho zemí, zvyky tamních obyva-
tel i zvláštnosti jejich života. Nezapomene-
me na hry, soutěže i sportování.

5. – 9. 8. LET DO VESMÍRU
Půjdeme po stopách pravěkých lidí. Naučí-
me se rozdělávat oheň, vyrobíme pravěké 
ozdoby i keramickou Věstonickou Venuši. 
Pokusíme se nalézt pravěké vykopávky, 
vyzkoušíme, jak vznikaly nástěnné jeskynní 
malby. Na výletě si prohlédneme opravdové 
pravěké obydlí.

12. – 16. 8. LOVCI MAMUTŮ
Půjdeme po stopách pravěkých lidí. Naučí-
me se rozdělávat oheň, vyrobíme pravěké 
ozdoby i keramickou Věstonickou Venuši. 
Pokusíme se nalézt pravěké vykopávky, 
vyzkoušíme, jak vznikaly nástěnné jeskynní 
malby. Na výletě si prohlédneme opravdové 
pravěké obydlí.

19. – 23. 8. KNIHOMILI
Tábor pro ty, kteří mají rádi hrdiny z knížek a 
jejich příběhy. Během týdne nejen, že další 
poznáme, ale vymyslíme si svého vlastního 
hrdinu, a dokonce o něm vydáme vlastní 
knížku. Výlety na zajímavá místa nás budou 
určitě inspirovat.

26. – 30. 8. POHÁDKOVÝ TÝDEN
Připravte se na týden plný setkání s po-
hádkovými postavami i pohádkovými místy 
našeho regionu. Čeká vás cestování pěšky, 
vlakem i autobusem. Pohádkové úkoly, sou-
těže i hry jsou samozřejmostí.
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F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

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

KLUB NEZBEDA

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
Heydukova 2330, 738 01 F-M,

558 647 067, 602 586 925,
kulturnidumfm@seznam.cz, 
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz

Kulturní dům Frýdek

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

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

Těhotenské a poporodní centrum

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
TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:

I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA
ZDARMA - na základě indikace ošetř. gyn.

16. 5. v 16:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

11. 5. ve 14:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

29. 5. 2013 v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE

S NOVOROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
22. 5. 2013 v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb Porod 

s epidurálem
18. 7. 2013 v 15:30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý - 15:45, Čtvrtek - 10:00, 17:15

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ
– JÓGA PRO TĚHOTNÉ

Středa – 15:15
POPORODNÍ CVIČENÍ

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

MANIPULACE
aneb jak dítěti dopomoci správně růst (ob-
sahová náplň: praktické nácviky manipulace 
s dítětem, masáže kojenců, metodika správ-
ného krmení, relaxační polohy pro zklidnění 
nespavých a hyperaktivních dětí), pod vede-
ním fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců
7. 5., 14. 5., 21. 5. – 9:00h

II. BLOK PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
7. 5., 14. 5., 21. 5. – 11:00h

III. BLOK PRO DĚTI OD 1 - 3 let
7. 5., 14. 5., 21. 5. – 10:00h

BABY MASÁŽE –  6. 5., 13. 5., 17. 5. ve 13:00h

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

Tel.: 605 249 705,
kontakt: Ing. Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

CENTRUM MAGNOLIE

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro těhotné 

ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení kon-

taktu s vaším tělem a snadnému zpracování 
porodních bolestí

Těhotenské masáže – jemný a šetrný způ-
sob, 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 funkčnost 
vnitřních orgánů

Tančení pro mámy a dětičky – břišní tance 
pro maminky, miminka i sourozence

Kurzy masáží dětí a miminek – jemné techniky 
pro zdraví a pohodu vašich nejmenších

Angličtina pro maminky – privátní a semipri-
vátní kurzy dle individuálních potřeb

Programy pro děti:
Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná zába-
vy, písniček a her v malých skupinách 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 děťátka 
(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 pro-
gram pro léčbu, regeneraci a prevenci po-

ruch páteře a pohybového aparátu zejména 
v důsledku sedavé práce a jednostranného 

zatížení; vhodné pro všechny věkové 
skupiny (děti od 6 let, sportovci, střední věk, 

senioři, těhotné a ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž - jemná a hluboce 
relaxační technika pro podpoření samoo-

zdravných procesů v těle.

KLUB MAMINEK BROUČCI
Palackého 129, Frýdek-Místek

tel: 739 511 380, www.kmbroucci.cz
email: kmbroucci@kmbroucci.cz 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 – 12.00h.

St 15.00 – 18.00h. 

Městská knihovna F-M

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

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

PENZION HRAD
Horní 1775 Frýdek-Místek

Tel.: 558 633 149
mobil: 603 584 524

Email: marketing@penzionhrad.cz
Web: www.penzionhrad.cz

Pravidelný program se středověkou tematikou 
s vystoupením středověkých tanečnic, šermířů 
a kejklířů, každou sobotu od 19:00 do 21:15 h.

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

HOTEL CENTRUM
TANEČNÍ VEČERY
Hudební duo ELLA

každý poslední pátek v měsíci

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:

JIŘÍ SIBINSKÝ – FRAGMENTY KRAJINY
Jiří Sibinský je mnohostranný umělec, který 
svůj zájem vedle malby soustřeďuje na grafi-
ku a sochařskou tvorbu. Jeho dílo se objevu-
je také v oblasti grafického designu, což do-
kládá řada návrhů a realizací firemního stylu. 
V malbě je Jiřímu Sibinskému blízká velmi 
bohatá barevnost propracovaná rozličnými 
technikami. Co se týká grafiky začínal u lino-
rytu přes sitotisk došel až k náročné litografii. 
V poslední době vznikají složitým způsobem 
velmi zajímavé velkoformátové digitální tis-
ky, kde se objevují motivy z jeho rybářských 
toulek, odrazy světla na vodní hladině a další 
detaily přírody ve fantastické až snové vizi. 
Tento umělec si právem zaslouží pozornost, 
neboť jeho dílo přesahuje nad rámec našeho 
regionu. Potrvá do 2. června 2013.

LÉTA LÉTÁNÍ
o pilotech, letadlech, letištích

Výstava je věnována sportovní, dopravní a 
vojenské letecké činnosti. Přibližuje některá 
letiště, leteckou techniku a významné osob-
nosti. Autorem výstavy je František Pavelčík 
a na její přípravě se podílelo i Technické mu-
zeum v Brně a Letecké muzeum Olomouc. 
Potrvá do 15. září.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE

Pátek 24. května 19,00 – 23,00 hodin – 
Frýdecký zámek

MUZEJNÍ NOC NA FRÝDECKÉM ZÁMKU
Prohlídka zámeckého okruhu v rámci

„Slezské muzejní nocí“
Návštěvníci budou procházet zámeckou ex-
pozicí ve dvacetiminutových intervalech od 
19 do 23 hodin s průvodkyní. Na návštěvní-
ky čeká překvapení v podobě exotického ta-
nečního vystoupení. Na nádvoří bude čeka-
jícím návštěvníkům vyhrávat hudební soubor 
„Stará škola“. VSTUP ZDARMA!

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Čtvrtek 16. května v 16.30 h. – Zelený dům
ZMIZELÉ ULICE A ZÁKOUTÍ

VE FRÝDKU-MÍSTKU
Další část cyklu populárních přednášek o pro-
měnách Frýdku a Místku v minulosti – srovná-
ní historických záběrů se současnou podobou 
konkrétních míst na území Frýdku-Místku.
Čtvrtek 23. května v 16.30 h. – Zelený dům
LIDOVÉ STAVBY V BESKYDECH A OKOLÍ
Staré roubené chalupy a zděné domy vy-
povídají o sociálním postavení někdejšího 
vlastníka, zcela jiné možnosti měl při tvorbě 
svého obydlí fojt a sedlák, jiné pasekář v ho-
rách nebo chalupník. V krajině je rozeseto 
množství lidových staveb, sezónních i trva-
lých, obytných a hospodářských. V oblasti 
Beskyd a Pobeskydí se nachází také 80 dře-
věných kostelů, kaplí a zvonic.
Čtvrtek 30. května v 16.30 h. – sraz před zámkem

POJĎTE S NÁMI PO FRÝDKU
Další z vycházek, které mapují historii Frýd-
ku-Místku – tentokráte bude věnována histo-
rickým restauračním podnikům, hospodám a 
obchodům. Např. kde stával hostinec Fran-
tišky Bielské, hotel Chamrad, kde prodával 
víno František Ženíšek, koloniál Sigmunda 
Demnera a další.

3.-19. 5.
VELKOFORMÁTOVÁ HD PROJEKCE MS 

2013 V LEDNÍM HOKEJI
S RADEGASTEM.

Jednotlivý program zápasů na www.kultur-
nidumfrydek.cz

Velký sál KD Frýdek.

8. 5. Zavřeno
9. 5. Výroba přáníček pro maminky
17. - 19. 5. Vícedenní pobyt v Praze

14. 5. Kuličkiáda
23. 5. Malování pod lípou

Každý pátek chodíme sportovat do tělocvič-
ny 4. ZŠ 15:30-16:30 hod.

Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001
Fax: 558 630 452

muzeumbeskyd@telecom.cz
web.telecom.cz/muzeumbeskyd

MUZEUM BESKYD

7. 5. NUTRIČNÍ PORADENSTVÍ
Zveme všechny ženy na výživové poraden-
ství. Změříme vaše tělesné hodnoty: množ-
ství tuků, svalů a vody. Poradíme, jak se 
správně stravovat, abyste jednoduše zhubli. 
Fitness trenér se bude věnovat partiím, které 
chcete vylepšit. Hubnoucí začátky zahájíme 
skleničkou šampaňského v 10 hodin.

14. 5. DEN MATEK
Zveme všechny maminky na oslavu Dne 
matek. Máme pro vás připraveno vystoupe-
ní dětí. Každá maminka dostane květinu a 
kávu. Začátek v 10 hodin.

16. 5. VÝROBA SVÍTÍCÍHO TYGRA
Ve čtvrtek v 10 hodin budeme vyrábět lam-
pičku. Jednoduchý postup, výrobu zvládnou 
i menší děti. Veškerý materiál bude v Brouč-
cích za poplatek 30 Kč.

21. 5. SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA
MALÝCH BROUČKŮ

V úterý budou děti plnit jednoduché spor-
tovní disciplíny formou různých her. Sraz v 
Broučcích v 10 hodin.
28. 5. POHÁDKA O ČERVENÉ KARKULCE
V úterý vám zahrajeme pohádku O Červené 
Karkulce. Začátek v 10 hodin.

30. 5. MALOVÁNÍ NA POLŠTÁŘEK
Ve čtvrtek v 10 hodin si uděláme s dětmi ve-
selý polštářek. Polštářky budou v Broučcích 
za poplatek 30 Kč.
PRAVIDELNÝ PROGRAM – otevírací doba
V pravidelných programech vždy zvolíme 
téma daného programu, které přizpůsobu-
jeme věku dětí. Našich programů se tedy 
mohou účastnit všechny děti.
Pondělí 9.00 – 12.00 10.00 – 10.30 ZPÍVÁNKY 
Úterý 9.00 – 12.00 BESEDY, POHÁDKY, 
PŘEDNÁŠKY. MOŽNOST HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Středa 9.00 – 12.00 CVIČENÍ S DĚTMI 
Středa 15.00 – 18.00 16.00 – 16.30 ODPO-
LEDNÍ TVOŘENÍ 
Čtvrtek 9.00 – 12.00 10.00 – 10.30 VESELÉ 
TVOŘENÍ PRO MAMINKY I DĚTI 
Pátek 9.00 – 12.00 10.00 – 10.30 VÝTVARKA

Junák
Frýdecké středisko: Ema Skarková,
e-mail: ema.skarkova@gmail.com,

tel.: 774 076 421
Středisko Kruh, Frýdek:
Kostikovo náměstí 638,
www.frydek.skauting.cz

Místecké středisko: Rostislav Přidal, 
e-mail: rpridal@gmail.com,

tel.: 604 311 569
Středisko 8. pěšího pluku, Místek:
28. října 781, http://www.8pp.cz/ 

Svaz skautů a skautek ČR
Přihlaste své dítě do skautu!

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s dobrý-

mi a pevnými přátelskými vztahy
• učíme děti uznávat jiné než materiální 

hodnoty

11. 5. v 10.00 hod.
Férová snídaně poprvé ve 

Frýdku-Místku
Oslavte s námi Světový den 
pro fair trade společnou snídaní! Přijďte 
společně posnídat do Sadů B. Smetany (po-
blíž místecké pobočky městské knihovny). 
V případě deštivého počasí se přesuneme 
do hudebního oddělení v místecké pobočce 
Městské knihovny Frýdek-Místek.

15. 5. Předávání panenek 
Panenky žáků Střední školy, Základní školy 
a Mateřská školy, Frýdek-Místek, příspěv-
ková organizace, které žáci vyrobili v rámci 
projektu Českého výboru pro Unicef „Adop-
tuj panenku a zachráníš dítě.“ 
Modrý salonek, knihovna Místek, Hlavní 112 

2. 5. (čt) od 18h – Vernisáž výstavy 
obrazů Miroslavy JEŽKOVÉ

Zahájení výstavy obrazů Miroslavy Ježkové 
s názvem Odrazy, v nichž autorka ztvárňuje 
odrazy vodních hladin a svého života do ob-
razů. Výstava potrvá od 2. 5. do 30. 6. 2013.

2. 5. (čt) od 21h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební svo-
bodné jamování. Většinou hrají: David, Mi-
chal, Matěj..., či kdokoliv, kdo má zrovna 
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JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ

OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 18:00 - 02:00, ÚT až ČT 18:00 - 24:00,
PÁ a SO 18:00 - 04:00 ZAČÁTKY AKCÍ V 20:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00

HUDEBNÍ KLUB STOUN

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

NOVÁ SCÉNA VLAST

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

KONCERTY
Čt 2. 5. v 19.00 - Phillipe Portejoie

Hudebními kritiky je považován za jednoho z 
nejlepších saxofonistů své doby, což potvrzují 
četná ocenění na předních světových soutě-
žích. Kromě sólového hraní se aktivně věnuje 
komorní hře (především v saxofonovém kvar-
tetu Gabriel Pierne a světoznámém kvartetu 
Jean Ledieu, se kterým procestoval téměř 
celý svět) a také byl zván do řady význam-
ných francouzských orchestrů. Nejčastěji 
koncertuje v Duu saxofon-klavír s Frederique 
Lagarde, se kterou nahrál 9 CD a vystupoval 
na více než 250 koncertech. Vedle hry na kla-
sický saxofon se věnuje také jazzu, a to nej-
častěji se světoznámým Claude Bolling, což 
je jazzový big band, kde hraje sólový saxofon.
Předplatitelská skupina KPH. Vstupné 150 
Kč/studenti, senioři a ZTP 80 Kč.

DĚTEM
So 18. 5. v 15.00 Kino Petra Bezruče

Františkovo čarování s Majdou
Františkovo čarování s Majdou je dětské před-
stavení volně navazující na oblíbený televizní 
pořad České televize. Majda a její kamarád z 
Famfárie si v něm povídají a zpívají spoustu 
půvabných písniček o kamarádech, zvířát-
kách, moři, létání, zahrají si na piloty, školku 
a taky se dozví „kampak teče voda z vany“. 
Součástí představení je skládačkový paraván, 
který se během představení proměňuje. Může-
me se těšit na hodinový pořad, kde se střídají 

DIVADLO
Pá 3. 5. v 18.00

Divadelní škola: O princi Krasoňovi a 
Prasoňovi

Pohádka o dvou rozdílných bratrech a jejich 
putování za zlomením zlé kletby. Představení 
studentů Divadelní školy kategorie 9-12 let.
Scénář a režie: Hana Magdoňová. Hrají: ko-
lektiv Divadelní školy
Vstupné: 80 Kč/děti do 15 let 50 Kč

So 4. 5. v 18.00
Divadelní škola: Life Shards

Inscenace, která spojuje tři příběhy a osudy 
sedmi mladých lidí. Představení studentů 
Divadelní školy kategorie 13-16 let. Scénář: 
Norbert Závodský. Režie: Hana Magdoňová, 
kolektiv DŠ. Hrají: kolektiv Divadelní školy
Vstupné 80 Kč/děti do 15 let 50 Kč

So 11. 5. v 19.00
F. M. Dostojevskij - Běsi

Komorní scéna 21
Nejdiskutovanější dílo F. M. Dostojevského/
tváří v tvář manipulaci/zlo má mnoho podob/
když prší, i ten nejkrutější člověk si zaslou-
ží deštník/Stavrogin je Ďábel!/tváří v tvář 
posedlosti/milovat je zakázáno!/tváří v tvář 
posledním zbytkům citu…
Režie: Norbert Závodský. Scénografie: On-
dřej Bělica, Jan Adamus. Kostýmy: Agáta 
Molčanová. Hrají: Pavel Adámek, Klára 
Bajerová, Josef Doležal, Hana Magdoňová 
a další... Mimo předplatné. Vstupné 100 Kč

KONCERTY
Po 13. 5. v 19.00 - Radůza

Zpěvačka, multiinstrumentalistka a autorka 
hudby i textů se představí s vlastní kapelou. 
Radůza začínala s převážně bluesově za-
barveným repertoárem na ulici, kde ji v roce 
1993 objevila zpěvačka Zuzana Navarová. 
Již tři dny nato byla Radůza představena 
širšímu publiku v Lucerně na koncertě Ko-
nec české kultury – ne!. V květnu téhož roku 
stála opět na pódiu pražské Lucerny jako 
předskokanka hvězdy amerického popu 
Suzanne Vegy. Nejnovějším albem Radůzy 
je Ocelový město z roku 2012, které obsa-
huje nové, dosud nevydané písně, nahrané 
na koncertech. Dle kritiků jde o zcela výji-
mečné album, kde jedna píseň je lepší než 
druhá a jejich podání také. Už se těšíme, až 
se přesvědčíme naživo v Nové scéně Vlast. 
Vstupné 290 Kč.

VÝSTAVY
Čt 2.-Pá 31. 5.

Pohled do jiného, a přece stejného světa
SŠ, ZŠ a MŠ Pionýrů 2352 pořádá již 4. 
ročník mezinárodní výstavy výtvarných děl 
osob s poruchami autistického spektra pod 
názvem Pohled do jiného, a přece stejného 
světa. Nejlepší výtvarné práce budou odmě-
něny věcnými cenami na vernisáži výstavy. 
Cílem výstavy je pochopení světa osob s po-
ruchou autistického spektra a jejich násled-
ná integrace a zapojení do běžného života.

3. 5. pátek CHARLIE STRAIGHT – LIVE 
*PŘEDPRODEJ*
CHARLIE STRAIGHT POPRVÉ VE STOU-
NU, SUPPORT: DOLLS IN THE FACTORY 
*PŘEDPRODEJ*
4. 5. sobota HITY ZE ZÁROBÍ 18PLUS 
*HOLKY VSTUP ZDARMA*
HITY S KAMILEM A MATESEM JSOU NE-
SMRTELNÉ, VSTUP JEN PRO DOSPĚLÉ 
A PRO DÍVKY ZDARMA
7. 5. úterý STOUNDRUM – SPECIAL
ZÍTŘEJŠÍ VOLNO OSLAVME ZLOMENÝMI 
BEATY, STOUN DJs, POSLEDNÍ STOUN-
DRUM SEZÓNY
*VSTUPNÉ DO 20:00 ZA 20 A PAK ZA 30*
10. 5. pátek VEC & ŠKRUPO – HIP-HOP 
PARTY
VECKO JE JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ČS MCs 

POZOR – OD 17. 5. OTEVŘENA TAKÉ LETNÍ SCÉNA STOUNU V ZAHRADĚ NÁROD-
NÍHO DOMU! PROGRAM STOUNU POBĚŽÍ OD 17. 5. DO 30. 6. NA DVOU SCÉNÁCH!

A DO STOUNU PŘIJEDE S NOVOU DES-
KOU, KTERÁ SE MU OPRAVDU POVED-
LA, DJs: FLIPTYCK A LUCKY BOY
11. 5. sobota SWEETSEN WARM UP – 
SLEPÍ KŘOVÁCI
SLEPÍ KŘOVÁCI, JAKUB TICHÝ, KUJÓ-
NI, OFF AXIS, SKRZNASKRZ, ANEB F-M 
SOBĚ
CLUB STOUN
17. 5. pátek HARAKIRI *VSTUP ZDARMA*
HOUSE, BREAKZ, ELEKTRO IN DA STOUN 
DJs: LOFI, RADAN JUST A DALŠÍ…
LETNÍ SCÉNA – ZAHRADA
17. 5. pátek OTVÍRÁK LETNÍ SCÉNY 
STOUNU HITY 18PLUS *VSTUP ZDARMA*
LÉTO ZAČÍNÁ, OTVÍRÁK LETNÍ SCÉNY: 
AKCE NA BARU, DJs: KAMIL A MARTIN
CLUB STOUN

chuť hrát. Vstup zdarma.
6. 5. (po) od 19h – ETHNO DRUM SESSION
Hudební setkání bubeníků, perkusistů a vlast-
ně všech, kteří se nebojí hrát na neobvyklé 
nástroje. Na akci většinou dorazí nové tváře 
a s nimi nové nástroje a s nimi nové zvuky. 
Máme se tedy na co těšit... Vstup zdarma. 

15. 5. (st) od 17h – V-klub FM
Pravidelná schůzka frýdecko-místeckých vý-
tvarníků. Přesunuto z původního termínu 8. 5.

16. 5. (čt) od 21h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební svo-
bodné jamování. Většinou hrají: David, Mi-
chal, Matěj..., či kdokoliv, kdo má zrovna 
chuť hrát. Vstup zdarma.

18. 5. (so) od 20h – Řecký večer
Letní večer plný řecké hudby, tance, jídla 
a pití. K tanci a poslechu zahrají Jordan & 
Vangelis. Dále se můžete těšit na grilované 
řecké pochoutky a taky nápoje.
23. 5. (čt) od 19h – Folk & Country Jam 

Session
Pravidelné setkání a svobodné hudební ja-
mování příznivců „čundrácké“ muziky vonící 
dálkami, ohněm a přátelstvím. Nejedná se o 
koncert. Vstup zdarma.
25. 5. (so) od 20h – ČADI 15 LET + křest 

CD „Květen“
Koncertní oslava 15letého hraní přední frýdec-
ko-místecké kapely. Na koncertě si oslavenci 
zahrají s dalšími patnácti muzikanty, kteří za-
nechali otisk v její patnáctileté existenci.

30. 5. od 21h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební svo-
bodné jamování. Většinou hrají: David, Mi-
chal, Matěj..., či kdokoliv, kdo má zrovna 
chuť hrát. Vstup zdarma.

31. 5. (pá) od 20h – SONYK BEL
Sonyk Bel je barevná, syrová, rocková alter-
nativní kapela s charisma a energií, schopná 
ale také na svých koncertech vykouzlit velmi 
křehkou, až intimní náladu. Jura Bosák (Ex-
pedice Apalucha) – zpěv, baskytara, Vladi-
mír Jaške (Kofe-In) – kytara, Honza Stejskal 
– bicí, Petr Uvíra (Ladě) – kytara.

vtipné dialogy Majdy a Františka, a jak název 
napovídá, půjde o legrace spojené s mírným 
napětím, tak jak už to při čarování bývá.
Pořad provázejí známé písničky, které děti 
znají z Kouzelné školky a František se v na-
šem představení neobjevuje pouze tak, jak 
ho děti znají na paravánu, ale překvapí své 
malé obdivovatele i u piána, v akváriu a v 
dalších neobvyklých pozicích a situacích.
Vstupné 165 Kč.

VÝSTAVY
Čt 2.-Pá 31. 5.

David Volný - Fotografie
David Volný je absolventem bakalářského 
studia Ostravské Univerzity v Ostravě, obor 
Informatika a Střední odborné školy tech-
nické s.r.o. ve Frýdku-Místku. Fotografií se 
detailněji zabývá od roku 2007, a to nejen 
ve volném čase, ale i na komerční úrovni. 
Téma výstavy se točí kolem Frýdku-Místku, 
jeho architektury, přírody a kulturního života. 
Nejbližší mu je dokumentární styl, proto nic 
uměle nearanžuje a snaží se, aby výsledné 
fotografie zachycovaly atmosféru okamžiku.

Vernisáž výstavy proběhne ve foyer Nové 
scény Vlast v úterý 7. května v 16.00.

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA – KVĚTEN
Alena Cmielová

Virtuální výstavy jsou k vidění na webové 
adrese vystavy.kulturafm.cz

Taneční pro mládež – začátečníci 
podzim 2013

Jsou určeny studentům. Lekce jsou sesta-
veny tak, aby studenty bavily, zajímaly a 

rozvíjely jejich obzor.
Pondělí 19.30 – 22.00

vedou taneční mistři M. Gillar a P. Matulová
10 lekcí po třech vyuč. hod. + 2 prodlouže-

né (každá sedm vyuč. hod.)
celkem 44 vyučovacích hodin

cena 1 320 Kč/osoba
Středa 16.45 – 19.15
Neděle 15.45 – 18.15
Neděle 18.30 – 21.00

Vedou taneční mistři J. Jaglarz a J. Šodková
12 lekcí po třech vyuč. hod. + 2 prodlouže-

né (každá sedm vyuč. hod.)
celkem 50 vyučovacích hodin

cena: 1 500 Kč/osoba
Zápis do tanečních kurzů začíná od května! 
Informace o přihlašování a způsobu úhrady:

www.kulturafm.cz nebo
na tel. +420 558 113 457 (H. Janáčková)

JEDNORÁZOVÉ VSTUPY (již probíhající kurzy)
Cvičení pro seniory

každý čtvrtek 9.00-10.00 50 Kč
Kondiční posilování

 každé pondělí 17.30-19.00 60 Kč
každý čtvrtek 18.15-19.15 50 Kč

Cvičení pro rodiče s dětmi 2-5 let
každou středu 9.30-10.00 50 Kč

KINO
St 1. 5. v 18.00 - Paříž – Manhattan

Rozverná francouzská romantika. Tentokrát 
o krásné lékárnici a trochu starším (a trochu 
ubručeném) chlapíkovi, kteří se tak dlouho 
potkávali, až se... no však hádejte sami.
Francie, romantická komedie, 2D, 12+, titul-
ky, 77 min., vstupné 90 Kč. Dámská jízda.

Pá 3. – So 4. 5. v 21.00 - Speciální 
večerní projekce: Scary Movie 5

V dalším pokračování divácky úspěšné sé-
rie může divák nahlédnout do kouzelného 
světa Narnie, ale Cindy tentokrát neprojde 
skříní se zasněženým lesem, nýbrž skříní s 
nepořádkem. Scary Movie 5 paroduje další 
známé filmy: Hory mají oči, Sillent Hill a do-
konce i Harryho Pottera.
USA, hororová komedie, 2D, titulky, vstupné 
100 Kč, premiéra.

Ne 5. 5. v 17.00 - Zambezia
Mladý sokol Kai se přes zákazy svého otce 
vydá na dobrodružnou výpravu do bájného pta-
čího města Zambezia. Nový 3D animák pro ce-
lou rodinu. Jižní Afrika, animovaný, 3D, přístup-
ný, dabing, 83 min., vstupné 110 Kč, pro děti.

Ne 5. 5. v 19.00 - Spring Breakers
Čtyři středoškolačky se rozhodnou vyloupit 
fast food, aby měly peníze na jarní dovo-

lenou. Provokativní a nepředvídatelný film 
scénáristy kultovních Kids H. Korina.
USA, komedie/krimi, 2D, 15+, titulky, 94 
min., vstupné 80 Kč.

Po 6. 5. v 19.00 - Začínající režiséři:
Bez doteku

Celovečerní debut nejmladšího českého re-
žiséra Matěje Chlupáčka (18) vypráví příběh 
dospívající dívky Jolany, která je předmětem 
sexuální touhy svého nevlastního otce. Fil-
mařský styl mimo zaběhnuté vzorce, s přes-
nou, výtvarně dokonalou kamerou.
ČR, drama, režie M. Chlupáček, 2013, 2D, 
15+, 72 min., vstupné 100 Kč/pro členy FK 
80 Kč. Filmový klub.
Út 7. 5. v 19.00 - Začínající režiséři: Šmejdi
Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. 
Skryté kamery zachytily drsné pozadí před-
váděcích akcí pro seniory. Co se opravdu 
děje na populárních zájezdech s obědem 
zdarma? ČR, dokument, režie S. Dymáko-
vá, 2013, 2D, přístupný, 74 min., vstupné 
100 Kč/ pro členy FK 80 Kč. Pro seniory nad 
65 let ZDARMA! Filmový klub.

St 8. 5. v 19.00 - Hororová středa:
Temné nebe

Poklidný předměstský život jedné rodiny se 
začne pořádně otřásat v základech. V jejich 
domě se stane série nevysvětlitelných udá-
lostí a oni brzy zjišťují, že je pronásleduje 
smrtící a děsivá síla… USA, horor, 2D, 15+, 
titulky, 97 min., vstupné 90 Kč, premiéra.

Čt 9. 5. v 19.00 - Vedlejší účinky
Špičkově napsaný, zahraný i natočený pl-
nokrevný thriller se snovým obsazením: Ch. 
Tatum, J. Law, C. Zeta-Jones a další.
USA, kriminální drama, 2D, 15+, titulky, 106 
min., vstupné 90 Kč.

Pá 10. a Ne 12. 5. 17.00 - Croodsovi
První pravěká rodina na světě na ohromují-
cím výletě do krajiny plné nejrůznějších, ne-
uvěřitelných a někdy i pěkně nebezpečných 
stvoření. Dobrodružná animovaná komedie 
pro celou rodinu. USA, animovaná komedie, 
2D, přístupný, dabing, 90 min., vstupné 110 
Kč/děti do 10 let 100 Kč, pro děti.

Pá 10. a Ne 12. 5. v 19.00 - Iron man 3
R. Downey Jr. coby geniální průmyslník 
Tony Stark opět čelí zlu. Další pokračování 
komiksové klasiky ve 3D! USA, akční/dobro-
družný, 3D, 12+, dabing, 109 min., vstupné 
165 Kč/děti do 15 ti let 140 Kč, premiéra.
St 15. 5. v 10.00 - Z prezidentské kuchyně
Film podle skutečného příběhu jedné neo-
byčejné ženy, která vařila ve francouzském 
prezidentském paláci a pronikla do zákulis-
ního politického světa nejmocnějšího muže v 
zemi. Francie, biografický/komedie, 2D, 12+, 
titulky, 95 min., vstupné 60 Kč, pro seniory.

Čt 16. 5. v 19.00
Velký Gatsby

Nová filmová adaptace slavné Fitzgeraldovy 
knihy s Leonardem di Capriem v titulní roli.
Austrálie/USA, romantické drama, 2D, titul-
ky, vstupné 100 Kč, premiéra.
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www.cistenikobercumilata.estranky.cz

www.ALTER-MEDICUM.cz

Vyšetření těla
BIOREZONANCÍ 
na parasity, viry

a plísně.
Do 15. května 2013

cena 499 Kč.
Tel. 777 935 300 FM

(Pokračování ze strany 10)
Účastník je povinen uhra-

dit zálohu na úhradu nákladů 
NLŘ ve výši 5.000 Kč na účet 
Statutárního města Frýdek-Mís-
tek, č.ú. 6015-928781/0100, 
VS 3250002. Při zápisu k NLŘ 
doloží doklad o úhradě zálohy 
a podepíše Dohodu o úhradě 
nákladů NLŘ.

Po ukončení NLŘ odbor sprá-
vy obecního majetku MMFM za-
jistí vrácení zálohy na úhradu 
nákladů NLŘ všem účastníkům 
licitace, kteří tuto zálohu složili a 
podepsali Dohodu o úhradě ná-
kladů NLŘ, vyjma vítěze licitace. 
Vítězi NLŘ záloha na úhradu 
nákladů NLŘ nebude vrácena, 
ale bude následně započtena 
na částečnou úhradu kupní ceny 
vydraženého pozemku.

Účastníkem NLŘ může být 
osoba starší 18 let. Účastník 
NLŘ se před jeho začátkem pro-
káže platným občanským průka-

Nabídka pozemku k prodeji
zem. Jde-li o právnickou osobu, 
je účastník povinen předložit pí-
semné zmocnění k tomu, že je 
oprávněn jednat jménem práv-
nické osoby, nejde-li o statutární 
orgán. Účastníkem NLŘ může 
být pouze osoba, která není 
dlužníkem vůči Statutárnímu 
městu Frýdek-Místek. Splnění 
této podmínky potvrdí účastník 
podpisem čestného prohlášení 
při zápisu k NLŘ. 

O prodeji pozemku vítězi 
NLŘ rozhodne Zastupitelstvo 
města Frýdku-Místku na svém 
nejbližším zasedání. Následně 
bude s vítězem NLŘ uzavřena 
kupní smlouva.

Bližší informace je možno 
získat u Ing. Zdeňky Ursíniové 
na tel. č. 558 609 175, e-mail ur-
siniova.zdenka@frydekmistek.
cz nebo osobně na Magistrátu 
města Frýdku-Místku, odbor 
správy obecního majetku, ul. 
Radniční 10, III.NP, č. dv. 324.


