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slovo primátora
Vážení občané,
v polovině měsíce března se nám pra-

videlně scházejí v kalendáři významných 
událostí dvě každoroční akce, které na 
sebe navazujeme jako připomínku, že 
v časech minulých i současných existují 
činy, které si zaslouží pozornost a ocenění.

Hrdinný odpor místních vojáků z Cza-
jánkových kasáren na začátku světového 
válečného konfliktu staví Frýdek-Místek 
v tomto čase vždy do čela mediálních 
vzpomínek, protože místní vojáci se jako jediní v zemi postavili 14. 
března roku 1939 na odpor fašistickým okupantům. Připomínáme 
si tento den vždy se zopakováním některých fragmentů hrdinného 
příběhu a jsme si vědomi, že v průběhu války se jich odehrálo bez-
počet dalších a zdaleka ne všechny se dostaly do pera kronikářů. 

I v současné době ovšem existují ve Frýdku-Místku osobnosti, 
jejichž činy stojí za to připomenout, byť v době mírové mají samo-
zřejmě zcela jiný podtext. Jsem rád, že se rok co rok dokážeme 
napříč politickými stranami domluvit na konkrétních jménech, které 
si zaslouží získat Cenu Statutárního města Frýdku-Místku. Letos 
jsme k nim ještě navíc připojili 17 jmen bezpříspěvkových dárců, 
kteří mají na svých kontech úctyhodných 120 a 160 odběrů krve, 
protože jsme dospěli k závěru, že i jim se sluší veřejně poděkovat. 
Cenu Statutárního města Frýdku-Místku jsme předali dalším třem 
osobám, a i když v tomto roce lehce převážila oblast kultury, už 
napřesrok mohou uspět osoby zastupující úplně jiné obory. Prvotní 
nominace jsou totiž na vás, občanech města.  Michal Pobucký

CENA MĚSTA: Náměstkové primátora s oceněnými. Uprostřed Marie Bohanesová, po její levici Martin 
Klimánek a vpravo Břetislav Gebauer.

Na „Ceně města“ byli oceněni i dárci krve
V Nové scéně Vlast byly 

v pátek 14. března v souladu 
s danými pravidly uděleny 
Ceny Statutárního města Frýd-
ku-Místku za rok 2013, včetně 
pamětního listu, uměleckého 
díla s motivem města Frýdku-
-Místku a peněžního daru ve 
výši 20 tisíc korun třem ob-
čanům, na jejichž nominaci 
se shodli zástupci politických 
klubů zastupitelstva města.

Potlesk v sále postupně skli-
dil Martin Klimánek, Marie Bo-
hanesová a Břetislav Gebauer. 
Prvně jmenovaný za dlouholetou 
aktivní činnost a přínos v oblasti 
amatérského hudebního života 
ve Frýdku-Místku, druhá v pořa-
dí za dlouhodobou a nevšední 
práci v oblasti sociálních služeb 
určenou nejpotřebnějším obča-
nům a poslední jméno zaznělo 
jako ocenění celoživotní práce 
v oblasti společenského života 
ve městě při výuce tance všech 
generací a veřejných produkcí. 
Ještě před nimi byli ovšem oce-
něni také bezpříspěvkoví dárci 
krve. Vedení města se rozhodlo 
veřejně poděkovat a ocenit 17 
bezpříspěvkových dárců, kteří 
mají na svých kontech úctyhod-
ných 160 a 120 odběrů krve, 
na pódiu náměstek primátora 
Dalibor Hrabec osobně přivítal 
osm z nich. Kromě písemného 
poděkování při této slavnostní 
příležitosti a drobných věcných 

dárků obdrželi i finanční obnos ve 
výši dvou či tří tisíc korun podle 
počtu odběrů. „Dárcům krve vdě-
číme za ten nejcennější dar, jaký 
může člověk člověku dát. Nikdo 
z nás neví, kdy nám, nebo našim 
blízkým, zachrání jejich dar život. 
Musíme být vděčni, samozřejmě 
jsme vděčni a ta naše vděčnost 
je tak samozřejmá, že na ni čas-
to zapomínáme. Dnes jsme měli 
příležitost tuto vděčnost projevit, 
měli jsme příležitost poděkovat,“ 
řekl náměstek primátora Dalibor 
Hrabec. Jeho slova mířila na 
Jiřího Bartoše, Aleše Horáka, 
Martina Košaře, Pavla Kováče, 
Richarda Onderku, Milana Sado-
vého, Antonína Slavíka, dále Du-
šana Červíka, Radovana Galase, 
Pavla Garbu, Vítězslava Chýlka, 
Lubomíra Kahánka, Petra Krá-
le, Antonína Máčalu, Miroslava 
Markusíka, Lubomíra Řeháka a 
Alenu Ivankovou. 

Martin Klimánek byl v roce 
svého životního jubilea navržen 
s ohledem na jeho angažova-
nost ve Společnosti pro komorní 
a symfonickou hudbu ve Frýdku-
-Místku. „Od roku 1998 jako člen 
a později předseda po dobu 
deseti let prostřednictvím této 
společnosti řídil a zabezpečoval 
činnost Symfonického orches-
tru Frýdek-Místek. A nejen to, 
dosud se stará o notový archiv 
orchestru a především je jeho 
dlouholetým členem,“ prozradila 

kronikářka města Anna Nováko-
vá. V nominačním dopisu pak 
mimo jiné zaznělo: „Díky velké-
mu osobnímu nasazení pana 
Martina Klimánka se podařilo 
zajistit činnost orchestru v ne-
lehké společenské a především 
ekonomické době.“ 

Marie Bohanesová prožila 
těžké životní údobí pozname-
nané ztrátou manžela a rodičů. 
Prožité utrpení s nemocí jejích 
blízkých vyústilo v rozhodnutí 
paní Bohanesové udělat něco 
více zvláště pro nemocné a star-
ší spoluobčany. S vírou, láskou 

Vzpomínka na odpor místních vojáků
Po roce bylo na ulici Hlav-

ní znovu slyšet státní hymnu, 
protože se u památníku od-
poru místních vojáků z Cza-
jánkových kasáren (8. pěší 
pluk) vzpomínalo na jejich 
hrdinství, kdy se jako jediní 
otevřeně postavili na odpor 
vůči německé okupaci.

„Připomínáme si událost před 
75 lety jako jednu z významných 
historických epizod nejen roku 
1939, ale celého období od při-
jetí mnichovského diktátu v září 
1938 až po osvobození v květnu 
1945. V úterý 14. března 1939 
hlavní štáb československé ar-
mády vydal rozkaz držet jednotky 
v kasárnách, aby bylo zabráně-
no případnému střetu s Němci. 
Velitel 8. pěšího pluku slezského 
plukovník Florián Eliáš obdržel 

rozkaz spálit tajné a mobilizační 
spisy. Pálil je nejprve na velitelství 
pluku a pak na velitelství místecké 
posádky. V podvečer byl infor-
mován místecký hejtman Cidlík 
o průjezdu německých jednotek 
na Slovensko. První jednotky 
dorazily k Landsbergrově továr-
ně, kolem 18. hodiny se objevili 
němečtí vojáci v centru Místku a 
obsadili budovu Okresního úřadu 
a policejní stanici. Další německé 
jednotky se blížily k Czajankovým 
kasárnám, kde kromě narukova-
ných nováčků bylo asi 30 aspiran-
tů a délesloužících. Stráž u brány 
zatím netušila, že přijíždí předvoj 
německých vojsk. Poté, co jedno 
z aut zastavilo a ke kasárnám se 
blížilo několik osob s napřažený-
mi zbraněmi, bylo zřejmé, že se 
jedná o německého důstojníka, 

provázeného dalšími vojáky. Za-
zněla výzva, aby se stráž vzdala. 
Vzápětí se ozval první výstřel. 
Vojáci na stráži se stáhli za bránu 
a začal boj o kasárna,“ připomněl 
zúčastněným náměstek primá-
tora Karel Deutscher hrdinství 
kapitána Pavlíka a ostatních vo-
jáků, kteří stříleli pouze z pušek 
a lehkých kulometů proti zbrojní 
převaze Němců.

Památník odboje 8. pěšího 
pluku slezského, u něhož zá-
stupci města, bojovníků za svo-
bodu a veřejnosti pokládají rok 
co rok květiny, připomíná nejen 
historický okamžik našich dějin, 
ale též legionářskou tradici spo-
jenou s 8. pěším plukem slez-
ským od června 1917, kdy pluk 
vznikl na Ukrajině jako součást 
československých legií.  (pp)

a nadějí vstoupila na cestu spo-
jenou se službou nejpotřebněj-
ším, zaštítěnou Charitou Frýdek-
-Místek. Přehlížela čas, někdy i 
nedůvěřivé pohledy přátel, kteří 
jí fandili, ale zároveň věděli, že 
i ty nejšlechetnější cíle se vět-
šinou neobejdou bez financí. A 
kde je vzít? To byla otázka, jež ji 
trápila, ale rozhodně neodradila 

od řady kroků, které podnikla, 
aby její odvážné vize dostaly re-
álnou podobu. 

Posledního oceněného – ta-
nečního mistra Břetislava Ge-
bauera, který s tancem spojil 
44 let svého života, není třeba 
místním obyvatelům příliš před-
stavovat.

(Pokračování na straně 12)
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Zastupitelé města schválili 
neinvestiční dotace na podpo-
ru a rozvoj sociálních služeb 
na území města pro rok 2014, 
a to ve výši 7 milionů korun. 
Dalších téměř 400 tisíc uvolnili 
na úhradu provozních nákladů 
spojených s projektem Senior 
Point a téměř 100 tisíc získají 

poskytovatelé sociálních slu-
žeb působících za hranicemi 
našeho města, jež se starají 
o naše občany, kteří nemo-
hou být z kapacitních důvodů 
umístění v zařízeních města. 

„Na podporu a rozvoj sociál-
ních služeb na území města jsme 
letos vyčlenili sedm milionů ko-

run, což je v porovnání s loňským 
rokem o téměř 800 tisíc korun 
více,“ řekl náměstek primátora 
Libor Koval s tím, že peníze jsou 
určeny na podporu a realizaci 47 
projektů. Například Slezská dia-
konie získá na zajištění terénního 
programu a provoz noclehárny 
pro muže v Azylovém domě Be-
thel 200 tisíc korun a 205 tisíc 
korun na provoz noclehárny pro 
ženy a činnost v rámci sociální re-
habilitace v Azylovém domě Sára 
pro ženy a matky s dětmi. Charita 
Frýdek-Místek dostane 890 tisíc 
na částečnou úhradu nákladů za 
energii a vodu v Domě pokojné-
ho stáří Panny Marie Frýdecké, 
500 tisíc na provoz Oázy pokoje 
pro psychicky nemocné, 400 tisíc 
na výkon charitní pečovatelské 
služby a 190 tisíc na podporu od-
lehčovací služby, která zahrnuje 
komplexní péči o nesoběstačné 
osoby v době, kdy jejich opat-
rovník potřebuje čas na nezbytný 
odpočinek a dočerpání sil pro dal-
ší péči. Společnost Podané ruce 
získá 500 tisíc na úhradu mzdo-
vých nákladů spojených se služ-
bou osobní asistence pro seniory 
a zdravotně handicapované a 94 

tisíc na koordinaci canisterapie 
v našem městě a na provoz ca-
nisterapeutického centra. Město 
podpoří také dobrovolnické pro-
gramy a provoz sociálního šat-
níku společnosti Adra a sociální 
činnosti dalších organizací. 

Dotaci ve výši téměř 100 tisíc 
korun získali také poskytovatelé 
sociálních služeb, kteří působí 
za hranicemi našeho města, 
ale pečují o naše občany, kteří 
nemohou být umístěni v našich 
zařízeních z důvodu omezené 
kapacity. Jedná se zejména o 
osoby trpící různými druhy de-
mencí, duševním onemocněním, 
zdravotním postižením nebo o 
osoby závislé na alkoholu. 

Pokračovat bude také projekt 
Senior Point realizovaný společ-
ností Společně ve spolupráci s 
městem. Zastupitelé schválili 400 
tisíc korun na úhradu provozních 
nákladů spojených s realizací 
tohoto projektu, v jehož rámci 
bude seniorům již druhým rokem 
bezplatně nabízena orientace v 
každodenní záplavě informací. „I 
v tomto roce získají rady, jak si za-
bezpečit své bydlení před zloději, 
jak nenaletět podvodníkům, jak 
se orientovat v nabídkách, na co 
si dát pozor v případě sjednávání 
půjček, jak postupovat při rekla-
maci zboží nebo odstoupení od 
kupní smlouvy. Chybět nebudou 
ani nabídky zajímavých před-
nášek a volnočasových aktivit,“ 
doplnil náměstek Koval. Senior 
Point se nachází v Křížovém pod-
chodu v Místku v prostorách slu-
žebny městské policie. Zájemcům 
je k dispozici tři dny v týdnu, a to v 
pondělí, středu a pátek vždy od 9 
do 12 hodin a od 13 do 15 hodin. 

(Více informací o podpoře
sociálních služeb na str. 8)

Zpravodajství

krátce
Další dotace

Statutárnímu městu Frýdek-
-Místek bylo koncem února 
schváleno přidělení dotace Mo-
ravskoslezského kraje na projekt 
Den zdraví a sociálních služeb 
2014. Z celkových nákladů, které 
přesahují 120 tisíc korun, radnice 
získala dotaci téměř 72 tisíc.

Obnovte žádosti
o přidělení bytu

Odbor správy obecního ma-
jetku Magistrátu města Frýdku-
-Místku vyzývá občany, kteří mají 
podanou žádost o přidělení obec-
ního bytu, aby tuto žádost obnovi-
li. Učinit tak musejí do 31. března 
2014. V opačném případě budou 
ze seznamu žadatelů vyřazeni.

Frýdek-Místek
na hodinu potmě

Statutární město Frýdek-Mís-
tek se i letos připojí k největší-
mu celosvětovému happeningu 
na podporu ochrany životního 
prostředí „Hodina Země 2014“. 
Probíhá symbolickým hodinovým 
zhasnutím světel, ať již veřejného 
osvětlení, nasvícení památky, ští-
tu firmy nebo vlastního obýváku. 
K Hodině Země se mohou připo-
jit i sami občané a v sobotu 29. 
března vypnout na hodinu světla 
v domácnosti. Dne 29. března se 
v době od 20:30 do 21:30 hodin 
ponoří do tmy i parky ve městě. 
Ve Frýdku zhasne veřejné osvět-
lení v Komenského parku, Parku 
pod zámkem a parku Jižní svahy 
a v místecké části v sadech B. 
Smetany, v Janáčkově parku a 
v Koloredovském parku. Na ho-
dinu bude vypnuto i nasvícení 
Baziliky minor Navštívení Panny 
Marie a Základní umělecké školy.
Město vyvěsilo vlajku pro Tibet

10. března opět zavlála na bu-
dově Magistrátu města Frýdku-
-Místku tibetská vlajka. Město se 
tak zapojilo do celosvětové kam-
paně na podporu občanských 
práv Tibeťanů a připomenulo si 
výročí povstání Tibeťanů proti 
čínské okupaci, při které zemřelo 
nejméně 80 000 Tibeťanů. Celo-
světová kampaň Vlajka pro Tibet 
vznikla v polovině devadesátých 
let v západní Evropě s cílem pou-
kázat na dlouhodobé porušování 
lidských práv v Tibetu.

Mezinárodní koncert
a výstava k výročí

Základní umělecká škola Frý-
dek-Místek připravuje u příležitosti 
75. výročí školy slavnostní mezi-
národní koncert, který se usku-
teční v Národním domě v pondělí 
28. dubna. Představí se žáci školy 
společně s muzikanty z hudeb-
ních škol z polského Konina a fin-
ského Mikkeli. Po celý měsíc du-
ben navíc v prostorách Národního 
domu bude ke zhlédnutí výstava 
pod názvem 75 let umělecké ško-
ly ve Frýdku-Místku, která mapuje 
současnost i minulost školy.  (pp)

Už také v místecké části 
města od března provozuje 
Adra svůj další charitativní 
obchod, určený zákazníkům 
i dárcům. Nový obchůdek, 
který byl slavnostně otevřen 
za účasti náměstka primáto-
ra Libora Kovala, najdete na 
Hlavní třídě, v objektu naproti 
Národního domu. 

„Místo je to určitě dobré, 
frekventované, takže věřím, že 
poslouží dobré věci jako ty ostat-
ní,“ hodnotil náměstek primátora 
Libor Koval. První obchůdek to-
hoto typu byl otevřen ve Frýdku-
-Místku v roce 2011 v sídle Dob-
rovolnického centra. Zpočátku 
byli zákazníci rozpačití, ale dnes 
už se Adra může pochlubit i stá-
lou klientelou, kdy často lidé do 
obchodů něco věnují a součas-
ně si i nějakou tu věcičku koupí. 
Příznivci levných nákupů i lidé 

se vztahem k charitativním pro-
jektům nakupují nejen šatstvo, 
ale i vyřazené knihy, keramiku či 
hračky. V charitativním obchůdku 
si přijde na své skoro každý. Je 
tu k dostání společenské oble-
čení, sportovní vybavení, boty, 
nádobí nebo různé dekorativní 
věci. Hlavním sortimentem je 
ale oblečení. „A klidně s dřívěj-
ším datem výroby. Víte, kolika 
důchodcům udělá radost, že si 
mohou stále někde koupit tak 
nedostatkové zboží jako krim-
plenové šaty nebo kabát s ko-
žíškem ze sedmdesátých let? Že 
se to nehodí do vašeho šatníku, 
neznamená, že takový kousek 
nepotěší někoho jiného,“ ujišťují 
prodavačky-dobrovolnice, které 
věří, že všechny věci v obchůdku 
jako by měly duši a svůj tajemný 
příběh. „Přijímáme i povlečení, 
ložní prádlo a vše, co se hodí pro 

Nový charitativní obchůdek Adry v Místku

NOVÝ CHARITATIVNÍ OBCHŮDEK: Za účasti náměstka primátora 
Libora Kovala otevřela Adra další prostory, které poslouží dobré věci, 
tentokrát v místecké části města.  Foto: Petr Pavelka
vybavení domácnosti. Lidé klidně 
mohou nosit i ponožky, rukavice, 
čepice. To je vyloženě nedostat-
kové zboží v sociálních šatnících. 
Do obchůdků pak zase přivítá-
me drobné spotřebiče a domácí 

potřeby. Začali jsme také spolu-
pracovat se školami a zapojili do 
spolupráce školáky, kteří věnují 
hračky, se kterými si už nehrají,“ 
prozradila Lenka Hájková, zá-
stupce vedoucího DC Adra.  (pp)

Počátkem března se usku-
tečnila v Ostravě na výstavišti 
Černá louka výstava Dovolená 
a region, která ukázala, že o 
atraktivity města Frýdek-Mís-
tek spolu s nabídkou okolních 
Beskyd je enormní zájem. 

„Jde o výstavu, kde svou 
nabídku cestovního ruchu pre-
zentují regiony České republiky. 
Tradiční doprovodnou akcí se 
stává konference, která se tento-
krát nesla v duchu 20 let založení 
Asociace turistických informač-
ních center,“ přiblížila Monika 
Konvičná, ředitelka Beskydské-
ho informačního centra. To pre-
zentovalo turistickou nabídku 
města Frýdek-Místek a beskyd-
ského regionu, především pak 
možnosti k trávení volných dnů či 
dovolené. Na naší expozici mohli 
návštěvníci získat nejen tištěné 
informace, ale také přímé infor-
mace proti konkrétním dotazům. 

„Lze říci, že největší zájem 
byl, stejně jako v předešlých le-
tech, obecně o tipy na výlety do 
Beskyd po svých a na kole. Tyto 
zájemce jsme dokázali uspoko-
jit připravenými propagačními 
materiály. Objevovaly se i do-
tazy na souhrnné informace o 
některých místech, lidé se ptali 
na cyklotrasy po Frýdku-Místku 
i na novou cyklotrasu z Ostravy 

do Ostravice, velký zájem byl o 
rekreační oblast Olešnou, kdy si 
tuto oblast dovedli spojit s in-line 
stezkou. Hledali také možnosti 
ubytování na Olešné či blízkém 
okolí. Zaznamenali jsme také 
poptávku po školních výletech, 
jejich itinerářích, což nás ujisti-
lo, že jsme tuto nabídku nepři-
pravovali zbytečně. Nabídka z 
naší strany byla pestrá, dokázali 
jsme návštěvníky zaujmout a 
získali jsme mnoho inspirace 
pro plánování nových produktů,“ 
hodnotila Monika Konvičná. Její 
tým byl připraven podat podob-
ný výkon také v polovině břez-
na na veletrhu Infotour v Hradci 
Králové na expozici Moravsko-
slezského kraje.  (pp)

O atraktivity města je zájem

Město uvolnilo téměř 7,5 milionu na sociální služby

POCTA MASARYKOVI: Bojovníci za svobodu spolu se zástupci 
města uctili na stejnojmenné třídě památku T. G. Masaryka, u pří-
ležitosti výročí jeho narození.  Foto: Petr Pavelka
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městská policie
Vyprostili dítě

1. 3. byla hlídka Městské po-
licie ve Frýdku-Místku přivolána 
k dětem, které byly v sobotu sa-
motné doma. Jedno dítě se ne-
chtěně uvěznilo na toaletě, když 
se u dveří zlomil jazýček zámku. 
Strážník pomocí šroubováku 
dveře otevřel a dívku vysvobodil 
z místnosti. O celé události byla 
informována matka dětí.

Hazard se životem
2. 3. hlídka městské policie na 

základě telefonátu přijela na vla-
kové nádraží, kde se pohybovala 
zmatená žena a sem tam vstupo-
vala do kolejiště. „Když byla upo-
zorněna, že by se jí něco mohlo 
stát, odpověděla, že to nevadí, 
že se stejně chce zabít. Strážníci 
s ženou komunikovali a usoudili, 
že žena potřebuje lékařskou péči. 
Na místo byl přivolán lékař, který 
ženu převezl do nemocnice,“ 
sdělila Lenka Biolková, manažer 
prevence kriminality.

Převraceli odpadky
2. 3. ve dvě hodiny ráno 

zaznamenali strážníci telefo-
nické oznámení, že na ulici Frý-
dlantská ve Frýdku-Místku čtyři 
mladíci převracejí popelnice a 
ruší noční klid. Hlídka ve vozi-
dle přibrala s sebou ještě pěší 
hlídku, aby měla větší šanci 
zamezit mladíkům v útěku. Na 
místě zjistili strážníci čtyři oso-
by v podnapilém stavu, z toho 
byly dvě osoby mladistvé. Dva 
mladíci se přiznali k převrace-
ní popelnic. Jeden mladík byl 
propuštěn domů. Dva mladiství 
byli předáni rodičům s tím, že 
jeden z nich bude předvolaný 
na městskou policii k dořešení 
přestupku. A třetí mladík byl pře-
vezený na PČR, jelikož nebyl 
na místě schopen hodnověrným 
způsobem prokázat svou totož-
nost. „Muž nekontroloval své 
chování a ohrožoval sebe i své 
okolí, a tak bylo rozhodnuto o 
převozu na záchytku. Při dopro-
vodu ke služebnímu vozidlu se 
mladík dal na útěk, ale nakonec 
byl převezen na protialkoholní 
záchytnou stanici k vystřízlivění. 
Ráno při propouštění strážníci 
mladíkovi udělili za spáchaný 
přestupek blokovou pokutu,“ 
uvedla Lenka Biolková.

Nalezený králík
10. 3. si v odpoledních hodi-

nách strážníci ve Frýdku-Míst-
ku připsali zase jeden raritní 
zákrok, když nalezli králíka, 
který neskončil na pekáči, ale 
byl předán záchranné stanici v 
Bartošovicích.  (pp)

KŘÍŽOVÝ PODCHOD: V tomto prostoru by měly přibýt mnohem re-
prezentativnější výtvory tohoto druhu výtvarného umění. 
 Foto: Petr Pavelka

Křížový podchod zvelebí graffitiKřížový podchod zvelebí graffiti
Frýdecko-místecké zastupi-

telstvo dalo zelenou (a spous-
tu dalších barev) projektu, díky 
kterému ve městě vznikne ja-
kási nová galerie ve veřejném 
prostoru. Radnice uvolní 300 
tisíc korun na graffiti úpravy 
v Křížovém podchodu.

Ve městě proběhne ve dnech 
13. až 15. června sedmý ročník 
putovního graffiti a street-art fes-
tivalu United Colours. Festival, 
na kterém se představí více než 
padesátka pozvaných výtvarní-
ků z ČR, Slovenska, Polska a 
Německa, pořádá KulturaFM ve 
spolupráci s výtvarnou skupinou 
Sprayart 34. Tato akce se koná 
za finanční podpory Statutárního 
města Frýdek-Místek. 

,,Křížový podchod nikdy nebyl 
zrovna vyhledávaným místem 
k procházce. Je to anonymní 
a ne právě vzhledný prostor, a 
tak jsme hledali společně s ma-
gistrátem města Frýdek-Místek 
možnosti řešení. Oslovili jsme 
výtvarnou skupinu Sprayart34, 
která má zkušenosti s pořádáním 
graffiti festivalů, a společně jsme 
se dohodli na uspořádání výtvar-
ného festivalu, na kterém se před-

staví přední street-artoví umělci z 
ČR a okolních zemí. Vznikne tak 
originální, atraktivní galerie ve 
veřejném prostoru. Samozřejmě 
chceme v co největší míře zapojit 
i místní tvůrce a prostřednictvím 
doprovodného programu i veřej-
nost,“ říká Jakub Tichý, ředitel 
KulturyFM. Podle něj na nové po-
době křížového podchodu budou 
s pouličními umělci spolupracovat 
také místní výtvarníci, kteří běžně 
netvoří v exteriérech. Tvořit se 
tedy nebude jen sprejovými bar-
vami, ale uplatní se i jiné výtvarné 
metody. Vznikne tak zajímavá ko-
láž různých uměleckých přístupů. 
Malby by měly v podchodu vydr-
žet dlouhodobě a objevit by se 
měly také motivy spojené s měs-
tem a okolním regionem. 

Doprovodný program pro 
veřejnost se soustředí v sobotu 
14. června na ploše u východu z 
podchodu do ulice Tržní směrem 
k náměstí Svobody. Návštěvníci 
budou moci zhlédnout exhibiční 
tvorbu za doprovodu hudební 
produkce, vyzkoušet si, jaké to 
je, malovat spreji, prohlédnout 
si otevřenou výstavu děl po-
zvaných umělců nebo si koupit 

originální věci spojené s graffiti 
a street-artem. Večer bude v 
zahradě Národního domu pro-
bíhat otevřená afterparty, kde se 
představí DJ´s a MC´z vyznáva-
jící hip-hop a jiné odrůdy pouliční 
muziky. Na této akci proběhne 
také aukce obrazů pozvaných 
výtvarníků. Výtěžek z dražby 
podpoří frýdecko-místecké soci-
ální zařízení Opora dětem. Akce 
tak získá i charitativní rozměr. 
Samotný podchod bude během 
doby tvorby obrazů pro veřej-
nost uzavřen s ohledem na pou-
žití barev v částečně uzavřeném 
a obtížně větratelném prostoru. 

Vážným zájemcům bude nicmé-
ně vstup umožněn a budou moci 
vidět umělce při práci.

,,United Colours pořádáme 
od roku 2008 v městech na se-
verní Moravě. Posláním festivalu 
je ukázat veřejnosti, že graffiti je 
svébytné umění, které by mělo 
mít v betonových džunglích své 
místo. Proto zveme zkušené 
umělce, kteří mají co ukázat a 
šedým zdem společně dají novou 
tvář a duši. Jsme moc rádi, že le-
tos můžeme festival uspořádat ve 
Frýdku-Místku,“ uvedl spoluorga-
nizátor Nikola Vavrous z výtvarné 
skupiny Sprayart34.  (pp)

Ve Frýdku-Místku se spustí 
tradiční blokové čištění ulic. 
Jeho start je v plánu od úterý 
18. března na frýdeckém síd-
lišti Slezská, do harmonogra-
mu však samozřejmě může 
ještě promlouvat počasí.

Upozorňujeme řidiče, aby sle-
dovali dopravní značení, které v 
týdenním předstihu upozorní na 
plánované blokové čištění, ale 
také na dočasný zákaz parko-
vání, který s ním souvisí. V době 
blokového čištění nesmí stát v 
dané lokalitě žádné auto, v opač-
ném případě bude odtaženo. 

„První letošní blokové čištění 
zahájíme v úterý 18. března na 
ulici Novodvorská, a to v úseku 
od křížení s ulicí Sadová až po 
Jiřího z Poděbrad. Ve čtvrtek 
20. března budeme v ulici No-
vodvorská pokračovat, a to v 
úseku od křížení s ulicí Jiřího z 
Poděbrad po Jana Čapka,“ uve-
dl v polovině března první pláno-
vané lokality ředitel společnosti 
TS a.s. Jaromír Kohut.

Ruční i strojní čištění daných 
lokalit začíná v 8 hodin ráno.

V tuto hodinu přijede na místo také 
odtahová služba, která odtáhne 
vozy neukázněných řidičů a sa-
mozřejmě také nepojízdné vraky, 
kvůli nimž se před lety k tomuto 
opatření přistupovalo. Informace o 
odtažených vozidlech, v souvislos-
ti s blokovým čištěním, podají ob-
čanům strážníci městské policie. 

„Věříme, že blokové čištění 
města bude probíhat bez pro-
blémů a naši zaměstnanci bu-
dou moci provést svou práci ke 
spokojenosti nás všech,“ dodal 
Jaromír Kohut.

Blokové čištění je plánováno 
v různých lokalitách města až do 
listopadu. Termíny blokového 
čištění ulic budou průběžně zve-
řejněny na webových stránkách 
města, technických služeb i ve 
Zpravodaji RM.
Termíny blokového čištění:

19. 3. – ul. Novodvorská (1. úsek 
od Sadová po J. z Poděbrad)
21. 3. – ul. Novodvorská (2. úsek 
od J. z Poděbrad po J. Čapka) 
25. 3. – ul. J. Čapka
27. 3. – Slezská 1 (Bavlnářská-
-Lipová)

Blokové čištění ulic začne na Slezské

Město zahájilo přípravné 
práce na úpravu signalizační-
ho zařízení křižovatky U Rady 
v Místku. Jedná se o křižovat-
ku ulic Ostravská, Opletala a 
17. listopadu, která je klíčovou 
v době jakéhokoliv omezení 
dopravy na průtahu městem. 
V budoucnu bude dynamicky 
řízená, to znamená, že na zá-
kladě smyček ve vozovce se 
automaticky upraví frekvence 
i doba průjezdu v jednotlivých 
jízdních pruzích, což přispěje 
k zamezení tvorby kolon v jed-
notlivých směrech, a to zejmé-
na v době dopravní špičky a 
v případech omezení průjezd-
nosti průtahem.

„Křižovatka U Rady v Místku 
je jednou z nejstarších křižova-
tek ve městě. Její signalizační 
zařízení je zastaralé a neschop-
né řešit požadavky na plynulost 
dopravy. Modernizace křižovat-

ky bude zahájena v tomto týdnu. 
Začátkem dubna budou na této 
křižovatce vypnuty semafory, 
mimo provoz budou zhruba tři 
týdny. Řidiči by tedy měli počí-
tat s tím, že průjezd křižovatkou 
bude komplikovanější než ob-
vykle. Nové semafory by měly 
být spuštěny koncem dubna. 
Na práce jsou z rozpočtu města 
vyčleněny čtyři miliony korun,“ 
řekl náměstek primátora Karel 
Deutscher. 

Následně bude zahájena 
oprava mostu přes řeku Os-
travici, která byla koncem loň-
ského roku přerušena s tím, 
že pokračovat bude v novém 
roce. „Oprava mostu a úprava 
křižovatky nemohou probíhat 
současně, protože nelze omezit 
dopravu na dvou nejfrekven-
tovanějších komunikacích ve 
městě. Proto jsme se s krajem 
dohodli, že nejdříve upravíme 

Křižovatku U Rady v Místku čeká modernizace
signalizaci křižovatky a pak 
začne oprava mostu. Předběž-
ně se počítá s tím, že práce na 
opravě mostu by mohly začít v 
květnu,“ sdělil Karel Deutscher. 

Opravu mostu přes řeku Ostra-
vici nezajišťuje ani nehradí město. 

Most je ve vlastnictví Ředitelství 
silnic a dálnic ČR a o dopravních 
omezeních v rámci oprav mostu 
rozhoduje krajský úřad. 

O zahájení oprav mostu a 
dopravních omezeních aktuálně 
informujeme na webu města.

U RADY: Křižovatce budou změněny parametry, aby lépe vyhovova-
la současnému provozu.  Foto: Petr Pavelka
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Březen, jak všichni víme, 
bývá zasvěcen knihám. Bře-
zen – měsíc knihy. Knihku-
pectví, ba ani knihovny však 
nepraskají ve švech pod ná-
porem chtivých čtenářů. Ov-
šem to je velká škoda, neboť 
člověka-čtenáře od člověka-
-nečtenáře rozeznáme obvyk-
le záhy. Čtenáři jsou samo-
zřejmě ve výhodě!

Abychom v této bohulibé 
zálibě podpořili naše výborné 
žáky-čtenáře a také povzbudili 
ke čtení ty ostatní, pozvali jsme 
do školy skupinku herců, kteří v 
rámci projektu LiStOVáNí čtou ze 
zajímavých knih. Výrazné čtení, 
jež nám představí jazyk autora 
knihy, je doprovázeno hereckými 
výstupy a hudbou. Knihu tak mů-
žeme prožít více smysly.

Herci Lukáš Hejlík, Alan No-
votný a Lenka Janíková takto 
představili mladším dětem kni-

hu Petry Braunové Ztraceni v 
čase, pro starší žáky měli při-
pravenu knihu Život k sežrání 
od Mikaela Olliviera.

Vzhledem k tomu, že někteří 
žáci již druhý den po akci měli 
ve škole nově vypůjčenou kni-
hu, můžeme doufat, že je herci, 
které sice vídají v televizi, právě 
od televize, počítačových her a 
podobné zábavy přivedli k tomu, 
aby začali číst.

„KNIHA JE JAKO ZAHRADA, 
KTEROU NOSÍME V KAPSE.“

A kdo by nechtěl trávit chví-
le volna v zelené zahradě plné 
barev, vůní a slunečního světla, 
v zahradě, kde vane lehounký 
teplý větřík a my se oddáváme 
své fantazii!

Herci s projektem LiStOVáNí 
pravidelně jezdí do Frýdku-Míst-
ku, kdo si chce zážitek zopako-
vat, pohlédněte na stránky www.
listovani.cz .

Scénické čtení na Dvojce
Na 6. ZŠ navázali na loň-

skou besedu s hokejovým 
brankářem a reprezentantem 
Jakubem Štěpánkem a i letos 
nabídli žákům možnost setkat 
se a besedovat se známými 
osobnostmi. 

Dne 13. února školu navštívil 
horolezec Libor Uher, který jako 
druhý Čech vystoupil na obáva-
nou druhou nejvyšší horu světa 
K2. Ve své přednášce se ale vě-
noval zejména expedici Double 
Gasherbrum, která se odehrála 
v červenci roku 2010 a podařilo 
se při ní vystoupit na osmitisícov-

ky Gasherbrum I. a II. Frýdecko-
-místecký horolezec promítl žá-
kům řadu fotografií a pustil i videa 
pořízená na expedici. Žáci se Li-
bora Uhra ptali zejména na prak-
tické aspekty života vrcholového 
horolezce a odcházeli obohaceni 
o mimořádně zajímavý zážitek.

V pátek 7. března se žáci 2. 
stupně setkali s další známou 
osobností, tentokrát z kulturní 
oblasti. Šestku navštívil zpě-
vák skupiny Gipsy.cz Radoslav 
„Gipsy“ Banga. Ve školní aule 
proběhl preventivní výchovný 
koncert „Když chceš, tak to do-

kážeš“, ve kterém se známý 
rapper se žáky podělil o svůj 
osobní příběh i své zkušenos-
ti a motivoval je k aktivnímu a 
smysluplnému životu bez nási-
lí, konzumace drog, xenofobie, 
rasismu, intolerance, agrese, 
kriminality a dalších variant ri-
zikového chování. V programu 
zazněly autorské písně, které 
svým obsahem umocnily atmo-
sféru a doplnily vyprávění k jed-
notlivým tématům.

Tyto besedy jsou součástí 
pestré a zážitkové výuky, která 
na 6. ZŠ probíhá. 

Šestku navštívily známé osobnosti

Libor Uher. Radoslav Banga.

Základní umělecká škola 
Frýdek-Místek si v roce 2014 
připomíná 75. výročí půso-
bení v našem městě i okolí. 
Za těchto 75 let se několikrát 
změnil název školy, zřizovatel 
a do určité míry i zaměření. 
Škola byla vždy pevně spjata 
s naším městem a její činnost 
navazovala na historické tra-
dice Frýdku a Místku.
Vznik a vývoj hudební školy 

v roce 1939

Nejstarší zmínky o výuce 
hudby ve Frýdku-Místku sahají 
až do 14. a 15. století. Tehdy se 
vyučovalo především pro církev-
ní účely. Na farách a ve školách 
se učilo hlavně hře na varhany 
a kostelnímu zpěvu. Skutečné 
počátky však můžeme doložit až 
o několik století později.

Počátky hudebního školství 
v tomto regionu spadají do 20. 
století. 

Je zajímavé, že vznik hudeb-
ní školy se datuje do nejtěžšího 
období našeho národa po Mni-
chovské konferenci a na počát-
ku největší války 20. století. V té 
době byla do Frýdku a Místku 
přestěhována mimo jiných škol 
také hudební škola z Nového 
Bohumína, s níž přišel i profe-
sor Gabriel Štefánek, který se 
stal prvním ředitelem. Ve městě 
již existoval hudebně-pěvec-
ký spolek Smetana a Gabriel 
Štefánek se snažil představite-

le spolku přimět, aby hudební 
školu vzali pod svá křídla. To se 
mu podařilo – 21. února 1939. 
Hned následující den byl pro-
veden zápis a vyučování začalo 
1. března 1939 s dvaceti žáky. 
Výuka v prvních letech probíhala 
v budově na ul. Palackého 131, 
kde bylo ředitelství a učebny pro 
individuální i kolektivní výuku.

Po dvou týdnech však došlo 
k okupaci celého našeho státu, 
což se ihned promítlo do osudu 
školy. Jedenáct žáků totiž bylo 
dětmi vojenských důstojníků, 
kteří po zrušení vojenských po-
sádek většinou z města odešli. 
I s tím se však škola vypořádala 
a v novém školním roce 1939-
1940 zahájila se 70 žáky. Bě-
hem války se počet žáků mírně 
zvyšoval a na konci války měla 
škola 220 žáků a 7 učitelů. Dělila 
se do dvou oddělení: všeobec-
ného a pedagogického. 

(Pokračování na straně 5)

75 let hudební školy ve Frýdku-Místku
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75 let hudební školy ve Frýdku-Místku
(Pokračování ze strany 4)

Ve všeobecném oddělení se 
vyučovaly všechny smyčcové a 
dechové nástroje, sólový a sbo-
rový zpěv, hudební nauka, intona-
ce, orchestrální a souborová hra. 

Pedagogické oddělení mělo 
za úkol vyškolit ze svých ab-
solventů po vykonání státní 
odborné zkoušky učitele hud-
by. V tomto oddělení se kro-
mě hlavního předmětu (hra 

na nástroj) vyučovalo hudební 
nauce, harmonii, intonaci, hu-
debním a kulturním dějinám, 
hudebním formám, pedagogi-
ce, metodice, komorní hře a 
společenskému chování.

Škola stále fungovala pod 
hlavičkou Hudebního a pěvec-
kého spolku Smetana.

Osvobození roku 1945 při-
neslo škole mnoho dobrého. 
14. května jí byla přidělena sa-

mostatná budova na Kostikově 
náměstí ve Frýdku, která byla 
24. června slavnostně otevřena. 
Budova měla dostatek místností, 
včetně velké učebny na hromad-
né předměty a souborovou hru. 

První desetiletí trvání oslavi-
la škola v roce 1949 slavnost-
ní akademií ve velkém sále 
Národního domu v Místku. Až 
do této doby školu zastřešoval 
spolek Smetana.

Únor je měsíc ve znamení 
plesů a karnevalů. Tak tomu 
bylo i na odloučeném pracovišti 
Střední školy, Základní školy a 
Mateřské školy, Pionýrů 2352, 
Frýdek-Místek v Mateřské škole 
na ulici 8. pěšího pluku, ve Frýd-
ku-Místku dne 21. února. 

V tento den děti přicházely v 
různých kostýmech a maskách 
a školka se tak rázem proměnila 
v kouzelnou říši pohádkových 
postav, zvířátek a jiných bytostí. 
Po úvodní přehlídce a předsta-
vení jednotlivých masek se děti 

nemohly dočkat Myšky Klárky 
a Veverky Terky. Tentokrát za 
dětmi přijely s interaktivním pro-
gramem plným kouzel, zábavy, 

tance a her. Na konci tohoto ve-
selého dopoledne, které jsme si 
všichni užili, čekala na děti slad-
ká a zasloužená odměna.

Karneval v mateřské školeKarneval v mateřské škole STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
RADA MĚSTA VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
RADA MĚSTA VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ

na vedoucí pracovní místo 
ředitele příspěvkové organiza-
ce Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, El. Krás-
nohorské 2254, se sídlem El. 
Krásnohorské 2254, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ: 68157797

Předpoklady:
odborná kvalifikace pro přímou 
pedagogickou činnost a praxe 
podle zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 
plná způsobilost k právním úkonům
znalost problematiky řízení a 
obecně závazných právních před-
pisů zejména v oblasti školství
občanská a morální bezúhonnost

Obsahové náležitosti při-
hlášky (písemně zašlete):

přihlášku (uveďte kontaktní ad-
resu, telefon, případně e-mail)
úředně ověřené kopie dokladů 
o dosaženém vzdělání (diplom, 
vysvědčení o státní zkoušce/
dodatek k diplomu, vysvědčení 
o pedagogické způsobilosti)
úředně ověřený doklad o absol-
vování studia pro ředitele škol 
v rámci dalšího vzdělávání pe-
dagogických pracovníků v ob-
lasti řízení školství, případně 
jeho doložení do 2 let od počát-
ku výkonu činnosti ředitele školy
strukturovaný životopis, ve 
kterém se uvedou údaje o do-
savadních zaměstnáních a o 

odborných znalostech a doved-
nostech
koncepci rozvoje základní školy 
(maximálně 3 strany strojopisu)
výpis z evidence Rejstříku tres-
tů (ne starší tří měsíců) nebo 
doklad o jeho vyžádání
čestné prohlášení o plné způ-
sobilosti k právním úkonům
písemný souhlas se zpracová-
ním osobních údajů pro účely 
tohoto konkursního řízení ve 
smyslu zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů
Ke konkursnímu řízení budou 
přijaty pouze přihlášky do-
ložené kompletními doklady 
(přihlášku, životopis, čestné 
prohlášení, souhlas se zpra-
cováním osobních údajů a 
koncepci rozvoje školy vlast-
noručně podepište).
Předpokládaný nástup na ve-
doucí pracovní místo ředitele: 
1. 8. 2014 na období 6 let
Informace: www.frydekmistek.cz
Přihlášky podejte do 7. 4. 2014 
na adresu: 
MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-
-MÍSTKU, Odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy, Radniční 
čp. 1148, 738 22 Frýdek-Místek, 
k rukám Ing. Ilony Nowakové.
Obálku označte textem: „kon-
kursní řízení – neotvírat“

na vedoucí pracovní místo 
ředitele příspěvkové orga-
nizace Mateřská škola Be-
ruška, Frýdek-Místek, Nad 
Lipinou 2318, se sídlem Nad 
Lipinou 2318, 738 01 Frýdek-
-Místek, IČ: 60046074

Předpoklady:
oodborná kvalifikace pro přímou 
pedagogickou činnost a praxe 
podle zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a 
o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 
plná způsobilost k právním úko-
nům
znalost problematiky řízení a 
obecně závazných právních před-
pisů zejména v oblasti školství
občanská a morální bezúhonnost 
Obsahové náležitosti přihlášky 
(písemně zašlete):
přihlášku (uveďte kontaktní ad-
resu, telefon, případně e-mail)
úředně ověřené kopie dokladů 
o dosaženém vzdělání (diplom, 
vysvědčení o státní zkoušce/
dodatek k diplomu, vysvědčení 
o pedagogické způsobilosti)
úředně ověřený doklad o ab-
solvování studia pro ředitele 
škol v rámci dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků v ob-
lasti řízení školství, případně jeho 
doložení do 2 let od počátku vý-
konu činnosti ředitele školy 
strukturovaný životopis, ve kte-

rém se uvedou údaje o dosavad-
ních zaměstnáních a o odbor-
ných znalostech a dovednostech
koncepci rozvoje mateřské školy 
(maximálně 2 strany strojopisu)
výpis z evidence Rejstříku tres-
tů (ne starší tří měsíců) nebo 
doklad o jeho vyžádání
čestné prohlášení o plné způso-
bilosti k právním úkonům
písemný souhlas se zpracováním 
osobních údajů pro účely tohoto 
konkursního řízení ve smyslu zá-
kona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů v platném znění 
a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů
Ke konkursnímu řízení budou 
přijaty pouze přihlášky doložené 
kompletními doklady (přihlášku, 
životopis, čestné prohlášení, 
souhlas se zpracováním osob-
ních údajů a koncepci rozvoje 
školy vlastnoručně podepište).
Předpokládaný nástup na ve-
doucí pracovní místo ředitele: 1. 
9. 2014 na období 6 let
Informace: www.frydekmistek.cz
Přihlášky podejte do 7. 4. 2014 
na adresu: 
MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-
-MÍSTKU, Odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy, Radniční 
čp. 1148, 738 22 Frýdek-Místek, 
k rukám Ing. Ilony Nowakové.
Obálku označte textem: „kon-
kursní řízení – neotvírat“
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fotbal mládeže
DOROST

starší dorost U19 – FK Par-
dubice 0:4 (0:1) 

Do zápasu jsme nastoupili v 
hodně kombinované sestavě, 
kdy nám chybělo šest hráčů 

základní sestavy. Na soupeře 
jsme nestačili a po hrubých 
individuálních chybách jsme 

zaslouženě prohráli.
mladší dorost U17 – Palkovi-

ce 10:3 (4:1) 
Kahánek 5, Račev 2, Krischke, 

Uhlíř, Janošec
mladší dorost U16 – Hukval-

dy/Fryčovice 11:1 (4:1)
Wojčik 3 (1x z pk), Vojkovský 3, 
Žižka, Velička, vlastní, Otipka, 

Mistrík
ŽÁCI

mladší žáci U12 – KS Rozwój 
Katowice 16:1 (12:0) 

Wojatschke 4, Zrůnek 3, Mohy-
la 3, Bystřičan, Šigut, Kulhánek, 
Mikulenka, Hrušovský, Byrtus

Zbrojovka Brno – starší žáci 
U15 6:1 (3:0) 

Janša
Zbrojovka Brno – starší žáci 

U14 6:1 (3:1) 
Křižák

mladší žáci U13 – Tošanovi-
ce st. žáci 3:0 (3:0) 

Fulnek (Dudek), Koval (Beňa), 
Fulnek

PŘÍPRAVKA
ročník 2004 – halový turnaj v 

Bruntále (7. místo)
FM: - Bruntál 2:2 (Kiš, Barčák), 
- FK Šumperk 3:0 (Chlebek 2, 
Štětinský), - SK Kravaře 2:2 

(Štětinský 2), - FK Krnov 0:0. O 
umístění: MFK FM - Břidličná 

2:2 (Kiš 2), na penalty 0:1. O 7. 
místo: MFK FM - SK Kravaře 

2:0 (Koutný, Barčák).
ročník 2004 – miniturnaj v Brně
MFK FM - AS Trenčín 5:1 (Zá-

vada 3, Pešek 2) a 1:5 (Pešek), 
MFK FM - FC Zbrojovka Brno 

1:3 (Málek) a 7:1 (Pešek 3, 
Málek 3, Mikulenka), MFK FM - 
FC Nesyt Hodonín 10:2 (Maloň 

3, Málek 2, Závada, Jiříček, 
Pešek, Hrubý, Kaňák) a 8:3 

(Pešek 4, Mikulenka 2, Závada, 
Maloň).

ročník 2007 – KZL v Brušperku 
Výsledky FM F: - FC Kozlovice 
F 2:7 (Moravec, Fr. Vegh), - TJ 
Řepiště B 6:3 (Moravec 3, Fr. 
Vegh, Hlavatík, Majer), - TJ 

Hnojník A 1:5 (Moravec), - So-
kol Stará Bělá D 3:2 (Moravec 
2, Fr. Vegh), - Sedliště E 3:2 

(Moravec 3), - FC Kozlovice G 
3:4 (Moravec 3). 

Výsledky FM G: - TJ Řepiště B 
1:3 (Gnojek), - Sokol Hnojník A 
0:5, - Sedliště E 1:3 (Gnojek), 
- FC Kozlovice F 2:6 (Gnojek 
2), - FC Kozlovice G 1:6 (Str-

miska), - Sokol Hukvaldy D 0:5. 
ročník 2005 – HLP ve Smilo-

vicích (2. místo)

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Fotbal A muži:
MFK FM – Viktoria Žižkov 15.00 (Stovky) 29. 3.
MFK FM – FK Varnsdorf 16.30 (Stovky) 12. 4. 

MFK FM – České Budějovice 17.00 (Stovky) 26. 4.
MFK FM – Hradec Králové 17.00 h (Stovky) 10. 5.

MFK FM – Baník Most 17.00 h (Stovky) 20. 5.
MFK FM Graffin Vlašim 17.00 h (Stovky) 31.5.

Házená
Nadstavba Triglav pojišťovna extraligy házenkářů TOP6 1.-6. místo

2. kolo neděle 23. 3. 17:00 hod. SKP F-M - Jičín
3. kolo neděle 30. 3. 10:30 hod. Hranice - SKP F-M

4. kolo sobota 12. 4. 16:30 hod. Dukla Praha - SKP F-M
5. kolo pátek 18. 4. 19:00 hod. SKP F-M - Plzeň 

6. kolo neděle 27. 4. 17:00 hod. SKP F-M - Lovosice 
7. kolo sobota 3. 5. 18:00 hod. Jičín - SKP F-M

8. kolo neděle 11. 5. 17:00 hod. SKP F-M - Hranice
9. kolo sobota 17. 5. 18:00 hod. SKP F-M - Dukla Praha 

10. kolo neděle 25. 5. 10:30 hod. Plzeň - SKP F-M

Ve Frýdku-Místku proběhlo 
pod hlavičkou ŠSK Beskydy 
finálové klání ve volejbale ka-
detů o titul Mistra ČR pro le-
tošní sezónu. Sešla se osmič-
ka nejlepších družstev z celé 
ČR, která se do finále nomi-
novala z dlouhodobé soutěže. 

Letošní ročník byl mimořádný 
v tom, že se v premiéře před-
stavila družstva na závěrečném 
čtyřdenním turnaji. Exkluzivitu to-
muto turnaji zajistil také fakt, že se 
souboje odehrávaly na umělém 
povrchu Taraflex, který pro tuto 
příležitost zajistil Český volejba-
lový svaz a na němž se běžně 
hrávají nejvyšší světové soutěže. 
„Sportovní hala SPŠ se tak na pár 
dní proměnila v arénu špičkových 
parametrů, která několika desít-
kám diváků nabídla vrcholnou 
sportovní podívanou,“ hodnotil 
prezident ŠSK Beskydy Vavřinec 

Pečinka. Kromě fanoušků volej-
balu poctila svou návštěvou tuto 
akci celá řada významných osob-
ností sportovního i společenského 
života. Český volejbalový svaz re-
prezentovali Zdeněk Haník, Fran-
tišek Kopecký, Robert Urbánek a 
trenéři mládežnické reprezentace 
ČR. Za město Frýdek-Místek, 
které celou akci podpořilo, přišel 
domácí borce povzbudit a poslé-
ze ocenit vítěze primátor města 
Michal Pobucký. Jako bývalý 
špičkový volejbalista mohl dobře 
posoudit úroveň zúčastněných 
týmů europoslanec Evžen Toše-
novský. Mezi těmi, kteří ocenili jak 
nejlepší týmy, tak i jednotlivce, ne-
chyběli ani současné volejbalové 
hvězdy našeho regionu olympio-
nik Přemysl Kubala a reprezen-
tant Tomáš Široký. 

Konečné pořadí finálového 
turnaje extraligy kadetů v sezó-

Volejbaloví kadeti ve Frýdku-Místku světovíVolejbaloví kadeti ve Frýdku-Místku světoví

Regionální derby mezi 
Karvinou a Frýdkem-Místkem 
vidělo téměř dva a půl tisíce 
diváků. I přes několik šancí 
valcířů se žádné branky ne-
dočkali, takže se oba týmy 
rozešly smírně 0:0.

Od úvodního hvizdu viděli 
diváci bojovné utkání. Hrálo se 
především mezi oběma poku-
tovými územími. Když už se 
některé z družstev dostalo do 
náznaku šance, tak jedině po 
standardních situacích, nejčas-
těji rohových kopech.

Valcíři o sobě dali poprvé vě-
dět zhruba po dvaceti minutách 
hry. Do křížného centru Erika 
Taliána se pohotově z voleje 
opřel Petr Zapalač. Po jeho za-
blokovaném pokusu se ale kopal 
pouze rohový kop. Další příleži-

tost si valcíři vypracovali právě 
po rohovém kopu. Naskočil si na 
něj jeden z nejmenších hráčů na 
hřišti Václav Mozol. Jeho hlavič-
ku odvracel jeden z obránců Kar-
viné až na brankové čáře.

Do druhého dějství vstoupili 
aktivněji hráči Lipiny, kteří si něko-
lik málo okamžiků po zahájení vy-
pracovali rohový kop, po kterém 
znovu nebezpečně hlavičkoval 
Václav Mozol, ale brankář Karvi-
né Pindroch jeho pokus vyrazil. O 
něco později se stejný hráč řítil do 
další brankové příležitosti. V úniku 
si poslal míč kolem vybíhajícího 
gólmana Pindrocha, ale následně 
nedokázal obstřelit bránící hráče, 
takže ani po této šanci se skóre 
nezměnilo. S přibývajícím časem 
bylo znát, že žádné z mužstev ne-
chtělo udělat chybu. 

Jarní premiéra bez gólů
KARVINÁ – MFK F-M 0:0

ně 2013/2014: 1. ČZU Praha, 2. 
SG Brno, 3. VK České Budějovi-

ce, 4. VSC Zlín, 5. VK Ostrava, 
6. ŠSK Beskydy, 7. Euro Sitex 

Příbram, 8. TJ Slavia Hradec 
Králové.

V neděli 9. března se usku-
tečnil patrně historicky první 
Indoor lite triatlon v České 
republice pro děti a mládež. 
Tento typ indoor triatlonu 
se běžně praktikuje ve Velké 
Británii a v USA. Závod triat-
lonu – plavání, kolo, běh se 
uskutečnil za podpory a vel-
kého přispění sporttimingové 

firmy TimeChip, fitcentra Fit-
Pointu a Plaveckého oddílu 
Frýdek-Místek.

Závod pro 44 závodníků byl 
cíleně postupný s navazujícími 
disciplínami, kdy se časy všech 
soutěžících sečetly. Spinningo-
vá kola a pásy poctivě měřily 
svými cyklocomputery a techno-
logiemi časy závodníků.

Nejmladší kategorie 6-7 let si 
v duatlonu vyzkoušela plavání a 
běh na běžícím páse. Apolenka 
Fuková si odnesla zlatou medaili 
za čas 4 minuty 47 sekund a An-
drejka Austová své stříbro. 

V kategorii žáků 8-9 let se 
umístil na 1. místě Bruno Volný 
celkovým časem 5:40. 2. mís-
to si vybojoval Jiří Drastich a 
bronz Matouš Jarolím. Ve stej-
né kategorii dívek se umístila na 
1. místě Lucie Blahutová časem 
4:37, své stříbro vybojovala 
Katka Fuková a bronz Veronika 
Fránková. V kategorii žáci 10-
11 let zabodoval Jakub Laník 
časem 7:16, druhé místo získal 
Tomáš Goiný a bronz získal Já-
chym Jarolím.

(Pokračování na straně 7)

Dětský Indoor lite triatlon 
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Před utkáním byly trochu 
obavy z toho, že nemůže pro 
zranění nohy hrát Vojta Pet-
rovský a jaký vliv to může mít 
na psychiku hráčů. To se sice 
v začátku utkání potvrdilo, ale 
opět se ukázalo, že házená 
je kolektivní hra a že výkon 
družstva nezávisí jen na jed-
nom hráči. 

A tady je potřeba vyzvednout 
práci celého týmu ve druhém po-
ločase, který jsme odehráli velmi 
dobře. Začalo to zlepšenou obra-
nou a výtečným výkonem Vítka 

Pyška v brance. Pozitivem pak 
byly i výkony křídel, kde máme 
problémy s proměňováním, ale 
hlavně potěšil výkon Dalibora 
Mynáře i Sebastiana Stracka na 
spojkách. Tito hráči toho nemají 
tolik nahráno, ale prokázali, že 
mají solidní výkonnost a dobrou 
perspektivu do budoucna. Musí-
me smeknout před výkonem Jar-
dy Dyby, který se ujal role lídra 
týmu (za Vojtu Petrovského) a 
prokázal, že mu patří právem ti-
tul nejlepšího střelce extraligy po 
základní části.

Chtěl bych také poděkovat 
divákům, kteří si i přes nádher-
né počasí našli cestu do haly a 
zakoupením vstupenky podpořili 
frýdecký Hospic. Celkové vybra-
né vstupné činilo přes deset tisíc 
korun, které klub (oddíl házené) 
celé věnuje tomuto zařízení. Lu-
bomír Kavka, předseda klubu

Sestava a branky SKP: Py-
ško (43%), Pohludka - Gřešek, 
Rajnoha L., Klaban 5, Meca R., 
Mynář 5, Kichner 3, Hečko 3, 
Dyba 10/3, Vacula 2, Stacho-
vec, Kalous, Strack 2.

Úspěšný konec základní části extraligy
SKP F-M – Lovosice 30:26 (12:14)

Halová sezóna atletů 
skončila a její hodnocení je 
vcelku radostné. Sice Sleza-
nu F-M letos chybí titul ha-
lového mistra ČR, ale čtyři 
medaile a dalších deset finá-
lových umístění z mistrovství 
České republiky je pro náš 
oddíl výsledek opět velice 
dobrý. A to je třeba dodat, že 
některá naše horká želízka v 
ohni se potýkala se zdravot-
ními problémy. 

Nejlépe si letos vedli chodci, 
kteří získali tři medaile a ještě 
čtyři finálová umístění. Další 
chodeckou, tentokrát stříbrnou 
medaili přidala do své sbírky již 
juniorka Veronika Siebeltová, 

její sestra Kateřina vybojovala 
bronz a první medaili, a to bron-
zovou, získala v dorostu Monika 
Čaganová. Do nejlepší osmič-
ky chodců v republice se vešly 
hned tři naše žákyně – na páté 
místo se prosadila Julie Rampí-
rová, která je velkým příslibem 
pro letní mistrovství, hned za 
ní došla dosud mladší žákyně 
Táňa Barvíková a finálovou 
osmičku uzavírá v žačkách De-
nisa Pánková a v žácích Lukáš 
Skotnica. Z běžců se na stupně 
vítězů prosadil stříbrem Jan Te-
sarčík na 3000 m a přidal páté 
místo na 1500 m. Smolné, ale 
přesto vynikající čtvrté místo 
vybojovala Petra Pavlásková 

na 1500 m, která spíše než se 
soupeřkami bojovala se svou 
nemocí. Do konečného výčtu 
už nám schází pouze půlkařky, 
tedy běžkyně na 800 m. Tam 
se do finále ve dvou kategoriích 
prosadily vždy hned dvě běžky-
ně. Mezi dorostenkami stále se 
lepšící Iveta Rašková na páté 
místo a za ní na místě šestém 
doběhla loňská žákovská mis-
tryně na této trati Helena Ben-
čová. V juniorkách se prosadily 
opět sestry Siebeltovy, Veronika 
na páté a Kateřina na sedmé 
místo. Oddíl věří, že krosová a 
dráhová sezóna dopadne ještě 
lépe a medailí i finálových vý-
sledků bude ještě více.

Hodnocení halové sezóny atletiky

Šachová Extraliga druž-
stev finišuje a tým Beskyd-
ské šachové školy Frýdek-
-Místek v posledních dvou 
odehraných utkáních zvítězil 
a remizoval, což do tabulky 
přineslo čtyři body a udržení 
skvělého 2. místa. 

S týmem Tatran Litovel ne-
měl náš celek velkou práci a 
po takřka bezchybném výko-
nu zvítězil 6,5 - 1,5. Své partie 
vyhráli Rafal Antoniewski, Igor 
Rausis, Vojtěch Zwardoň, Voj-
těch Rojíček, Sergei Vesselov-
sky, remizovali Sergei Azarov, 
Aleksei Fedorov a Cyril Ponížil. 
S Pardubicemi to byl zápas jiné-

ho kalibru – šlo o souboj druhé-
ho s třetím, a tedy o medaile. A 
jak viděl střetnutí kapitán BBŠ 
Frýdek-Místek Pavel Benčo? 
„Soupeř byl velkým favoritem 
utkání, vždyť dle ratingu (síly 
hráče) byli na sedmi šachovni-
cích na tom lépe. Soupeř nás 
zpočátku mírně zatlačil, ale naši 
hráči postupně hru vyrovnali, a 
dokonce místy získali i převa-
hu. Po pěti hodinách hry jsme 
vedli 4,0–3,0 a zbývalo dohrát 
již poslední partii, ve které náš 
velmistr Sergei Azarov držel 
horší pozici, ale všichni jsme vě-
řili, že remíza padne. Leč Sergei 
po další hodině trpělivé obrany 

přeci jen nenašel správný plán 
hry a partii nešťastně prohrál. Je 
to škoda, hrál tu partii skutečně 
bravurně, chyběl již jen poslední 
krůček… I přesto celkově s Par-
dubicemi remizujeme 4,0 - 4,0 
a připisujeme další bod do ta-
bulky. Před zápasem bych bral 
remízu všemi deseti, ale po prů-
běhu nutno dodat, že jsme byli 
vítězství blíže. Své partie vyhráli 
Aleksei Fedorov, Igor Rausis, 
remizovali Rafal Antoniewski, 
Vojtěch Zwardoň, Vojtěch Rojí-
ček a Stanislav Jasný.“

Tři kola před koncem je ve 
vedení Nový Bor před Frýdkem-
-Místkem a Pardubicemi.

BŠŠ F-M v Extralize na 2. místě

(Pokračování ze strany 6)
V kategorii dívek si časem 

6:32 vybojovala své zlato Karla 
Chlopčíková. O celé dvě a půl 
minuty nechala své soupeřky 
vzadu. Stříbro Alena Garbová 
a 3. místo získala Magdaléna 
Drastichová. V kategorii žáci 
12–13 let se umístil na zlatém 
stupínku Matěj Pajtl časem 8:27. 

Stříbrnou pozici získal Jarčík 
Matyáš a bronz si vybojoval 
Jonáš Jarolím. Ve stejné kate-
gorii dívek si své zlaté umístění 
zasloužila zkušená závodnice 
Vendula Janáčková časem 
10:17, stříbro Klára Ličmanová 
a bronzovou medaili získala Klá-
ra Grejtáková. V kategorii žáci
14–15 let nezklamal Petr Janí-

ček a získal své zlato, druhý byl 
Aleš Kozelský a bronz si odnesl 
Šimon Jarolím. V kategorii dívek 
byla jediná zlatá Vendula Velká. 
V kategorii juniorů 16–19 let se 
umístil Tomáš Beňo na zlaté 
příčce, stejně jako Barbora Šin-
dlerová, když stříbrnou pozici 
získala Michaela Matusíková a 
bronz Nikol Vojtovičová.

Dětský Indoor lite triatlon 

V sobotu 2. března se ve 
Frýdku-Místku konal „Krajský 
přebor družstev mladších žáků 
v šachu“. V sázce byla nejen 
medailová umístění, ale pře-
devším tři postupová místa na 
MČR. Beskydská šachová škola 
má na MČR již jedno družstvo 
jisté, protože „A“ tým na základě 
loňského stříbrného umístění na 
MČR získal přímý postup. I přes 
tento fakt bylo cílem, bojovat o 
další možné postupy. 

Beskydskou šachovou školu 
reprezentovali: tým „1“ – Radek 
Halamíček, Tobiáš Krejčok, Do-
minik Musial, Marek Miča, Lucian 
Vantuch, Lucie Fizerová, tým 
„2“ – David Mavrev, Filip Haška, 
Dalibor Kudělásek, Adam Frank, 
Lukáš Odstrčil, Natálie Szus-
ciková, tým „3“ – René Bosák, 
Filip Walek, Ondřej Szkandera, 
Marek Odlévák, Martin Vašínek 

a Pavlína Dudová. A přebor se 
našim nejmladším talentům vy-
dařil mimořádně. Družstvo „1“ 
pod vedením trenéra Karla Plisky 
nenechalo od počátku nikoho na 
pochybách, že chce získat nejen 
postup, ale i celkové prvenství, 
což se se s velkou převahou 
povedlo. „2“ družstvo BŠŠ velmi 
překvapilo a pod vedením Miro-
slava Halamíčka zle potrápilo 
favority a po zásluze vybojovalo 
nejen 2. místo, ale i postup na 
MČR. 3. místo obsadila Orlová a 
náš „3“ tým se umístil na 6. místě.

Tři týmy na MČR nebude mít 
žádný klub v celé ČR a členové 
BŠŠ jistě budou usilovně tréno-
vat, aby se prezentovali dobrými 
výsledky i na MČR. Poděkování 
patří všem hráčům za výbornou 
reprezentaci Beskydské šacho-
vé školy a města Frýdku-Místku, 
kterému děkujeme za podporu.

Tři týmy na mistrovství republiky

Starší žákyně U15 sehrály 
další dva ligové zápasy v do-
mácím prostředí proti celkům 
z Čech a po sobotní prohře 
s USK Praha v neděli po drti-
vém závěru porazily Sadskou.

BK F-M – USK Praha 50:63
Šimíčková 17, Ručková 15, 

Hudcová 6, Sommerová a Kučná 
po 4, Kučerová a Zubková po 2.
BK F-M – ŠBK Sadská 58:51

Kučná 14, Šimíčková a Ruč-
ková po 12, Hudcová 8, Zubko-
vá a Kučerová po 6.

Trenér domácího týmu Miro-
slav Charvát měl k dispozici znač-
ně okleštěnou sestavu: „Už první 
poločas rozhodl, a i když jsme 
pak vyhráli poslední dvě čtvrtiny, 
na porážce to nic nezměnilo.“

V neděli proti Sadské to už 
bylo lepší a utkání bylo po tři 
čtvrtiny hrací doby zcela vyrov-
nané. „Tento zápas, na rozdíl 
od soboty, jsme zaslouženě vy-
hráli. Výkon měl stoupající ten-
denci, zvlášť v poslední čtvrtině 
– to byla smršť! Tu jsme vyhráli 
20:8,“ řekl trenér Charvát.

Juniorky U19 odjížděly s vědo-
mím zajištěného postupu do play-
-off na poslední dvě utkání základ-

ní části dorostenecké ligy ke svým 
soupeřkám do Kyjova a Prostějo-
va a vrátily se bez úspěchu.
TJ Jiskra Kyjov – BK F-M 60:40

Čapatá 13, Milotová 10, Voj-
kovská 5, Hlavová 4, Lukácsová 
3, Ručková 3, Faranová 2.

TJ OP Prostějov – BK F-M 
79:41

Lukácsová 14, Hlavová 10, 
Vojkovská 7, Milotová 5, Čapatá 5.

Družstvo bylo oslabeno o 
čtyři klíčové hráčky základní se-
stavy. Příležitost se ukázat proto 
dostaly ostatní hráčky z lavičky.

Další výsledky:
Oblastní přebor nejmladších 

minižákyň U11
TJ Lokomotiva Krnov - BK 
Frýdek-Místek 42:19 a 56:22

Baierová 14, Konečná 6, 
Gottwaldová 4, Smitalová 4, Lu-
kácsová 4, Kahánková 4, Pod-
racká 3, Popovová 2.

Oblastní přebor žen
SBŠ Ostrava B - BK Frýdek-

-Místek 85:44
M. Schäferová 8, Čapatá 7, 

Olejníková 6, Stránská 4, Bon-
ková 4, S. Schäferová 4, Voj-
kovská 4, Volná 3, Nogolová 2, 
Faranová 2.  (kot)

Žákyně BK F-M uspěly doma napůl 

STARŠÍ ŽÁKYNĚ U15: Fotografie z vítězného utkání ligy mezi BK 
Frýdek-Místek a ŠBK Sadská. Našim hráčkám uděluje pokyny trenér 
Miroslav Charvát.  Foto: Jindřich Kotas
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V rámci programového pro-
hlášení Rady města Frýdku-
-Místku dochází každoročně 
k finanční podpoře neziskových 
organizací v oblasti sociálních 
služeb. Statutární město Frý-
dek-Místek vyhlásilo v letech
2009–2013 výběrová dotační 
řízení na poskytnutí účelových 
dotací z rozpočtu statutárního 
města Frýdku-Místku pro práv-
nické a fyzické osoby na pod-
poru a rozvoj sociálních služeb. 

„Cílem finanční podpory je 
rozvoj a zkvalitnění ucelené 
sítě sociálních služeb na území 
města. Programy na podporu 
a rozvoj sociálních služeb jsou 
rovněž v souladu s cíli schvále-
ného Střednědobého plánu roz-
voje sociálních služeb ve městě 
Frýdku-Místku a schváleného 
Strategického plánu rozvoje sta-
tutárního města Frýdku-Místku 
na období 2012–2025.,“ uvedl 
náměstek primátora Libor Koval.

Statutární město Frýdek-
-Místek vyhlásilo dva dotační 
programy na podporu a rozvoj 
sociálních služeb, a to:

Program na podporu a rozvoj 
sociálních služeb

Tento program je určen pro 
poskytovatele sociálních slu-
žeb, kteří mají dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách, ve znění pozdějších před-
pisů, oprávnění k poskytování 
sociálních služeb (registraci) 
anebo jsou zapsáni v registru 
poskytovatelů sociálních služeb 
(§ 84, odst. 5 zákona o sociál-
ních službách).

Program na podporu
ostatních aktivit doplňujících 

sociální služby
Tento program je určen na 

podporu ostatních aktivit v so-
ciálních službách, které nevy-
žadují povinnou registraci dle 
zákona č. 108/2006 Sb., o so-
ciálních službách, ve znění poz-
dějších předpisů.

Přehled počtu žádostí po-
daných v rámci vyhlášeného 
dotačního řízení Statutárního 
města Frýdku-Místku na pod-
poru a rozvoj sociálních služeb 
a výše vyplacených finančních 
prostředků v letech 2010-2014:

V roce 2014 byly mezi jinými 
podpořeny tři nové projekty.

1. NIPI bezbariérové
prostředí, o.p.s. 

Předmětem činnosti této or-
ganizace je poskytování odbor-
ných konzultací a vydávání me-
todických stanovisek pro oblast 
bezbariérového užívání staveb. 
Zajistit bezbariérovou přístup-
nost veřejných budov a služeb, 
podpora bezbariérové výstavby.
Kontakt: 558 431 889, www.nipi.cz

2. Centrum pro dětský
sluch Tamtam, o.p.s. 

Cílem této služby je podpo-
ra rodiny vychovávající dítě se 
sluchovým nebo kombinovaným 
postižením raného věku. Služ-
by střediska mohou využít také 
rodiny, ve kterých vyrůstají děti 
raného věku v péči rodičů se 
sluchovým postižením. Učí rodi-
če dětí se sluchovým postižením 
základům komunikace s jejich 
dítětem – znakový jazyk.

Kontakt: 733 181 497, www.
tamtam-olomouc.cz
3. Canisterapeutické centrum 

v našem městě – Podané 
ruce Frýdek-Místek

Tento projekt je zaměřen na vy-
budování canisterapeuticko-vzdě-
lávacího centra v našem městě. 
Bude sloužit k realizaci testování 
povahových vlastností canistera-
peutických psů, k odborným se-
minářům a přednáškám pro zkva-
litňování canisterapeutické služby.

Dále byly podpořeny projekty 
Renarkonu, o.p.s. „Kontaktní a 
poradenské centrum“ a „Terén-
ní program“. Svými aktivitami 
se snaží předcházet rizikovému 
chování vedoucímu ke vzniku 
drogového problému a zároveň 
minimalizovat negativní sociální 

dopady spojené s užíváním ne-
alkoholových drog. 

Podpořeny byly projekty Cha-
rity Frýdek-Místek, např. „Dům 
pokojného stáří u Panny Marie 
Frýdecké“, kde je poskytována 
celoroční nepřetržitá ošetřovatel-
ská a zdravotní péče uživatelům 
v převážné míře seniorského 
věku, „Oáza pokoje pro psychic-
ky nemocné“, kde je poskytována 
celoroční pobytová služba oso-
bám, které mají sníženou sobě-
stačnost z důvodu chronického 
duševního onemocnění nebo 
závislosti na návykových látkách 
a jejich situace vyžaduje pravi-
delnou pomoc jiné fyzické osoby, 
„Dobrovolnické hnutí při Charitě 
Frýdek-Místek“ – v této službě 
dobrovolníci pomáhají uživatelům 
a pacientům vyplňovat jejich vol-
ný čas. Také byly podpořeny pro-
jekty Modrého kříže v České re-
publice „Poradna Modrého kříže 
v ČR“ a „Následná péče“. Svými 
aktivitami pomáhají lidem ohro-
ženými závislostí na alkoholu a 
hráčských aktivitách a také jejich 
blízkým a rodinným příslušníkům 
a snaží se tímto předejít sociální-
mu vyloučení nebo omezit jeho 

dopady. V neposlední řadě byla 
také podpořena služba Podaných 
rukou „Osobní asistence“, kde 
zajišťují komplexní službu osobní 
asistence osobám se zdravotním 
postižením a seniorům, a pod-
pořena byla služba Centra nové 
naděje „Občanská poradna“, kde 
poskytují rady, informace a další 
pomoc všem lidem, kteří jsou 
v nepříznivé sociální situaci, nebo 
jim taková situace hrozí, neznají 
svá práva a povinnosti, dostupné 
služby nebo nejsou schopni vyjá-
dřit své potřeby a hájit své opráv-
něné zájmy.

Významným dokumentem 
v sociální oblasti je Střednědobý 
plán rozvoje sociálních služeb ve 
městě Frýdku-Místku na období 
2014-2018. Hlavním cílem je pod-
pora a udržitelnost stávající sítě 
sociálních služeb pro jednotlivé cí-
lové skupiny osob a rozvoj služeb.

V závěru roku 2013 odbor 
sociálních služeb vydal nový Ad-
resář poskytovatelů sociálních 
služeb a souvisejících aktivit ve 
Frýdku-Místku, který je dostupný 
na internetových stránkách měs-
ta Frýdku-Místku www.frydek-
mistek.cz, sekce sociální služby.

Pro volební období 2010-2014 se koalice tvořená zá-
stupci ČSSD, VV a KDU-ČSL zavazuje plnit programové 
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 evropská 
úroveň standardu v činnosti municipality.

V oblasti sociální podpoříme rozvoj sociálních a V oblasti sociální podpoříme rozvoj sociálních a 
zdravotních služeb ve vazbě na komunitní plánovánízdravotních služeb ve vazbě na komunitní plánování

SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Vedení města pravidelně navštěvuje jednotlivá zařízení, aby mělo dostatečný pře-
hled o tom, co klientům poskytují.  Foto: Petr Pavelka

Rok
Podané
žádosti
celkem

Finančně podpořené
žádosti z rozpočtu

města

Výše vyplacených
finančních

prostředků v Kč

2010 41 37 4 245 000

2011 47 46 5 160 000

2012 50 40 5 718 000

2013 50 42 6 000 000

2014 50 47 7 000 000

ZAŘÍZENÍ CHARITY: Dům pokojného stáří.  Foto: Petr Pavelka OÁZA POKOJE: Zařízení pro psychicky nemocné. Foto: Petr Pavelka
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Přijďte se pobavit, zasmát 
a zároveň podpořit lidi se 
zdravotním postižením. Vtip-
ní, inteligentní, vynalézaví, 
akční – takoví jsou studenti 
středních škol, kteří se v tom-
to roce zúčastní benefiční 
akce s názvem VIVA 2014. 

Akce proběhne dne 21. 
března v 17 hodin v Národním 
domě ve Frýdku-Místku. Pro-
gram bude bohatý. Studenti 
z Frýdku-Místku, Frýdlantu 
nad Ostravicí a Českého Tě-
šína vystoupí s uměleckým 
ztvárněním tématu: MY JSME 
BUDOUCNOST. Dále vystoupí 
klienti střediska EFFATHA Frý-
dek-Místek, Frýdlant nad Os-
travicí, sociálně terapeutické 
dílny s programem nazvaným 
POMÁHAT JE NORMÁLNÍ. 
Doprovodnou aktivitou této 
akce bude prodejní výstava 
výrobků, které vytvořili klienti 
tohoto střediska. K potěše chu-
ťových buněk bude k dispozici 
malé občerstvení. 

Akci VIVA 2014 pořádá tří-
členný tým mladých lidí s pod-
porou Nadačního programu O2 
Think big a výtěžek bude použit 
pro Slezskou diakonii na podpo-
ru lidí se zdravotním postižením, 

konkrétně na podporu středisek 
EFFATHA Frýdek-Místek, so-
ciálně terapeutické dílny, NOE 
Frýdek-Místek, podpora samo-
statného bydlení a RÚT Frýdek-
-Místek, sociální rehabilitace. 

Předprodej vstupenek (80 
Kč) na tuto akci proběhne v Ná-

rodním domě, ve středisku NOE 
Frýdek-Místek (ul. T. G. M. 
1101), také v Beskydském in-
formačním centru anebo přímo 
na místě.

Jana Jarošová,
DiS., koordinátorka

střediska EFFATHA FM, FnO

Sociální služby

Středisko EFFATHA hledá sběrače!

Co konkrétně dobrovolnická 
činnost představuje? „Záleží na 
věku, cílové skupině a specifikách 
zařízení. U hospitalizovaných dětí 
si dobrovolníci mohou s dětskými 
pacienty povídat, číst knihy, kres-
lit, hrát deskové hry. Pro všech-
ny tyto aktivity mohou využít 
překrásně zdobených a vhodně 
upravených herních místností. U 
dětí a dospívajících v Dětském 
domově Na Hrázi je to příležitost 
věnovat se dětem z jedné rodin-
né buňky, anebo být kamarádem 
konkrétnímu dítěti. V případech 
hospicových pacientů se jedná 
především o trpělivé naslouchání, 
rozptýlení, někdy i tichou společ-
nost. Dobrovolníci si sami určí 
četnost a dobu svého působení 
v jednotlivých programech,“ vy-
světluje zástupce vedoucího DC 
ADRA Bc. Lenka Hájková.

Vstupní pohovory pro zájem-

ce o dobrovolnictví v Nemocnici 
a Dětském domově se konají ve 
středy 19. 3. a 26. 3. od 14 do 18 
hodin. K výkonu dobrovolnictví 
je po tomto rozhovoru potřeba 
absolvovat školení v organizaci, 
do níž chcete docházet.

Termíny školení:
• Hospic Frýdek-Místek 30. 3. 

od 9,00 – 16,00 (Hospic)
• Dětský domov 2. 4. od 16,00 

– 18,00 hodin (Dětský domov 
Na Hrázi). 
Zájemci o vstupní pohovory do 

Nemocnice Frýdek-Místek a Dět-
ský domov mohou kontaktovat 
Alžbětu Pavláskovou e-mailem na 
betka.pavlaskova@adra.cz, nebo 
telefonicky na čísle 734 645 927. 
Zájemci o dobrovolnictví v Hospici 
mohou kontaktovat Martinu Hölb-
lingovou e-mailem na dobrovol-
nik@adra.cz, nebo telefonicky na 
čísle 734 350 031.

Měsíc březen, měsíc náborů dobrovolníků
Dobrovolnické centrum 

ADRA ve spolupráci s frýdec-
ko-místeckými organizacemi 
hledá dobrovolníky. Kde je 
vítána pomoc dobrovolníků?
• Nemocnice Frýdek-Místek, 

dětské oddělení (Po-Pá 
16,30-19,00; víkendy 9,00-
11,00, a 17,00-19,00)

• Hospic Frýdek-Místek (Po-
-Ne, dle dohody)

• Dětský domov Na Hrázi (Po-
-Pá 15,30-17,30; víkendy dle 
dohody)
Dobrovolníkem se může stát 

jedinec starší 18 let, který je ori-
entován na druhé, má schopnost 
empatie, tolerance, je schopen 
respektovat přání druhého a má 
schopnost komunikovat i naslou-
chat. Dobrovolnictví je určeno 
pro studenty, seniory i osoby v 
produktivním věku bez rozdílu 
vzdělání či kvalifikace. V přípa-
dě dobrovolnictví v nemocnici a 
v dětském domově jsou výhodou 
předchozí pracovní či volnočaso-
vé zkušenosti s dětmi a mládeží, 
schopnost přijít s vlastními nápa-
dy na individuální a skupinové 
aktivity. Specifikem dobrovolné 
činnosti v hospici je setkání se 
smrtí, ať už přímo či nepřímo. 
Je třeba být tedy vyrovnán s ko-
nečností života, mít u sebe vy-
řešenou tuto dnes častou tabu-
izovanou otázku a počítat s tím, 
že každé setkání s nemocným 
může být poslední. 

Požadované kvalifikační 
předpoklady: specializace v obo-
ru, který má základní kmen interní, 
neurologický, chirurgický, ortope-
dický, urologický, anesteziologic-
ký, všeobecné praktické lékařství, 
otorinolaryngologický, oftalmolo-
gický, nebo odbornou způsobilost 
v oboru paliativní medicína, medi-
cína dlouhodobé péče, onkologie 
nebo algeziologie.

Osobní předpoklady: em-
patické chování, morální a ob-
čanská bezúhonnost, korektní 
jednání a vystupování, admini-
strativní dovednosti, uživatelská 
práce s počítačem, laskavý pří-
stup k pacientům, samostatnost, 
schopnost sociálního kontaktu, 
zodpovědný přístup k práci.

Požadované doklady: struk-
turovaný životopis, kopii do-
kladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání, výpis z rejstříku trestů 
ne starší než 3 měsíce.

Platová třída: 12. platový stu-
peň podle délky uznané praxe 
v souladu s nařízením vlády č. 
564/2006 Sb., o platových po-
měrech zaměstnanců ve ve-
řejných službách a správě, ve 
znění pozdějších předpisů.

Žádosti s požadovanými do-
klady můžete předat osobně v re-
cepci hospice nebo zaslat na ad-
resu Hospic Frýdek-Místek, p. o., 
I. J. Pešiny 3640, Frýdek-Místek 
738 01 nebo na e-mailovou ad-
resu recepce@hospicfm.cz a do 
předmětu prosím uveďte „lékař“.

Hospic Frýdek-Místek, p. o.
přijme lékaře na částečný úvazek

4. ročník VIVA 2014 – zábava pro všechny

Středisko výchovné péče 
(dále jen SVP) je školské za-
řízení, jehož zřizovatelem je 
ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy. SVP poskytuje 
diagnostické, preventivně vý-
chovné a poradenské služby. 
Služby jsou bezplatné, diskrétní, 
realizované ambulantní formou 
na základě dobrovolné žádosti 
zákonného zástupce nezletilého 
(osoba mladší 18 let) nebo zleti-
lého klienta.

Cíl naší činnosti 
- komplexní pomoc při řešení 

školních, rodinných a osobnost-
ních problémů dětí a mládeže 
do 18 let (případně do ukončení 
středoškolského vzdělání)

Nabízíme 
- okamžitou pomoc při zachyce-
ní prvních signálů výchovných 
potíží doma i ve škole (narušení 
sociálních vztahů, nerespekto-
vání autority, záškoláctví, šika-
na, lhaní, krádeže, experimento-
vání s návykovou látkou…)
- podporu při řešení opakujících 
se výchovných potíží
- spolupráci s rodinou, přispíva-
jící k podpoře či obnově jejích 
funkcí a k ochraně práv dítěte
- odborné konzultace, poraden-
ství a podporu rodičům, pedago-
gům i samotným dětem a mlá-
deži v jejich obtížných životních 
situacích
- možnost zprostředkování dia-
gnostického pobytu v internát-
ním oddělení SVP

Způsob práce 
- individuální a rodinné konzul-
tace
- individuální terapie a terapeu-
tická pomoc rodinám
- poradenství
- zprostředkování jiné odborné 
pomoci 

Orientujeme se zejména na 
vlastní zážitek klienta, který po-

siluje jeho sebedůvěru a mobi-
lizuje jeho vlastní síly k řešení 
problémů. 
Jaké služby SVP poskytuje?

1. Diagnostické
- psychologická diagnostika 
osobnosti
- speciálně pedagogická dia-
gnostika poruch chování a soci-
álního vývoje
- sociální diagnostika podmíně-
nosti příčin poruch chování a 
sociálního vývoje

2. Preventivně výchovné 
- výchovně vzdělávací činnost 
zaměřená na předcházení po-
ruchám chování nebo jejich ná-
pravu a sociálně rehabilitační 
činnost
- vypracování individuálního vý-
chovného plánu a podpora při 
jeho naplňování
- jednorázové, krátkodobé a 
dlouhodobé vedení klientů for-
mou individuální, skupinové a 
rodinné terapeutické činnosti

3. Poradenské 
- poradenská podpora poskyto-
vaná klientovi, jenž je v obtížné 
životní situaci, kterou není scho-
pen sám vyřešit
- poradenská činnost při výchov-
ných potížích
- pomoc v řešení problémů vznik-
lých v důsledku poruch chování 
- podpora při začleňování klienta 
do společnosti (např. při profes-
ní orientaci)
Kde a jak SVP kontaktovat?

SVP je situováno v budově 
Střední průmyslové školy v Míst-
ku, konkrétně v Domově mláde-
že v 1. patře budovy.

Před první konzultací nás 
prosím kontaktujte na telefon-
ním čísle.

28. října 1639,
738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 647 276 
e-mail: svp-fm@quick.cz

Středisko výchovné péče
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V době od 11. 4. do 14. 4. 
bude umístěn velkoobjemový 
kontejner také na ul. Míru, a to 
v místě u prádelny a u hřiště, 
Skalice – Kamenec, rozcestí, 
a u zahrádkářské osady Hliník. 
Kontejner bude umístěn v pátek 
dne 11. 4. v dopoledních hodi-
nách, stažen bude v pondělí 14. 
4. také v dopoledních hodinách.

Do velkoobjemových kontej-
nerů ODKLÁDEJTE OBJEMNÝ 
ODPAD (např. skříně, ostatní ná-
bytek, koberce, matrace), NEOD-
KLÁDEJTE nebezpečný odpad 
(např. mazací a motorové oleje, 
olejové filtry, televizory, monito-
ry, počítače, obrazovky, lednice, 
mrazáky, zbytky barev, laků a 
ředidel, použité obaly od postřiků, 

autobaterie a monočlánky, prošlé 
a nepotřebné léky). Tyto odpady 
můžete odložit ve sběrném dvoře 
(ul. Panské Nové Dvory – v ob-
jektu společnosti Frýdecká sklád-
ka, a. s., ul. J. Čapka – sídliště 
Slezská – bývalý areál stavebnin 
BETA, ul. Collo-louky – vedle 
supermarketu Tesco) nebo v mo-
bilní sběrně (umístění zveřejněno 
na internetových stránkách města 
– www.frydekmistek.cz). 

Do velkoobjemových kontejnerů 
NEPATŘÍ stavební odpad ani bio-
logický odpad (např. větve, tráva).

Změna umístění velkoob-
jemových kontejnerů v rámci 
ulice vyhrazena. Pro informace 
se můžete obrátit na odbor ži-
votního prostředí a zemědělství, 
tel. 558 609 615, nebo přímo na 
Frýdeckou skládku, a. s., tel. 
558 440 066. Harmonogram 
svozu je umístěn na interne-
tových stránkách statutárního 
města Frýdku-Místku a dále na 
internetových stránkách společ-
nosti Frýdecká skládka, a.s.

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě
a místních částech v roce 2014 „JARNÍ ÚKLID“

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor životního prostředí a 
zemědělství, který má v kompe-
tenci nakládání s komunálním 
odpadem, připravil ve spolupráci 
s Frýdeckou skládkou, a. s., za-
jišťující svoz komunálního odpadu 
na území města Frýdku-Místku, 
harmonogram svozu objemného 
odpadu v roce 2014, tzv. „Jarní 
úklid“, a to formou přistavení vel-
koobjemových kontejnerů. 

V letošním roce na jaře bu-

dou velkoobjemové kontejnery 
přistaveny na 61 svozových 
místech, jak je uvedeno v har-
monogramu. Přistaveny budou 
vždy dopoledne uvedeného 
dne, nejpozději do 11. hod., a 
vyvezeny budou následující den 
opět dopoledne, nejpozději do 
11. hod. Upozorňujeme, že od-
pad smí být odkládán pouze do 
kontejnerů! Jakékoliv odkládání 
odpadu mimo kontejner bude 
považováno za odkládání od-

padu mimo vyhrazené místo dle 
ust. § 47 odst. 1 písm. i) zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů, s 
možností udělení pokuty až do 
výše 50 000 Kč. V době konání 
svozu bude Městská policie Frý-
dek-Místek provádět pravidelné 
kontroly konkrétních stanovišť a 
bude sankcionovat na místě ty, 
kteří se dopustí přestupku proti 
veřejnému pořádku, tj. odloží 
odpad mimo kontejner.

31. 3. a 14. 4.
Frýdek, Panské Nové Dvory – u č. p. 2416 
Frýdek, Panské Nové Dvory – u býv. hřiště TJ Slezan
Frýdek, ul. K Hájku – u obchodu a u č. p. 2958
Frýdek, ul. Bruzovská – u vodárny
Místek, ul. Kollárova – u pečovatelských domů
Místek, ul. Fibichova – poblíž gymnázia
Místek, ul. Pionýrů – u č. p. 803-805

1. 4. a 15. 4. 
Frýdek, ul. K Lesu – naproti kříže
Frýdek, ul. Vršavec – u lesa
Frýdek, ul. Mánesova – Žižkova – u pivnice (pouze 1.4.!)
Frýdek, ul. Jeronýmova (u č.p. 394-399) (pouze 15.4.!)
Místek, ul. Beethovenova – na parkovišti
Místek, ul. Myslbekova – u rozvodny
Místek, ul. Ke Splavu – u nádob na separovaný odpad

2. 4. a 16. 4. 
Frýdek, ul. Slezská – na parkovišti
Frýdek, ul. Černá cesta – u obchodu
Frýdek, ul. Křižíkova – autobusové stanoviště VP
Lískovec – za výrobnou krůtích výrobků
Frýdek, ul. J Hakena – u večerky „Maják“
Frýdek, ul. Tolstého – u telefonní budky

3. 4. a 17. 4. 
Frýdek, ul. I. P. Pavlova – vedle č. p. 284
Frýdek, ul. Nad Mostárnou – u lávky
Frýdek, ul. J. Skupy – za kulturním domem
Frýdek, ul. Cihelní – u gymnázia a SOŠ (dříve 10. ZŠ)
Frýdek, ul. Klicperova – u popelnic
Frýdek, ul. Slunečná – naproti č. p. 290 (pouze 3. 4.!)
Frýdek, ul. Slunečná – naproti domů č. p. 302–304 
 (pouze 17. 4.!)

7. 4. a 22. 4.
Místek, ul. Hálkova-Březinova – u výměníku
Místek, ul. ČSA – u č. p. 1935 (na parkovišti)
Místek, ul. Anenská – poblíž č. p. 632
Místek, ul. Zd. Štěpánka – za restaurantem
Místek, ul. Bezručova – u betonových zábran
Místek, ul. K Olešné – u č. p. 1332

8. 4. a 23. 4.
Místek, ul. J. Trnky – u restaurace Morava
Místek, ul. Dr. Vaculíka – parkoviště za 8. ZŠ
Místek, ul. Frýdlantská – u věžáků
Lysůvky – u telefonní budky, naproti zahradnictví 
Zelinkovice – poblíž mateřské školy, u nádob na 
separ. odpad 
Chlebovice – u transformátoru a u pošty

9. 4. a 24. 4.
Frýdek, ul. Novodvorská – J. Čapka
Frýdek, ul. M. Chasáka – u domu č. p. 3149
Frýdek, ul. Pekařská – naproti domu č. p. 3057
Místek, ul. Pavlíkova – u nádob na separovaný odpad
Místek, ul. Lesní – za domem č. p. 505
Místek, ul. Palkovická – u podchodu

10. 4. a 28. 4.
Lískovec – u hasičské zbrojnice a u hřbitova
Skalice – u kulturního domu
Skalice – u vrby (pouze dne 10. 4.!)
Skalice – u žampionárny (pouze dne 28. 4.!)
Skalice – u kostela
Místek, ul. Polní – u hřiště
Místek, ul. Kolaříkova – naproti domu č. p. 1589
Místek, ul. Spořilov – za domem č. p. 1612
Místek, ul. Čelakovského – bývalá prodejna

Statutární město Frýdek-Mís-
tek nabízí k prodeji pozemek p. 
č. 6226/22 orná půda o výměře 
1068 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 ří-
zení, které proběhne dne 16. 
4. 2014 ve 13.00 hod. v zase-
dací místnosti odboru správy 
obecního majetku Magistrátu 
města Frýdek-Místek, ul. Rad-
niční 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. 

Pokud tento převod bude ke 
dni uskutečnění plnění zdani-
telným plněním, pak bude cena 
zvýšena o příslušnou sazbu daně.

Účastník je povinen uhradit 
zálohu na úhradu nákladů NLŘ 
ve výši 5.000 Kč na účet Statu-
tárního města Frýdek-Místek, č. ú. 
6015-928781/0100, VS 3250002, 
při zápisu k NLŘ doloží doklad o 
úhradě zálohy a podepíše Doho-
du o úhradě nákladů NLŘ. 

Odbor správy obecního majet-
ku MMFM zajistí vrácení zálohy 

na úhradu nákladů NLŘ všem 
účastníkům licitace, kteří tuto zá-
lohu složili a podepsali Dohodu 
o úhradě nákladů NLŘ, vyjma 
vítěze licitace, po ukončení NLŘ. 
Vítězi NLŘ záloha na úhradu 
nákladů NLŘ nebude vrácena, 
ale bude následně započtena na 
částečnou úhradu kupní ceny vy-
draženého pozemku.

Účastníkem NLŘ může být 
osoba starší 18 let. Účastník NLŘ 
se před jeho začátkem prokáže 
platným občanským průkazem. 
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 
osoba, která není dlužníkem vůči 
Statutárnímu městu Frýdek-Mís-
tek. Splnění této podmínky potvrdí 
účastník podpisem čestného pro-
hlášení při zápisu k NLŘ. 

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

Bližší informace je možno 
získat u Bc. Kateřiny Kozelské 
na tel. č. 558 609 175, e-mail 
kozelska.katerina@frydekmis-
tek.cz nebo osobně na Magist-
rátu města Frýdku-Místku, odbor 
správy obecního majetku, ul. 
Radniční 10, III. NP, č. dv. 324.

Nabídka 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 ří-
zení, které proběhne dne 16. 
4. 2013 v 14.00 hod. v zase-
dací místnosti odboru správy 
obecního majetku Magistrátu 
města Frýdek-Místek, ul. Rad-
niční 10, dv. č. 323. 

Zápis k účasti v nabídkovém 
licitačním řízení (dále jen „NLŘ“) 
je ve 13.45 hod.

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

Pokud tento převod bude ke 
dni uskutečnění plnění zdani-
telným plněním, pak bude cena 
zvýšena o příslušnou sazbu daně.

Účastník je povinen uhradit 
zálohu na úhradu nákladů NLŘ 
ve výši 5.000 Kč na účet Statu-
tárního města Frýdek-Místek, č. ú. 
6015-928781/0100, VS 3250002. 
Při zápisu k NLŘ doloží doklad o 
úhradě zálohy a podepíše Doho-
du 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 prokáže 
platným občanským průkazem. 
Jde-li o právnickou osobu, je 
účastník povinen předložit písem-
né zmocnění k tomu, že je opráv-
něn jednat jménem právnické 
osoby, nejde-li o statutární orgán. 
Účastníkem NLŘ může být pouze 
osoba, která není dlužníkem vůči 
Statutárnímu městu Frýdek-Mís-
tek. Splnění této podmínky potvrdí 
účastník podpisem čestného pro-
hlášení při zápisu k NLŘ. 

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

Bližší informace je možno 
získat u Bc. Kateřiny Kozelské 
na tel. č. 558 609 175, e-mail 
kozelska.katerina@frydekmis-
tek.cz nebo osobně na Magist-
rátu města Frýdku-Místku, odbor 
správy obecního majetku, ul. 
Radniční 10, III. NP, č. dv. 324.

Nabídka pozemku k prodeji

o celkové výměře 31,75 m2 
(prodejna) v objektu č. p. 10 na 
pozemku p. č. 18/1 zast. plocha 
a nádvoří, k. ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek - ul. Radniční 

Výše nájemného v místě 
obvyklá je 2 400 Kč/m2/rok 
bez DPH. Žádosti o pronájem 
s uvedením účelu nájmu a 
s nabízenou výší nájmu (zvlášť 
v zapečetěné obálce s nápi-
sem „Neotvírat – pronájem 
nebytového prostoru v objektu 

č.p. 10, Radniční, k.ú. Frýdek“) 
zasílejte na adresu Magistrát 
města Frýdek-Místek, odbor 
správy obecního majetku, Rad-
niční 1148, maximálně do 3. 4. 
do 14 hodin. U nabídek poda-
ných poštou rozhoduje datum 
poštovního razítka (datum poš-
tovního razítka 2. 4. 2014). 

V nabídce uveďte, zda jste 
plátcem DPH. Případné dotazy 
na telefonním čísle 558 609 
176, Bc. Lucie Křistková. 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORYVOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Místek
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 (Místecká 
kasárna)
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP (garáž)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 – objekt 
10b (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 101,08 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/6 – objekt 
3B (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 49,84 m2 (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/7 zast. plo-
cha (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 35 m2 (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 – objekt 
10B (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 16 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/2 – objekt 
C11 (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 664,54 m2 (úče-
lová budova pro garážování techniky) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/4 zast. plo-
cha (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 27,64 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 – objekt 
5B (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 269,31 m2 (garáž)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 – objekt 
B10 (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 – objekt 
B10 (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 27,14 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 – objekt 
C (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 – objekt 
B10 (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 – objekt 
C1 (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 74,40 m2 (sklad)
objekt č.p. 811, ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2, II. NP, 
místnost 206 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, IV. NP, 
místnost 402 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2, IV. NP, 

místnost 407 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, V. NP, 
místnost 502 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 40,42 m2, I. NP, 
místnost 105 (kancelář) 
objekt č.p. 72, ul. J. Trnky 
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezipatře 
nebytové prostory o celkové výměře 40 m2, v mezipatře
nebytové prostory o celkové výměře 43,31 m2, v mezipatře
objekt č.p. 158, ul. Frýdlantská
nebytové prostory o celkové výměře 10,40 m2 (prodejna)
objekt křížový podchod (ve směru na ul. Janáčkova)
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2 (prodejna)
objekt bez č.p./č.e. – podchod mezi bývalým autobu-
sovým stanovištěm a prodejnou Albert
nebytové prostory o celkové výměře 14,02 m2 (obchod) 
nebytové prostory o celkové výměře 3 m2 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 34,10 m2 (prodejna)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 151/3, ul. Hlavní
nebytové prostory o celkové výměře 18,48 m2 (garáž)

Ing. Hana Kavková, tel. 558 609 174

k.ú. Lískovec
objekt č.p. 34
nebytové prostory o výměře 280 m2 (bývalá výrobna 
uzenin) 
k.ú. Skalice
objekt č.p. 6
nebytové prostory o výměře 33,54 m2 (garáž) 
k.ú. Frýdek
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VI. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, VIII. NP (kancelář)
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, II. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, III. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18 m2, VIII. NP (kancelář)
objekt č.p. 647, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 113,79 m2 (ateli-
ér, kancelář, příslušenství) 
objekt č.p. 2299, (tř. T. G. Masaryka)
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m2 (kancelář) 
objekt č.p. 10, (ul. Radniční)
nebytové prostory o celkové výměře 31,75 m2 (prodejna) 

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176. 
Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:
Na vybraná parkoviště ve 

městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné odpady a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení:
Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, prošlé a nepotřebné léky, 
zářivky a výbojky.
Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-

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

Termíny:
U prodejny Mountfield  25.–27. 3.
Pod estakádou 18.–20. 3.

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

Sběr nebezpečných
a velkoobjemových odpadů

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/

Nabídka
na pronájem

4 standardních
obecních bytů

o velikosti 1 + 2
s dluhem

po předchozím nájemci

Byt č. 5 v domě čp. 1335,
ul. Dlouhá, k. ú. Frýdek

Byt č. 69 v domě čp. 158,
ul. Frýdlantská, k. ú. Místek
Byt č. 23 v domě čp. 799,
ul. Československé armády,

k. ú. Místek
Byt č. 58 v domě čp. 799,
ul. Československé armády,

k. ú. Místek
Dlužná částka po předchozím 

nájemci u každého bytu je 
60.000 Kč.

Svůj zájem o pronájem uvede-
ných bytů nahlásí zájemce
do 27. 3. 2014 na OSOM, 
Radniční 10, kanc. č. 208,

(tel. 558 609 181).
Bližší informace a podmínky 
pronájmu jsou uvedeny na 

stránkách www.frydekmistek.cz

Statutární město Frýdek-Mís-
tek nabízí k prodeji pozemek p. 
č. 4575/1 orná půda o výměře 
1.041 m2, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek (Příborská).

Dle platného územního plánu 
města Frýdku-Místku je pozemek 
zařazen v ploše BI – plocha byd-
lení v rodinných domech – měst-
ské a příměstské, která umož-
ňuje mimo jiné stavby rodinných 
domů do max. 2 nadzemních 
podlaží s obytným podkrovím. 
Pozemek se nachází v sídelní 
části města, v prostoru mezi re-
kreačním územím vodní nádrže 
Olešná a silnicí I/48, cca 60 m 
od této silnice. V místě je mož-
nost napojení elektro přípojkou 
NN a na veřejný vodovodní řad. 
Přístup k pozemku je po veřejně 
přístupné účelové komunikaci.

Prodej se uskuteční formou 
nabídkového licitačního ří-
zení, které proběhne dne 16. 
4. 2014 v 15.00 hod. v zase-

dací místnosti odboru správy 
obecního majetku Magistrátu 
města Frýdek-Místek, ul. Rad-
niční 10, dv. č. 323. 

Zápis k účasti v nabídkovém 
licitačním řízení (dále jen „NLŘ“) 
je ve 14.45 hod.

Předmětem NLŘ bude výše 
kupní ceny za prodej pozemku. 
Nejnižší nabídková cena je sta-
novena na 770 Kč/m2.

Účastník je povinen uhradit 
zálohu na úhradu nákladů NLŘ 
ve výši 5.000 Kč na účet Statu-
tárního města Frýdek-Místek, č. ú. 
6015-928781/0100, VS 3250002, 
při zápisu k NLŘ doloží doklad o 
úhradě zálohy a podepíše Doho-
du o úhradě nákladů NLŘ. 

Odbor správy obecního majet-
ku MMFM zajistí vrácení zálohy 
na úhradu nákladů NLŘ všem 
účastníkům licitace, kteří tuto zá-
lohu složili a podepsali Dohodu 
o úhradě nákladů NLŘ, vyjma 
vítěze licitace, po ukončení NLŘ. 

Vítězi NLŘ záloha na 
úhradu nákladů NLŘ 
nebude vrácena, ale 
bude následně zapo-
čtena na částečnou 
úhradu kupní ceny vy-
draženého pozemku.

Účastníkem NLŘ 
může být osoba starší 
18 let. Účastník NLŘ 
se před jeho začát-
kem prokáže platným 
občanským průka-
zem. Jde-li o právnic-
kou osobu, je účastník povinen 
předložit písemné zmocnění 
k tomu, že je oprávněn jednat 
jménem právnické osoby, nejde-
-li o statutární orgán. Účastníkem 
NLŘ může být 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 

Nabídka pozemku k prodeji

rozhodne Zastupitelstvo města 
Frýdku-Místku na svém nejbližším 
zasedání. Následně bude s vítě-
zem NLŘ uzavřena kupní smlouva.

Bližší informace je možno 
získat u Ing. Romana Pokludy 
na tel. č. 558 609 173, e-mailem 
pokluda.roman@frydekmistek.
cz nebo osobně na Magistrátu 
města Frýdku-Místku, odboru 
správy obecního majetku, ul. 
Radniční 10, III. NP, č. dv. 314.
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Frýdecko-místecký benefiční 
festival Sweetsen Fest, který je 
jedinečný nejen svou dramatur-
gií, se opět rozroste. Protáhne 
se na čtyři dny, představí no-
vou scénu a rozšíří spolupráci 
o další, již čtvrtou, charitativní 
organizaci. Do organizace festi-
valu se také letos nově zapojí 
jako spolupořadatel Národní 
dům Frýdek-Místek pod hlavič-
kou KulturyFM. Statutární měs-
to Frýdek-Místek přijalo nad 
akcí záštitu a významně tuto 
akci finančně podporuje.

Festival Sweetsen Fest se 
za svou desetiletou historii stal 
kulturní a společenskou událostí 
a jednou z největších beneficí 
v regionu, která probíhá na ně-
kolika scénách po celém městě 
Frýdek-Místek. Ani po deseti 
letech ovšem organizátoři ne-
usínají na vavřínech. I letos se 
festival rozšíří a finanční sbírky, 
které během akce a jednotlivých 
dní probíhají, tak podpoří nejen 
frýdecko-místecké pobočky or-
ganizací ADRA, Charita a Poda-
né ruce, ale nově i zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc 
Opora dětem. Novinkou, spoje-
nou se čtvrtou finanční sbírkou, 
je program na nově zbudované 

scéně v sadech Svobody u síd-
liště Slezská. Pódium, které je 
mezi obyvateli známé spíše jako 
Rejnok nebo Kobra, se stane 
i letošním symbolem festivalu. 
Ten bude zahájen právě na žlu-
tém pódiu ve středu 25. června 
divadelním a literárním progra-
mem pod hlavičkou KulturyFM 
a samostatným velkoplošným 
letním kinem, které představí 
frýdecko-místecké tvůrce. Od 
čtvrtku 26. do soboty 28. června 
se pak přesune benefice do are-
álu frýdeckého stadionu Slezan 
a přilehlých prostor, kde bude 
program frýdecko-místeckých 
hudebníků, divadelníků a taneč-
níků probíhat na dalších čtyřech 
scénách. Pod Svícnem Stage 
představí hlavní hudební scénu, 
Stoun Stage má v progresivním 
hudebním stylu v režii právě klub 
Stoun, klub U Arnošta bude pa-
třit komornějším vystoupením a 
ve velkém cirkusovém Pavlač 
šapitó budou připraveny aktivity 
pro děti a taneční program.

„Benefiční Sweetsen Fest letos 
opustil dosavadní největší podpo-
rovatel. O to vítanější je výrazně 
rozšířená podpora města Frýdek-
-Místek, které se nově i prostřed-
nictvím projektu KulturaFM stává 

největším partnerem a kryje svým 
příspěvkem téměř polovinu roz-
počtu celé benefiční akce. Věřím, 
že tímto krokem se daří naplňovat 
stěžejní festivalové motto Frý-
dek-Místek sobě, se kterým tato 
charitativní akce stojí i padá,“ říká 
zakladatel festivalu Petr Korč. 

„Sweetsen Fest je jedinečná 
událost a my jsme rádi, že se 
do jeho přípravy můžeme zapojit 
produkčně a dramaturgicky,“ říká 
ředitel KulturyFM Jakub Tichý. 
Sweetsen Fest pořádá ve spo-
lupráci se Statutárním městem 
Frýdek-Místek občanské sdruže-
ní Pod Svícnem, KulturaFM, hu-
dební klub Stoun a řada dalších 
organizací i jednotlivců.  (pp)

Kultura

Sweetsen Fest roste i s pomocí městaSweetsen Fest roste i s pomocí města

„Po loňském úspěšném 
turné v „zeleném hippie 
Volkswagenu“ přichází Slíže 
v letošním roce s dalším kon-
cepčním turné a v něm sa-
mozřejmě nesmí chybět ani 
frýdecko-místecký Stoun,“ 
přibližuje okolnosti blížícího 
se vystoupení nitranských 
pankáčů šéf klubu Kamil 
Rudolf. V sobotu 5. dubna 
si přijdou neopakovatelnou 
atmosféru živé produkce 
vychutnat všichni fanoušci 
kapely, která ve Stounu už 
takřka zdomácněla.

Tentokrát jsou cílové stani-
ce koncertů v první fázi na jaře 
2014 kluby a menší kulturní 
domy. Kapela na koncertech 
otevřeně probudí své vzpo-
mínky z cest po celém světě, 
sáhne do hluboké historie a 
odhalí dosud nezveřejněné, 
mnohdy dosti dramatické pří-
běhy jako například tragický 
výlet do Himalájí, který stál 
bubeníka amputaci levé paže. 
Nicméně inspirace příběhem 
Def Leppard a tvrdý trénink 
po necelém půlroce opět vra-
cí kapelu v plné sestavě i síle 
na pódia. Výpomoc při dostav-
bě Stone Age společně s U2, 
Erickem Claptonem, Tinou 
Turner a tehdy mladými ško-
láky Macklemorem a Biebrem 
na brigádě je krásnou výpovědí 
mimohudebních, dobročinných 
aktivit kapely Horkýže Slíže. 
Jedním z nejsilnějších zážitků 
bylo pro kapelu vystoupení na 
VIP večírku pro zaměstnance 
a management Černobylské 
elektrárny, týden po tragédii, 

kde Slíže odehráli ve speciál-
ně upravených skafandrech 
(kapela zvažuje vystoupení 
v těchto památných oblecích, 
nicméně míra radioaktivity vy-
žaduje dostatečné odvětrání 
klubů). Od této chvíle nastává 
obrovská revoluce v historii ka-
pely, kdy přichází s nevídanými 
retrospektivními paralelami. 
Frontman kapely Kuko slovy 
wikipedie dodává: „Retrospek-
tiva, též retrospekce nebo ana-
lepse, je filmový nebo literární 
postup, při němž je přerušena 
dějová vyprávěcí linie a příběh 
se vrací do dřívějšího časového 
okamžiku. V poslední době se 
filmové retrospektivy označují 
jako flashbacky. Retrospekti-
va se v příběhu může objevit 
například v podobě vzpomínek 
některé z postav, vyprávění 
minulého příběhu apod. Dále 
lze rozlišit retrospektivu vnější 
(vrací se v čase před počátek 
příběhu) a vnitřní (vrací se do 
dřívějšího bodu příběhu). Ně-
kdy může retrospektiva tvořit 
značnou část příběhu, pak 
hlavní dějová linie představuje 
pouhý rámec pro minulé dějo-
vé linie. A to jsou Horkýže Slíže 
2014 On The Road.“

Jako hosta vezou Slíže 
žhavá želízka mladé hudeb-
ní scény kapelu We On The 
Moon, která se pomalu a jis-
tě usazuje v rádiovém éteru 
Evropy 2 po boku slavných 
starších kolegů. Vstupenky v 
ceně 240 korun jsou v před-
prodeji v Beskydském infor-
mačním centru, v klubaru Pa-
vlač a ve Stounu.

Horkýže Slíže On The Road

V krásném jarním odpo-
ledni v neděli 9. března se 
konala vernisáž komorní 
výstavy z díla Jaroslava 
Olšáka, jehož 100. výročí 
narození si letos v dubnu 
připomínáme. V Rytířském 
sále Frýdeckého zámku se 
sešli nejen přátelé, rodinní 
příslušníci, pamětníci, ale 
i obdivovatelé a příznivci 
tvorby J. Olšáka.

„V úvodním slově Mgr. G. 
Pelikánová z Galerie výtvarné-
ho umění v Ostravě vyzvedla 
osobitost díla malíře, grafika 
a tvůrce ojedinělých umělec-
kých knižních vazeb. Poté se 

přítomní zaposlouchali do 
přednesu devíti básní Bohu-
mila Pavloka ze sbírky Duho-
vá země, která vznikla v roce 
1972 nad obrazy Jaroslava 
Olšáka. Při této události moh-
li návštěvníci neočekávaně 
zhlédnout obrázek v bohatém 
kulatém rámku – možná po-
slední dílo J. Olšáka, které mi-
str vytvořil pro svého vnuka,“ 
přiblížila vernisáž výstavy její 
komisařka Kateřina Janásová, 
literární historička Muzea Bes-
kyd Frýdek-Místek. 

Výstava je otevřena do nedě-
le 22. června v rámci Zámecké-
ho okruhu.

Výstava Jaroslava Olšáka

Pobeskydský aviatický 
klub Frýdek-Místek je občan-
ské sdružení, kterému se daří 
obnovit rekreační a sportov-
ní létání v podhůří Beskyd. 
Klub sdružuje několik desítek 
nadšenců a příznivců létání a 
leteckého modelářství a sr-
dečně vás zve v termínu 30. 
března – 6. dubna do velkého 
sálu Lidového domu, na ulici 
F. Čejky 450, kde se koná Vý-
stava modelů letadel.

Vystavené modely pocháze-
jí z dílen modelářů klubů téměř 
celého Moravskoslezského kraje 
a budou zde vystaveny letecké 
modely téměř všech modelář-
ských kategorií a všech velikostí. 
Od modelů kategorie házedel a 
modelů s pohonem gumovým 
svazkem, až po modely katego-
rie obřích modelů, jejichž rozpětí 
je i několik metrů a váha až ně-
kolik desítek kilogramů. Také 
zde budou k vidění jak modely s 
pohonem spalovacími motory o 
objemu až 250 ccm, tak i modely 
s pohonem elektromotory a mo-
delářskými turbínami.

„Výstava je svým zaměřením 
vhodná rovněž jako doplnění 
výuky technických, praktických 
a výtvarných předmětů na zá-
kladních a středních školách a je 
určena všem zájemcům o letec-
tví, létání a techniku vůbec,“ zve 
na zajímavou expozici Jaroslav 
Muroň, předseda klubu.

Výstava modelů letadelVýstava modelů letadel

Součástí výstavy je rovněž 
průřez činností jednotlivých mo-
delářských klubů, které se výstavy 
účastní. Vernisáž výstavy, pod zá-
štitou vedení města Frýdku-Míst-
ku, proběhne 30. března v 10 ho-
din. V dalších dnech bude výstava 
otevřena od pondělí do soboty v 
čase 10-17 hodin, v neděli 6. dub-
na pak již jen do 12 hodin.

„Věříme, že využijete této je-

dinečné možnosti zhlédnout na 
jednom místě to nejzajímavější, 
co současná modelářská techni-
ka nabízí, a poctíte nás vaší ná-
vštěvou. Odměnou vám bude jis-
tě skvělý zážitek a také odborný 
výklad k vystaveným modelům a 
technice, který vám rádi poskyt-
nou naši členové, kteří budou 
výstavou provázet,“ ujišťuje za 
organizační výbor Petr Řehák.

Na „Ceně města“ byli 
oceněni i dárci krve

(Pokračování ze strany 1)
Jeho taneční um většinou po 

boku manželky Jany sledovalo 
za tu dlouhou dobu na 36 tisíc 
účastníků tanečních. Vycho-
val řadu držitelů mistrovských 
tanečních tříd, spolupracoval 
s Jarkou Calábkovou a dalšími 
choreografy. Byl iniciátorem 
společenských setkání, plesů, 
ale i jiných kulturních akcí ve 
Frýdku-Místku. Jeho jednotlivé 
lekce společenského chování 

byly až legendární. „Vyčlenil 
jsem na ně 15 závěrečných mi-
nut, kdy se tanečníci rádi posa-
dili po předchozí únavě na par-
ketu. Snažil jsem se je zaujmout 
pravidly společenského chová-
ní. Některé moje výroky šly se 
mnou stále a kurzisté je znali už 
dřív, než jsem je vyslovil.“ Další 
z důkazů, že laureáti Ceny Sta-
tutárního města Frýdku-Místku 
za sebou nechávají skutečný 
odkaz.  (pp)
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DIVADLO
Pá 21. 3. v 19.00

Silke Hassle
Záruka touhy/divadlo mimo 

předplatné
Inge, Gerda a Klára jsou ne-
typické šedesátnice – vdova, 
bývalá herečka a důchodkyně. 
Trýzní ve fitcentru svoje staré 
kosti a vzpomínají na doby, kdy 
jim jejich těla přinášela radost. 
Všechny mají jedno společ-
né – láska a sex jsou pro ně 
minulostí. Jak jsou na tom ale 
jejich touhy? Staré dámy se 
rozhodnou udělat ještě před 
svým odchodem ze světa něco 
mimořádného – objeví tzv. díru 
na trhu, seniorský nevěstinec s 
dámami pokročilého věku. Inge 
obstará všechny důležité pro-
priety, Gerda poskytne staré 
divadelní kostýmy a Klára svůj 
byt. Postavy doplňuje Yvone – 
vnučka Kláry a Antonín – úřed-
ník z finančního úřadu. Autorka 
se zhostila citlivého tématu sexu 
ve stáří s radikálním humorem, 
hořká komedie prolamuje ne-
jedno tabu, jež kolem seniorské 
sexuality vzniklo.
Uvádí: Divadlo Čtyřlístek – sou-
bor KuKo

Čt 27. 3. v 19.00 
Na vaše riziko

předplatitelská skupina B
Chantal Poullain a Jiří Schmitzer 
v poutavém psychologickém 
příběhu. Kdysi úspěšná fran-
couzská šansoniérka přijíždí 
do Anglie převzít dům po svém 
právě zesnulém otci. Dědictví je 
ovšem komplikované. Je s ním 
spojeno věcné břemeno – Jiří 
Schmitzer…
Uvádí: Divadlo Ungelt

So 29. 3. v 19.00
Zatímco jsme v pokoji

Autorská hra ze současnosti/5 
mladých lidí na pár metrech 
čtverečních/tváří v tvář naší mi-
nulosti/herci Pražské konzerva-
toře hrají hru frýdecko-místec-
kého dramatika N. Závodského

FESTIVAL
So 29. 3. v 8.30

Wolkrův Prostějov
57. ročník okresního kola pres-
tižní recitační přehlídky, vstup 
zdarma
8:30 Registrace
9:00 Postupová recitační pře-
hlídka
11:00 Recitační přednes členů 
Literárního klubu Petra Bezruče 
a místecké Violy
12:00 Vyhodnocení postupové 
soutěže

13:00 Workshop rétoriky a tvůr-
čího psaní
15:00 Herecký workshop

PRO DĚTI
Ne 23. 3. v 15.00 

Pohádky z mléčné dráhy
Divadlo Tramtárie

Pohádky z mléčné dráhy tento-
krát zavedou malé diváky až do 
dalekého vesmíru, kde se hlavní 
hrdina, druhý český kosmonaut 
Milan, setkává se dvěma mi-
mozemskými bytostmi, tedy by-
tostmi žijícími mimo zemi, tedy 
mimo planetu Zemi. Ale kromě 
toho, že jsou obě bytosti tak tro-
chu mimo, tak je s nimi parádní 
legrace. Jsou mnohem chytřejší 
než lidé, a tak si hrozně rádi hra-
jí a vyprávějí pohádky, i když už 
jsou dávno dospělí! A vůbec umí 
spoustu věcí, které až uvidíte, 
tak budete čubrnět, úplně stejně 
jako náš Milan, který teda taky 
čubrněl… Veselá sci-fi pohádka 
pro nejmenší, při které se budou 
hvězdy a planety za břicho po-
padat! Režie: Vladislav Kracík
Pro děti od 3 let/50 minut.
Vstupné 60 Kč.

Ne 30. 3. v 15.00 
Stop pohádka aneb jak za-
chránit princeznu – Divadlo 

Kuba
Může si divák stvořit svého hrdi-
nu? Může ho vybavit vlastnost-
mi, dovednostmi, užitečnými 
předměty a pomocníky? Může 
mu vybrat cestu, čin, může za 
něj vyřešit důležité rozhodnutí? 
V tomto představení ano. Záro-
veň ale takový divák zčásti pře-
jímá odpovědnost za to, jak pří-
běh pokračuje a skončí. Jako v 
každé pohádce, něco je na roz-
hodnutí hrdiny, něco rozhodne 
náhoda. Ne každá takto vytvo-
řená pohádka musí mít šťastný 
konec. O to zajímavější je pak si-
tuace po skončení příběhu. Kde 
byla v rozhodnutí chyba? Dalo 
se rozhodovat lépe? Víme vždy 
(nebo alespoň v pohádce, kde 
fungují základní principy dobra a 
zla), co je správné? Pro děti od 
3 let/50 minut. Vstupné 60 Kč.

KINO
Út 18. 3. v 19.00

Český lev: Revival
Příběh čtyř muzikantů, jejichž 
rocková skupina se za nejas-
ných okolností rozpadla v roce 
1972 a kteří se – každý z jiných 
důvodů – rozhodli pokusit o její 
velkolepý comeback. Hrají: B. 
Polívka, M. Krobot, K. Heřmá-
nek, Z. Bydžovská a další...
ČR, komedie, 2D, 2013, re-
žie: Alice Nellis, 12+, 116 min., 
vstupné 100 Kč/ pro členy FK 80 
Kč, Filmový klub.

St 19. 3. v 10.00
Prodloužený víkend

Nové romantické drama od reži-
séra filmů Lítám v tom a Juno, vy-
práví příběh třináctiletého Hen-
ryho, jeho osamělé matky Ade-
le a Franka, který právě uprchl 
z vězení a potřebuje se někde 
ukrýt. Ze strachu jej Adele ukryje 

u sebe doma. Události společně 
prožitého prodlouženého víken-
du všem třem změní život. USA, 
romantické drama, 2D, 12+, ti-
tulky, 111 min., vstupné 60 Kč. 
Pro seniory.

St 19. 3. v 18.00
Prodloužený víkend

Nové romantické drama od reži-
séra filmů Lítám v tom a Juno, 
vypráví příběh třináctiletého 
chlapce a jeho osamělé matky, 
kteří projíždějí přes Spojené stá-
ty a potkávají uprchlého vězně. 
V hlavních rolích: K. Winslet, J. 
Brolin, T. Maguire. USA, roman-
tické drama, 2D, 12+, titulky, 
111 min., vstupné 100 Kč, Dám-
ská jízda.

Ne 23. 3. v 17.00
Velká oříšková loupež

Veverčák Surly a jeho krysí 
kamarád Buddy mají něco za 
lubem. Zima se blíží a oni pře-
mýšlí, kde ve městě nashromáž-
dí zásoby. Zoufalá doba si žádá 
zoufalé činy, a proto se společ-
ně se svými kumpány pokusí 
vykrást obchod s oříšky. Nic ale 
není tak jednoduché, jak se jim 
na první pohled zdálo. Kanada/ 
Jižní Korea, animovaný, 2D, pří-
stupný, dabing, 86 min., vstupné 
100 Kč. Pro děti.

Ne 23. 3. v 19.00
Dědictví aneb Kurva se 

neříká
Pokračování kultovního snímku 
Dědictví aneb Kurvahošigutn-
tág. Bohumil Stejskal, který 
zjistil, že za prachy se kamarádi 
koupit nedají, ale člověk si může 
pořídit třeba kolotoč, se teď vra-
cí. V hlavní roli B. Polívka, M. 
Donutil, I. Chýlková, K. Gott.
ČR, komedie, 2D, 12+, 106 min., 
vstupné 100 Kč.

Po 24. 3. v 19.00
Cizí oběd

Hraný debut talentovaného in-
dického tvůrce nabízí správnými 
ingrediencemi „ochucený“ pří-
běh zatoulaného oběda, který 
propojí půvabnou a v manželství 
mírně strádající Ilu s posmut-
nělým Saajanem, jemuž penze 
právě klepe na dveře.
Indie, drama, 2D, 2013, režie: 
Ritesh Batra, přístupný, titulky, 
104 min., vstupné 100 Kč/ pro 
členy FK 80 Kč, Filmový klub.

Út 25. 3. v 19.00
Následky lásky

Rafinovaně zkombinované 
prvky kriminálního žánru s pů-
sobivou analýzou stárnoucího 
člověka, kterému mezi prsty 
uniká život a který už jen ne-
činně pozoruje okolní svět bez 
známky jakéhokoliv sentimentu 
či emoce. Itálie, drama/ krimi/ 
romantický, 2004, režie: Pao-
lo Sorrentino, 15+, titulky, 100 
min., vstupné 110 Kč/ pro členy 
FK 90 Kč, Filmový klub.

St 26. 3. v 19.00
Pompeje

Legendární město ukryté pod 
nánosem lávy ožívá na filmo-
vém plátně. Touha po svobodě 

a zakázaná láska otroka Mila k 
dceři jeho pána, gladiátoři chys-
tající se na boj v aréně smrti 
Kolosea… Hrdinství, sny a ži-
voty obyvatel Pompejí na úpatí 
probouzející se ničivé síly sopky 
Vesuvu…
USA/ Německo, akční/ dobrodruž-
ný/ drama, 3D, 12+, dabing, 102 
min., vstupné 150 Kč, premiéra.

Pá 28. 3. v 17.00
Zvonilka a piráti

Ze světa Petra Pana přichází 
nový film Zvonilka a piráti. Vel-
kolepé dobrodružství o Zarině, 
chytré a ambiciózní víle, která je 
ohromena neuvěřitelnými mož-
nostmi modrého kouzelného 
prášku. USA, animovaný, 3D, 
přístupný, dabing, vstupné 165 
Kč/ děti do 15 let 140 Kč, pro 
děti, premiéra.

Pá 28. 3. v 19.00
10 Pravidel

Mít dokonalé a úspěšné rodi-
če nemusí být žádný med. Tím 
spíš, když vás nutí být ještě 
úspěšnější a dokonalejší než 
jsou oni sami. Nová komedie 
Karla Janáka, v hlavních rolích 
M. Ruml, M. Donutil, J. Dolanský 
a další. ČR, komedie, 2D, 15+, 
vstupné 130 Kč, premiéra.

Ne 30. 3. v 17.00
Zvonilka a piráti

Ze světa Petra Pana přichází 
nový film Zvonilka a piráti. Velko-
lepé dobrodružství o Zarině, chyt-
ré a ambiciózní víle, která je ohro-
mena neuvěřitelnými možnostmi 
modrého kouzelného prášku. 
USA, animovaný, 3D, přístupný, 
dabing, vstupné 165 Kč/ děti do 
15 let 140 Kč, pro děti, premiéra.

Ne 30. 3. v 19.00
10 Pravidel

Mít dokonalé a úspěšné rodi-
če nemusí být žádný med. Tím 
spíš, když vás nutí být ještě 
úspěšnější a dokonalejší než 
jsou oni sami. Nová komedie 
Karla Janáka, v hlavních rolích 
M. Ruml, M. Donutil, J. Dolanský 
a další. ČR, komedie, 2D, 15+, 
vstupné 130 Kč, premiéra.

Po 31. 3. v 19.00
Projekt 100 – 2011:
Vesmírná odysea

Filosofická filmová opera. Evolu-
ce a smysl existence lidstva v ně-
kolika epochách, během kterých 
je člověk konfrontován se zlo-
věstným a mlčícím symbolem mi-
mozemského života. Velká Britá-
nie/USA, sci-fi, 2D, 1968, režie: 
Stanley Kubrick, titulky, 141 min., 
vstupné 90 Kč/ pro členy FK 70 
Kč, Filmový klub, premiéra.

VÝSTAVY
Běsi

Když prší, i ten nejkrutější člo-
věk si zaslouží deštník/Komorní 

scéna 21
KURZY

POHYBOVÉ KURZY
HIIT TRÉNINK 

Vysoce intenzivní intervalový 
trénink.
- speciální trénink, který spočí-
vá ve střídání maximální a nižší 

intenzity 
- nejrychlejší a nejúčinnější ces-
ta ke štíhlé postavě 
- nejlepší a nejúčinnější kardio 
Vede fitness trenérka Šarka Va-
gerová.
Úterý 18.00 – 19.00/Zasedací 
sál Národního domu
Kurzovné: 10 lekcí/400 Kč/jed-
norázový vstup 50 Kč
Více informací na www.kulturafm.cz

Kurzy, které byly zahájeny 
v únoru, v měsíci březnu 

pokračují! 
Cvičení rodičů s dětmi 2-5 let
Hravé cvičení pro malé nepo-
sedy a jejich šikovné maminky, 
tatínky, babičky i dědečky. Mo-
tivační hry, cvičení na nářadí, 
různé druhy cvičebních pomů-
cek i překážek, písničky, říkadla, 
tanečky… Vede kvalifikovaná 
cvičitelka Marie Magdoňová.
Jednorázové kurzovné 50 Kč.
Zdravotní cvičení nejen pro 

seniory a Pohybem ke zdraví 
klasicky i trochu jinak

Věnujte sobě 60 minut času 
týdně a přijďte si zacvičit s míči 
i jinými pomůckami. Uvědomíte 
si své tělo, svaly a klouby trochu 
jinak, než jste zvyklí. Naučíte se 
vnímat pocit uvolnění, pohody 
a harmonie sami se sebou i s 
okolím. Přineste si karimatku a 
dobrou náladu. Vede D. Maťová.
Kurzovné: 420 Kč/12 lekcí, jed-
norázové vstupné 50 Kč 
Pohybem ke zdraví klasicky i 

trochu jinak 
Věnujte sobě 90 minut času 
týdně a přijďte si zacvičit s míči 
i jinými pomůckami. Uvědomíte 
si své tělo, svaly a klouby trochu 
jinak, než jste zvyklí. Naučíte se 
vnímat pocit uvolnění, pohody 
a harmonie sami se sebou i s 
okolím. Přineste si karimatku a 
dobrou náladu. Vede D. Maťová.
Kurzovné: 600 Kč/12 lekcí/12 lekcí 

OSTATNÍ KURZY
Divadelní škola

Arteterapie
Máte chuť tvořit? Hledáte způsob 
relaxace? A zároveň byste se 
chtěli o sobě něco dozvědět? Tou-
žíte po sebepoznání a sebevyjád-
ření? Arteterapeutická setkání by 
mohla být pro vás to pravé…!
Výtvarný projev je pro člověka 
přirozeným prostředkem vyjad-
řování vlastních pocitů, postojů 
ke světu i k sobě samému, je 
i prostředkem sebepoznání a 
komunikace. Arteterapie je lé-
čebný postup, který využívá vý-
tvarného projevu jako hlavního 
prostředku poznání a ovlivnění 
lidské psychiky a mezilidských 
vztahů. Není zaměřena na vý-
sledek, není důležité výtvarné 
nadání, ani zručnost tvůrce, ale 
důležité je samotné tvoření, vy-
užití různých výtvarných technik 
a materiálů, otevření fantazie a 
svoboda projevu, která může 
přinést uspokojení, sebepozná-
ní, posílení zdravé sebedůvěry a 
sebevědomí, odreagování, rela-
xaci, nové zážitky…
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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

e-mail: info@muzeumbeskyd.com
www.muzeumbeskyd.com

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá 8 - 12 12,30 - 16,00
čt 8 - 12 12,30 - 17,00
so, ne  10,00 - 17,00

MUZEUM BESKYD

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek

Novodvorská 3478, tel.: 595 170 040
www.divadloctyrlistek.cz

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.

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, 
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 dobrými a 

pevnými přátelskými vztahy
• učíme děti uznávat jiné než materiální hodnoty

CENTRUM MAGNOLIE
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

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 tech-
niky 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 
zábavy, 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.

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

Taneční studio DANCEPOINT
Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek

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

registrace možná emailem nebo telefonicky
Taneční studio Dancepoint vás zve na 

další taneční pololetí do tanečního studia 
Dancepoint. Na výběr můžete mít z těchto 

kurzů a lekcí: 
KARIBSKÉ TANCE A SALSA

– pro jednotlivce 
Každé úterý od 19:00 do 20:00, cena 790,-

/10 lekcí
- Karibské tance – choreografie i krokové 
variace tohoto kurzu jsou přizpůsobeny 
tak, aby se daly tancovat samostatně, 

bez partnera. Je to směs nádherných a 
podmanivých tanců jako 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.
OPEN CLASS 

každou středu 18:30-19:30, vstup: 50,-/1 
lekce, členové Dancepointu: 39,-/1 lekce
Máme pro vás speciální novou nabídku 

open class lekcí. Máte chuť si zrovna přijít 
zatančit, odreagovat se či naučit se něco 

nového? Pak tato hodina je přesně pro vás. 
Nemusíte se vázat na celé pololetí, prostě 

si zaplatíte vstup na danou hodinu a pak už 
tančíte s naším skvělým lektorem. Lekce 

jsou určeny pro všechny věkové kategorie a 
i stupně pokročilosti. 

LEKCE STREET DANCE
 – pondělí až pátek

- 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 – čtvrtek 18:30-19:30

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

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:

POPRVÉ S BŘÍŠKEM 
ZDARMA – na základě indikace ošetř. gyn.

PŘÍPRAVA K PORODU
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

18. 3. v 17:00
MANIPULACE S NOVOROZENCEM, 

PÉČE O DÍTĚ
26. 3. 2014 v 16:15

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb Porod 

s epidurálem
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý - 16:00, Středa - 16:00, Čtvrtek - 10:00

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – JÓGA PRO 
TĚHOTNÉ

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI – 
MANIPULACE

aneb jak dítěti dopomoci správně růst 
(obsahová náplň: praktické nácviky manipu-
lace s dítětem, masáže kojenců, metodika 
správného krmení, relaxační polohy pro 

zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí). 
Pod vedením fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 3-6 měsíců
18. 3. – 8:45 h

II. BLOK PRO DĚTI od 8-12 měsíců
18. 3. – 10:00 h

III. BLOK PRO DĚTI OD 1-3 let
18. 3. – 11:15 h

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

Špičková malba a grafika, výběr ze 
stovky zastoupených autorů. 

Umělecké sklo, šperk, plastika. 

Novinky v galerii:
Karel Demel, Jiří Slíva,

Iva Hüttnerová.
Pavel Hlavatý – grafika
Libuše Žilinská – oleje

VÝSTAVY
O. s. Kalimera ve spolupráci s ŽIRAFA inte-
grované centrum F-M, p. o., Handicap cent-
rum Škola života F-M, o. p. s., ZŠ speciální a 
praktická škola jednoletá, dvouletá F-M

WE FORM = MY TVOŘÍME:
Kdyby se zastavil čas
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY

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

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)

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:
Beskydy – země šelem 

(10. 10. 2013 – 23. 3. 2014)
Josef Lang – výstava k 90. narozeninám

Výstava potrvá do 27. 4.
Znáte svůj rodokmen?

Výstava potrvá do 6. dubna 2014.
Zmizelý Frýdek a Místek

Výstava potrvá do 27. dubna 2014.
Výstava k 100. výročí narození

Jaroslava Olšáka
V dubnu si připomeneme 100. výročí na-
rození významné osobnosti města Frýdku-
-Místku – Jaroslava Olšáka. V rámci Zá-
meckého okruhu budou prezentovány jeho 
umělecké knižní vazby, šperkovnice, kazety 
s drahými kameny, obrazy, grafiky, dřevory-
ty. Jaroslav Olšák ovládal řadu unikátních 
pracovních postupů a starých technik, za-
býval se tvorbou šperkovnic, věnoval se 
grafice a od 70. let 20. století také malbě. 
Jeho dílo je spjaté s prostředím rodného 
Valašska a Pobeskydím.
Výstava potrvá do 22. června 2014
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE:
Neděle 23. března v 15 hodin v Rytířském sále

Promítání filmu divoČINA
Beseda s autorem filmu Janem Svatošem.

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY:

Čtvrtek 20. března v 16:30 hodin v Zeleném domě
VISALAJE A BÍLÝ KŘÍŽ

Přednáška přiblíží historii známých turistic-
kých center a jejich blízkého okolí – historic-
ká zemská hranice, Černý klaus, jak vznikly 
útulny Wettelfried a Weisse Kreuz, chata 
Josefinenheim, hotely Weisse Kreuz, Su-
lov, Baron a Visalaja. Doplněno promítáním 
historických záběrů.

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.

do 18. března 
SŠHOP Český Těšín / architektura

od 19. března do 22. dubna 
Francisco Adame Jimenez / cestopis

Pro děti
Sobota 22. března v 15 hodin

Jan Krulikovský
Dva smutní klauni

aneb Zamotaná pohádka

18. 3. – JAKÉ JSOU VÝHODY
LÁTKOVÝCH PLENEK?

Uvažujete o používání látkových plenek? 
Přijďte se informovat o jejich výhodách a 
způsobu používání. Bude možné si plenky 
objednat. Začátek v 10.00 hod.

21. 3. – VÍTÁNÍ JARA
První jarní den si s dětmi a maminkami vyrobíme 
jarní kytičku. Materiál bude k dispozici v Brouč-
cích za poplatek 20 Kč. Začátek v 10 hodin.

25. 3. – JAK NAUČÍME NAŠE DĚTI 
SPRÁVNĚ VYSLOVOVAT?

Groteska o tom, jak dva klauni Emil a Balta-
zar hrají loutkové divadlo - hraje Divadlo u 

Ostravice (DUO) Frýdek-Místek,
vstupné 30 Kč

Půjčování kostýmů v březnu:
úterý až pátek od 15 do 17 hodin
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ROZEKVÍTEK

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

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

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

SVČ
te

SVČ KLÍČ

Centrum pro rodinu – rozvíjení pro radost
P. Holého 400, Frýdek-Místek (budova 

VOŠ Goodwill)
Tel: 774 161 802

Info@rozekvitek.cz • www.rozekvitek.cz

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

27. 3. (čt) od 19h – Folk &. Country 
Jam Session
Pravidelné setkání a SVOBODNÉ hudeb-
ní jamování příznivců „čundrácké“ muziky 
vonící dálkami, ohněm a přátelstvím. Ne-
jedná se o koncert. VSTUP ZDARMA.

Aktuální výstavy:
Petr Prudký – Beskydy s nadhledem
Beskydský region z paluby vzducholodě a 
ze srdce frýdeckého poutníka a fotografa 
Petra Prudkého.Karakal

Jógový sál 9. ZŠ, ul. E. Krásnohorské, Frýdek
www.joga-karakal.cz 

E-mail: joga-karakal@seznam.cz
Tel.: 607 720 251, 737 617 841

Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy
ZÁPIS na období DUBEN-ČERVEN se 
koná v pondělí 24. 3. v době 16-18 h.

Kurzy začínají v týdnu od 31. března. 
1. až 7. třída – od začátečníků až po ná-
ročné – jógová filosofie a praxe, tělesná 
cvičení, PSYCHOHYGIENA-RELAXAČNÍ 
TECHNIKY, cviky zaměřené na problémy 
s páteří, SENIOŘI, dle aktuálního rozvrhu 
kurzů. Zkvalitňování života jak po stránce 
fyzické, psychické i duševní.
22. 3. – HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ – PŘÍ-
PRAVA NA SEMINÁŘ, který se uskuteční 
12.-13. 4. pod vedením renomovaného 
odborníka Gejzy Timčáka.
AKREDITOVANÉ ŠKOLENÍ LEKTORŮ 
JÓGY II. TŘÍDY přijímáme přihlášky.

Politických obětí 117, F-M, tel: 724 773 861
info@centrum-berkana.cz
www.centrum-berkana.cz

Berkana
Centrum zdraví, energie a vitality

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

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

KENNY BABY CLUB
P. Holého 400, Frýdek-Místek

(budova VOŠ Goodwill)
Tel.: 736 520 414

www.kenny.cz, info@kenny.cz

a dynamická meditace, PSYCHO-
HYGIENA-RELAXAČNÍ TECHNIKY, 
cviky zaměřené na problémy s páteří, 

SENIOŘI, dle aktuálního rozvrhu kurzů, 
který najdete před zápisem na našich 

webových stránkách.
Zkvalitňování života jak po stránce fyzic-

ké, psychické i duševní.
22. 3. HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ – PŘÍ-

PRAVA NA SEMINÁŘ
Účast na tomto semináři je podmínkou 

pro vlastní seminář holotropního dýchání 
podle světově známého psychologa, 

českého lékaře žijícího trvale v Americe, 
Stanislava Grofa, který se uskuteční 

ve dnech 12.-13. 4. pod vedením jeho 
přímého žáka, výrazné osobnosti, učitele 

jógy, prezidenta Slovenské Asociace 
jógy a certifikovaného facilitátora holo-
tropního dýchání – GEJZY TIMČÁKA. 
Holotropní dýchání je výrazná technika 
přesahující hranice vědomí a poznání.

AKREDITOVANÉ ŠKOLENÍ LEKTORŮ 
JÓGY II. TŘÍDY přijímáme přihlášky. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

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

KLUB NEZBEDA

20. 3. Nezbednické pečení
17. – 21. 3. Tvoříme stavbu z ruliček od to-
aletního papíru
28. 3. Kufrování – prožitkové odpoledne 
s kufrem plným překvapení
V tomto měsíci máme naplánovanou návště-
vu představení v divadle Čtyřlístek.

St 19. 3. STOUNDRUM Club
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ D´N´B PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE…
Pá 21. 3. HITY ZE ZÁHROBÍ 18PLUS
STARÉ HITY JSOU NESMRTELNÉ, DJS 
KAMIL, MATTES, MARTIN
So 22. 3. NO!SE – DNB PÁRTY – A-
-CRAY – LIVE!
A-CRAY A DALŠÍ
St 26. 3. STOUNDRUM – SPECIÁL club
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ D´N´B PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE…
Pá 28. 3. KOSHEEN (UK) – BEATS 
FOR LOVE WARM UP

BONVER ARENA OSTRAVA
Pá 28. 3. HIP-HOP PARTY 4D 
So 29. 3. HITY ZE ZÁHROBÍ 18PLUS!
NEJLEPŠÍ HITY JSOU VE STOUNU!
So 5. 4. HORKÝŽE SLÍŽE
JEDNA Z NEJLEPŠÍCH CS/CK KAPEL 
SOUČASNOSTI DORAZÍ OPĚT DO 
SVÉHO ZAMILOVANÉHO STOUNU.

PŘIPRAVUJEME:
4. 4. HORKÝŽE SLÍŽE
11. 4. DIVOKEJ BILL
26. 4. XINDL X
18. 4. TOMÁŠ KLUS – FRÝDECKÝ KD

18. 3. v 19:00–20:00 – Zvuková relaxa-
ce s dešťovými sloupy

21. 3. v 19:00–20:30 – Koncert Za 
Hranicemi Ticha

21. 3. v 17:00-20:00
„Satsang“

Meditační setkávání a besedování pro 
veřejnost

31. 3. v 17:00-19:00
Na vlně ženské energie 

Cyklus 10 setkání pro všechny ženy, 
které chtějí být zdravé, spokojené a 

sebevědomé
Kurzy: Dynamická jóga, Zdravá záda 

jógově, Qi Gong, Tai chi, Pilates, 
Tensegrita

Služby: Masáže, Poradenství, Muzikote-
rapie, Krystaloterapie a Reiki

Městská knihovna F-M

Březen – měsíc čtenářů 2014 
Zvýhodněné registrace

nových čtenářů
Zvýhodněný internet

Amnestie na poplatky v týdnu
od 24. do 29. března

Výukové lekce PC a základů internetu
Soutěže, testy a kvízy pro děti v dětských 

odděleních i v odděleních pro dospělé
Vyhodnocení nejlepších čtenářů

Akce pro děti i dospělé v celé knihovně – 
přehled všech akcí na www.mkmistek.cz

Frýdek - Jiráskova 506
21. 3. v 17.00 hodin „Můj svět“ – slav-

nostní vyhlášení výsledků 
26. 3. v 17.00 hodin Lenka Káňová – 

přednáška o Austrálii 
27. 3. v 10:00–16:00 Žirafa – předveliko-

noční jarmark
Celý březen individuální počítačové lekce 

(po telefonické domluvě)
Dětská oddělení:

26. 3. Čtení z nové knihy Radany Sladké 
pro děti (akce pro školy a družiny – 8.00, 

10.00 a 14.00)
Březnové hádanky a testíky – denně za 

sladkou odměnu
pobočka 11. ZŠ. J. z Poděbrad

24. 3. v 12.00 – 16.00 Výtvarná dílna pro 
děti – veselá zvířátka

knihovna Jiráskova 506
24. 3. v 12.00 – 16.00 Výtvarná dílna pro 

děti – záložky do knížek

Rozekvítek poskytuje zázemí pro setká-
vání maminek a tatínků na rodičovské 
dovolené, dětí a dalších rodinných přísluš-
níků. Nabízí pravidelné programy a akce 
pro rodiče s dětmi.

Přednáška logopedky Mgr. Zdeňky Jedličko-
vé o výslovnosti dětí předškolního věku.
Začátek v 10.00 hod.

767, Místek. Informace: Ivana Kulhánko-
vá, telefon: 558 111 765, 731 167 010, 
e-mail: iva@klicfm.cz
20. 3. BATIKA TECHNIKOU ŠIBORI 2 | 

ATELIÉR DEA
Tentokrát si vyzkoušíme nové typy vázá-
ní hedvábí a jeho barvení. Technika šibo-
ri je japonská technika barvení hedvábí 
a látek s přírodními vlákny. Touto tech-
nikou mohou vznikat krásné pravidelné 
geometrické vzory a mandaly. Domů 
si odnesete dva šátky ozdobené touto 
technikou.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pi-
onýrů 767, Místek, 16:30 – 19:00 hodin. 
Věk: od 11 let, dospělí. Cena: 150 Kč. 
Informace: Ivana Kulhánková, telefon: 
731 167 010, 558 111 765, e-mail: iva@
klicfm.cz. Na akci se přihlaste do 18. 3.

22. 3. MISTROVSTVÍ V PUZZLE
DVOJIC A TURNAJ V PIŠKVORKÁCH
Poskládej ve dvojici co nejrychleji puzzle 
anebo vyhraj nad všemi v piškvorkách. 
Nejlepší tři v každém turnaji obdrží di-
plom, věcnou odměnu a pohár.
Věk: 7 – 60 let. Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova B, Pionýrů 764, Místek, 8:30 
– 15:00 hodin (prezence: 8:45 – 9:15 ho-
din). Cena: 50 Kč. Informace: Jiří Šna-
pka, telefon: 558 111 773, 604 524 066, 
e-mail:jirka@klicfm.cz. Na akci se při-
hlaste do 21. 3.

NABÍDKU LETNÍCH POBYTOVÝCH 
TÁBORŮ NA LÉTO 2014 NAJDETE NA 

WWW.KLICFM.CZ
KURZY A KROUŽKY

3. – 21. 3. DIGI FOTO | VÝSTAVA 
PRACÍ KROUŽKU

Od 3. března budete moci zhlédnout v 
prostorách SVČ Klíč FM výstavu fotografií 
našich členů, které zachycují město Frý-
dek-Místek, činnosti zájmových útvarů 
SVČ Klíč a inspirace z přírody. Všechny 
srdečně zveme.
Místo: SVČ Klíč FM, budova A, Pionýrů 

Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:
24. 3. ZÁPIS do KURZŮ

Kurzy v období DUBEN-ČERVEN
začínají v týdnu od pondělí 31. 3. 2014.

1. až 7. třída – od začátečníků až po 
pokročilé – jógová filozofie a praxe, 

tělesná cvičení, techniky vnitřní a vnější 
pránájámy – ovládání dechu a soboru 

energií, pozitivní ovlivňování mysli, 
techniky zlepšení koncentrace, statická 

Magistrát města Frýdku-Místku, oddělení 
územního rozvoje odboru územního rozvoje 
a stavebního řádu (dále jen „pořizovatel“), 
jako úřad územního plánování podle ust. § 
6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „sta-
vební zákon“) na základě Zadání změny
č. 3 Územního plánu Frýdku-Místku pořídil 
v souladu s ust. § 50 odst. 1 a § 55 odst. 2 
stavebního zákona zpracování Návrhu změ-
ny č. 3 Územního plánu Frýdku-Místku. 

Pořizovatel v souladu s ust. § 50 odst. 3 
stavebního zákona doručuje Návrh změny č. 
3 Územního plánu Frýdku-Místku veřejnou 
vyhláškou. Každý může do 30 dnů ode 
dne doručení, tj. do 21. 4. 2014 uplatnit u 
pořizovatele písemné připomínky. K později 

uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Návrh změny č. 3 Územního plánu Frýd-

ku-Místku je vystaven k nahlédnutí od 5. 3. 
2014 do 21. 4. 2004, a to:

- v tištěné podobě na Magistrátu města 
Frýdku-Místku, oddělení územního rozvoje 
odboru územního rozvoje a stavebního řádu, 
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, kan-
celář číslo 407 v pondělí a středu od 8 do 17 
hodin, ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v úterý 
a pátek od 8 do 13.30 hodin.

- v elektronické podobě na interneto-
vých stránkách města Frýdek-Místek – www.
frydekmistek.cz pod odkazem „podnikatel, 
územní plány a ÚAP“

S případnými dotazy se prosím obra-
cejte na Ing. arch. Zuzanu Břachovou, tel. 
558 609 275.

SDĚLENÍ K ÚZEMNÍMU PLÁNU
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SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o.

T.G.Masaryka 456, Frýdek-Místek
Tel. 558 433 636, 603 574 554, 604 856 201,

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

Studium denní, dálkové, zkrácené a integrující v oborech: 

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

LUKÁŠ OBODA
2003 – 2013

Vedení statutárního města Frýdku-Místku
ve spolupráci 

s Osadním výborem Panské Nové Dvory
pořádá

Setkání s občany
Panských Nových Dvorů,

které se uskuteční
ve středu 26. března v16 hodin

v restauraci „U Hučky“.


