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slovo primátora
Vážení občané,
poprvé mám tu možnost a čest 

oslovit vás z pozice primátora a budu 
vám chtít vždy nejen na tomto místě, 
ale i na dalších stránkách zpravodaje 
sdělovat, co už jsme stihli v nových 
funkcích udělat, na čem chceme pra-
covat v nejbližší době a jaké máme 
vize z dlouhodobějšího hlediska. 

Za celé vedení města můžu říct, že 
máme chuť a elán a pracujeme usilov-
ně ve všech oblastech. Naše představa 
byla, že budeme na dalším rozvoji Frýdku-Místku pracovat společně 
s opozičními stranami, ale prozatím jsme nenašli u všech pochopení. 
Mohu vás ale ujistit, že se nijak nenecháme vychýlit ze směru, kte-
rý jsme jasně před volbami deklarovali, a sice, že chceme transpa-
rentně pracovat na tom, aby bylo město Frýdek-Místek co nejlepším 
místem k životu. V duchu této snahy jsme posílili kontrolní činnost 
opozičních zastupitelů tím, že jsme pro předsedy kontrolního a fi-
nančního výboru vytvořili maximální pracovní podmínky. Dali jsme tím 
možnost opozičním stranám, aby naši činnost na radnici kontrolovaly, 
a věříme, že k tomu přistoupí zodpovědně. Dáváme tímto krokem 
jasně najevo, že chceme město skutečně transparentní, že nemáme 
co skrývat, že chceme pracovat pod skutečnou veřejnou kontrolou. 
Jsme přesvědčeni, že takto vynaložené prostředky se musí městu 
vrátit v podobě opravdu poctivě odvedené práce na všech úrovních 
radnice, s důrazem ne efektivní a ekonomické nakládání s veřejnými 
financemi, které nám byly svěřeny.   Radim Vrbata

Ustavující zastupitelstvo proběhlo velmi klidně

SLOŽENÍ SLIBU: Zastupitelský slib právě složil budoucí primátor Radim Vrbata. Foto: Petr Pavelka

Povolební vývoj ve Frýdku-
-Místku byl velmi dramatický, 
ale samotné ustavující zase-
dání zastupitelstva proběhlo 
v komorním duchu. 43 zvole-
ných zastupitelů si nejprve vy-
slechlo státní hymnu a složilo 
zastupitelský slib. Následně 
byli seznámeni s hlasovacím 
systémem a už za jeho pou-
žití vzali na vědomí volební 
výsledky, přednesené tajemní-
kem Petrem Menšíkem.

Zastupitelstvo města Frýdku-
-Místku pak bez připomínek urči-
lo pro volební období 2014-2018 
tyto funkce, pro které budou čle-
nové zastupitelstva města dlou-
hodobě uvolněni (placeni): funkce 
primátora, čtyř náměstků primá-
tora, jednoho člena Rady města 
Frýdku-Místku, jednoho člena 
Zastupitelstva města Frýdku-Míst-
ku určeného pro výkon funkce 
předsedy finančního výboru Za-
stupitelstva města Frýdku-Míst-
ku, jednoho člena Zastupitelstva 
města Frýdku-Místku určeného 
pro výkon funkce předsedy kon-
trolního výboru Zastupitelstva 
města Frýdku-Místku. Zvolení ve-
dení města proběhlo dle předem 

avizovaného jmenného seznamu, 
i za podpory části opozičních za-
stupitelů, kdy kandidáti koalice 
získávali 34-36 hlasů.

Novým primátorem se stal 
Radim Vrbata, krajský předseda 
hnutí ANO, který na sebe pro-
zradil své předchozí pracovní 
aktivity – Škoda Auto – vedoucí 
provozu Kovárny, Satjam – ma-
nažer výroby a naposledy asis-
tent poslance. Jeho náměstky 
zastupitelé zvolili Michala Po-
buckého (ČSSD), Petra Gaje 
(ANO 2011), Karla Deutschera 
a Pavla Machalu (oba ČSSD). 
Uvolněným členem rady pak Ja-
kuba Míčka a dalšími radními Ja-
romíra Horkého, Boleslava Otip-
ku, Milana Valacha (ANO 2011) 
Evu Richtrovou a Jiřího Zaorala 
(ČSSD). Všem byly následně 
schváleny kompetence, jak už 
jsme zveřejnili v předchozím čís-
le. Navíc dlouhodobě uvolněné-
mu členu rady města Jakubovi 
Míčkovi byly svěřeny kompeten-
ce na úseku silničního obchvatu 
města a člence rady města Evě 
Richtrové na úseku občanských 
záležitostí a Dobrovolného svaz-
ku obcí Olešná.

Zvoleni byli také členové fi-
nančního výboru: Michal Brück-
ner (ANO 2011), Miroslav Dokou-
pil (KSČM), Patrik Herák (ČSSD), 
Jiří Kajzar (NMFM), Dalibor Kališ 
(KSČM), Libor Koval (KDU-ČSL), 
Vladimír Kubský (ANO 2011), 
Adéla Řehová (ANO 2011), Pavel 
Sabela (ČSSD), Silvie Schäfe-
rová (NMFM), Tomáš Benedikt 
Zbranek (ČSSD).

Kontrolní výbor bude pra-
covat v tomto složení: Jiří 

Fiala (NMFM), Radovan Ho-
řínek (ANO 2011), Stanislav 
Hrabovský (NMFM), Jaroslav 
Ryška (ANO 2011), Petr Skot-
nica (ČSSD), Miroslav Sle-
zák (ČSSD), Oldřich Staněk 
(KSČM), Milan Valach (ANO 
2011), Jiří Zaoral (ČSSD), Ri-
chard Žabka (KDU-ČSL). Před-
sedou kontrolního výboru byl 
zvolen Ivan Vrba (KSČM).

V závěru byly ustanoveny 
kluby zastupitelů a termín příští-
ho zasedání na pondělí 15. pro-
since.  (pp)

Může vás zajímat:
• kdy bude dokončena 

hala Polárka (str. 3)
• další úpravy sídliště 

Slezská (str. 3)
• nehrozí vám navýše-

ní poplatku? (str. 9)
• jak je to s kácením 

dřevin  (str. 9 a 10)
• změna č. 3 územní-

ho plánu (str. 11)

V pátek 28. listopadu vpod-
večer se ve Frýdku-Místku 
slavnostně rozsvítí Vánoční 
strom na náměstí Svobody 
a spolu s ním celá vánoční vý-
zdoba města. Čekání na tento 
okamžik zpříjemní od 15 hodin 
koncert pro děti v podání Pav-
la Nováka a další vystoupení.

Po písničkách pro děti vy-
stoupí David Stypka & Bandjeez 
a před půl pátou se na pódiu 
předvede Soubor lidových písní 
a tanců Ostravica. Krátce po 17. 
hodině bude na pódium pozváno 

jedno z přítomných dětí, aby po 
boku primátora Radima Vrbaty 
otočilo klíčem v kouzelném zám-
ku Vánoc a rozsvítilo tak Vánoční 
strom a vánoční výzdobu města. 
Slavnostní program zakončí To-
máš Kočko & Orchestr. 

„Připraven je i doprovodný 
program. Po celém náměstí se 
budou pohybovat krásní, dlou-
honozí andělé, a kdo ví, možná, 
že tomu, kdo s nimi promluví, se 
splní nějaké přání. Od 15 do 18 
hodin budou moci zájemci na-
vštívit vánoční dílny Střediska 
volného Klíč a vyrobit si v nich 
krajkovanou baňku, papírový 
vánoční stromeček v květináči, 
vykrajovanou vánoční ozdobu 
z včelího plástu nebo vánoč-
ní přání pro své blízké. Děti a 
všichni snílci na náměstí najdou 
také Ježíškovu poštu, prostřed-
nictvím které budou moci poslat 
dopis Ježíškovi, a chybět nebu-
de ani dřevěný betlém,“ lákají 
organizátoři z KulturyFM.

Vánoční atmosféru na náměstí 
navodí také nazdobené dřevěné 
stánky, ve kterých budou prodej-

ci nabízet tradiční vánoční zboží 
– svícny, jmelí, adventní věnce, 
vonné oleje, vánoční ozdoby, ale 
také šperky nebo výrobky ze dře-
va a keramiky. Nouze nebude ani 
o bohaté občerstvení. Prodávat 
se budou vánoční perníčky, trdel-
níky, klobásky, placky, ale také 
horká medovina nebo vánoční 
punč. Jste zváni.

„Akcí na náměstí bude tradič-
ně zahájen „Advent ve městě“, 
plný zábavy pro děti i dospělé. 
Konat se bude až do 23. prosin-
ce nejen na místeckém náměstí, 
ale také v Nové scéně Vlast, Ná-
rodním domě nebo chrámu sv. 
Jana a Pavla. Například 4. pro-
since nás čekají Farmářské trhy, 
ale také Petr Bende v Kině Petra 
Bezruče, o den později Mikuláš 
na náměstí s cirkusem trochu 
jinak. Pestrý tu bude i následu-
jící víkend, kdy se zde 6. prosin-
ce bude hrát divadlo a v neděli 
pak atmosféru zpestří Camerata 
dobovou hudbou, koledami i po-
vídáním o vánočních zvycích,“ 
přiblížil program náměstek pri-
mátora Michal Pobucký.  (pp)

Vánoční strom se rozsvítí 28. listopadu

2013: Akci loni zpestřila Ewa 
Farna.  Foto: Petr Pavelka
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krátce

,Sláva vítězům, čest pora-
ženým!‘ je obvyklým heslem 
završujícím různé soutěže či 
klání a komunální volby k ta-
kovým utkáním nepochybně 
patří. Protože výsledek voleb 
v podobě koalice hnutí ANO a 
ČSSD už víme, známe také i 
sestavu opozičních uskupení. 
A poněvadž říjnová čísla 19 
a 20 Zpravodaje Rady města 
neobsahovala z důvodu vo-
leb prakticky žádná vyjádření 
opozice, považujeme nejen za 
vhodné, ale přímo za nezbyt-
né, stručně napsat něco o 
volebním výsledku z pohledu 
nynější opozice.

Jednoduše shrnuto bylo sna-
hou opozičních stran uzavřít 
trochu jinou koalici složenou z 
celkem tří subjektů, a to na zákla-

dě partnerství mezi hnutím ANO, 
uskupením Naše město FM a 
KDU-ČSL. Taková koalice by se 
mohla v zastupitelstvu opírat o po-
hodlnou většinu 25 hlasů zastupi-
telů, kdy nezbytnou nadpoloviční 
většinu představují 22 hlasy.

K povolebním jednáním jsme 
přistupovali bez předsudků, mile 
jsme byli překvapeni záměrem 
hnutí ANO po větší transparent-
nosti procesů na radnici, nena-
razili jsme ani na zásadní pro-
gramové rozdíly, zato relativně 
déle jsme řešili formát rozdělení 
mandátů v Radě města, kdy hnu-
tí ANO trvalo na své většinové 
účasti. Po odstranění i této pře-
kážky jsme dosáhli připomínko-
vaného definitivního textu koaliční 
smlouvy, kterou jsme nakonec 
všichni zastupitelé za Naše měs-

to FM a KDU-ČSL podepsali. 
Současně jsme nebyli svědky ně-
jakých zákulisních jednání, zásad-
ně vždy jsme o koalici jednali u 
nás doma, tedy ve Frýdku-Místku.

Nakonec ale věci dopadly ji-
nak. Koaličním partnerem hnutí 
ANO se stala ČSSD, která do-
sáhla volebního výsledku asi o 
2% lepšího než Naše město FM 
a KDU-ČSL dohromady. Je však 
ale třeba pro úplnost dodat, že 
možní partneři v obou uvažo-
vaných koaličních variantách v 
součtu získali méně než polovi-
nu hlasů ze všech hlasů voliči 
odevzdaných ve volbách. 

Nyní již tedy čeká nové koa-
liční partnery jen pilná a poctivá 
každodenní práce. Opozice má 
sice trochu pocit, že tu výslednou 
koalici tak nějak prostě zařídili, 

ale pocity teď už opravdu nejsou 
podstatné. Podstatný je Frýdek-
-Místek, v němž žijeme, který nám 
není lhostejný a který máme rádi. 

Závěrem musíme zdůraznit, 
že opoziční roli nevnímáme jako 
destrukci a negaci všeho, s čím 
přijde koalice. Samozřejmě, že se 
už těšíme na koaliční programové 
prohlášení a hledání jeho slabin, 
ale dobré a užitečné věci určitě 
podpoříme. Nesmyslným nápa-
dům však budeme bránit a správ-
nost kroků koalice kontrolovat, ne-
boť to také k opoziční úloze patří. 
Zkrátka a dobře koalice a opozice 
jsou dvě části celku, a o tom, kdo 
kým bude, rozhodli především ob-
čané města ve volbách.
Za Klub zastupitelů KDU-ČSL 

Miroslav Přádka,
místopředseda

Výsledky voleb z pohledu opozice

Jedinou přijatelnou koalicí po 
volbách pro hnutí Naše Město 
F-M byla koalice s hnutím ANO 
a KDU-ČSL, která měla podpo-
ru široké veřejnosti ve Frýdku-
-Místku. Těsně před podpisem 
koaliční smlouvy se situace 
náhle změnila a vznikla koalice 
ANO + ČSSD ve F-M i v Ost-
ravě. V důsledku toho jsme se 

ocitli v opozici. Při volbě orgánů 
města na zastupitelstvu jsme 
tuto koalici nepodpořili, protože 
hnutí ANO získalo své mandá-
ty díky kritice politiky ČSSD, 
se kterou se nakonec po vol-
bách spojilo. Prvním šokujícím 
návrhem koalice bylo vytvoření 
tří nových uvolněných funkcí: 
nově uvolněný radní pro ob-

chvat (v minulém období agen-
da náměstka pro dopravu), 
dále dva uvolnění předsedové 
finančního a kontrolního výboru 
(v minulém období neuvolněné 
funkce). Uvolněná funkce zna-
mená měsíční plat 46–51 000 
Kč a v tomto případě bez pra-
videlné měsíční pracovní ná-
plně. Tímto vznikly klasické 

„trafiky“, přestože hnutí ANO se 
v kampani proti trafikám velmi 
vymezilo. Tyto nově vytvořené 
trafiky budou jenom na platech 
stát cca 2 500 000 Kč ročně (za 
volební období 10 000 000 Kč).

Více se dočtete na našich 
webových stránkách a na face-
booku. Klub zastupitelů

Naše město

Od voleb až k 1. zastupitelstvu z pohledu hnutí Naše Město F-M

„Na ustavujícím zasedání za-
stupitelstva byla zvolena nová 
rada města pro volební období 
2014–2018. K jejímu zvolení do-
šlo po hladkém průběhu, dle uza-
vřené koaliční dohody mezi ANO 
a ČSSD, ale i s podporou části 
opozičních zastupitelů, kteří re-
spektovali výsledky voleb. Hnutí 
ANO, které se stalo jejich vítě-
zem, má v radě města nadpolo-
viční většinu, což byl jeden z klí-
čových požadavků v povolebním 
vyjednávání. Nadpoloviční větši-
na pro nás totiž znamená, že se 
nebojíme převzít odpovědnost za 
chod radnice. V této souvislosti 
bychom se ještě chtěli krátce a 
naposledy vrátit k průběhu po-
volebního vyjednávání, protože 
právě původně zamýšlení koalič-
ní partneři – Naše město a KDU-
-ČSL – chtěli v koaliční smlouvě 
radu města nadřadit orgánem 
nazvaným „kulatý stůl“, kde by 
byla pozice ANO pouze třetino-
vá. Takovéto zneužití značky 
ANO jsme nemohli dopustit, hráli 
bychom v tomto složení pouze 
pomyslné „druhé housle“. Nebyli 
jsme zkrátka v tomto složení brá-
ni jako rovnocenný partner. Dů-
kazem je i verze koaliční smlouvy 
podepsaná pouze dvěma sub-
jekty, ačkoliv by se k tomuto aktu 
měli sejít všichni tři partneři. Pro-

blematické také bylo, že náš po-
žadavek na transparentnost byl 
zprvu neprůchozí, protože neměl 
být koaličním průnikem. Když 
k tomu připočteme, že při jed-
náních za Naše město minimál-
ně vystupoval jejich lídr, zato se 
však v jejich vyjednávacím týmu 
prezentovala osoba podnikatele 
Lukáše Vícha. Z těchto důvodů 
jsme časovou lhůtu dohody s 
Naším městem a KDU-ČSL ne-
prodloužili a začali jsme naplno 
vyjednávat i s ČSSD. S ní jsme 
byli schopni sepsat a podepsat 
koaliční smlouvu tak, abychom 
byli schopni splnit volební pro-
gram, včetně požadavku na 
transparentní fungování města.“ 

Klub zastupitelů ANO
„Průběh ustavujícího zasedá-

ní zastupitelstva byl až na jednu 
výjimku zcela bezproblémový. Po 
hladce proběhlé volbě členů Rady 
města byla onou výjimkou volba 
předsedy kontrolního výboru, kdy 
po dvou učiněných návrzích kan-
didátů „zbyl“ jen nominant komu-
nistů. Mgr. Ivan Vrba tak byl zvo-
len napoprvé, ovšem nikoli hlasy 
zastupitelů KDU-ČSL, a možná i 
proto, že v minulém období tuto 
opoziční funkci určitou dobu vyko-
nával. Nahradil tehdy zesnulého 
pana inženýra Pavlíka.“

Klub zastupitelů KDU-ČSL

„Kdo má možnost srovnání 
atmosféry a způsobu jednání 
zastupitelstva města v několi-
ka posledních obdobích, musel 
být průběhem toho ustavujícího 
velmi překvapen. Tlačítka proti 
se mačkala jen výjimečně, prak-
ticky žádná kritická připomínka 
či vystoupení. O to víc jsme 
překvapeni kritikou, která se 
rozběhla následně, především 
v souvislosti s počtem place-
ných funkcí. Nevíme, jestli je to 
dáno obecně velkým množstvím 
politických nováčků, ale někteří 
zastupitelé by si měli uvědomit, 
že rozhodovat o věcech veřej-
ných lze pouze na zastupitel-
stvu, a nikoliv na facebooku. 
Zasedání zastupitelstva je tím 
místem, kde má zaznít veřejně 

kritická připomínka, kde se mají 
střetnout argumenty, kde se na 
základě debaty, která by měla 
být konstruktivní, nakonec roz-
hodne. S klidným svědomím, 
po vyslechnutí všech názorů. 
Jestliže v bodě Stanovení počtu 
dlouhodobě uvolněných členů 
ZMFM a počtu členů Rady měs-
ta F-M pro v. o. 2014-2018 je 
v 43členném zastupitelstvu jedi-
ná osoba proti, nevzniká potřeba 
argumentace. Když pak přijde 
k danému tématu následná kriti-
ka, zní to poněkud falešně. Chci 
věřit, že v tomto tónu nebudeme 
pokračovat, že se jen někteří za-
stupitelé potřebovali rozkoukat a 
nebudou se bát otevřených, ale 
férových, názorových střetů.“ 

Klub zastupitelů ČSSD

Téma: Ustavující zasedání zastupitelstva

USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO: Jak budou vypadat další jednání?
 Foto: Petr Pavelka

Další dotace
Statutárnímu městu Frý-

dek-Místek bylo dne 31. října 
schváleno přidělení dotací z In-
tegrovaného operačního pro-
gramu na projekty „Revitalizace 
veřejných prostranství na sídlišti 
Slezská – III. etapa – lokality 1, 
2, 4, 6, 7 a 8“. Celkové náklady 
se blíží 72 milionům korun, zís-
kaná dotace činí téměř 60 mili-
onů korun. Tyto částky vychá-
zejí z projektové dokumentace, 
vysoutěžená suma je zhruba o 
čtyřicet procent levnější.

Na projekt „Revitalizace ve-
řejných prostranství na sídlišti 
Slezská – IV. etapa“ byla při 
nákladech 2,3 milionu získána 
dotace 1,9 milionu korun.

Neuplatnění inflace
Statutární město Frýdek-Mís-

tek, odbor správy obecního ma-
jetku, oznamuje, že Rada města 
Frýdku-Místku na své 123. schů-
zi konané dne 7. října rozhodla 
o tom, že Statutární město Frý-
dek-Místek nebude jako pronají-
matel činit právní úkony směřu-
jící k jednostranné úpravě výše 
nájemného v důsledku uplatnění 
inflační doložky z uzavřených 
smluv o nájmu nebytových 
prostor, nájmu pozemků, nájmu 
ostatních objektů, staveb, stožá-
rů veřejného osvětlení, popř. je-
jich částí, a nájmu movitých věcí 
ve vlastnictví Statutárního města 
Frýdku-Místku v roce 2015.

Ochránkyně práv
v městské knihovně

4. prosince v 18 hodin navští-
ví městskou knihovnu (Modrý 
salonek) veřejná ochránkyně 
práv paní Mgr. Anna Šabatová, 
Ph.D v rámci projektu Zajímáte 
nás. Nejedná se jen o debatu s 
paní Šabatovou, ale o informač-
ně osvětové setkání zaměřené 
na jedno vybrané téma, které 
bude rozebíráno skrze interak-
tivní divadlo spolu s veřejnou 
ochránkyní práv. Do 19. 11. byl 
stanoven termín pro hlasování 
na webových stránkách knihov-
ny www.mkmistek.cz o tématu, 
kterým mohlo být buď Překračo-
vání limitu hluku ze sousedství + 
sousedské vztahy nebo Diskri-
minace v zaměstnání.

Úspěchy filmařů
Statutární město Frýdek-Mís-

tek dlouhodobě podporuje čin-
nost Klubu filmových amatérů 
ve Frýdku-Místku. Dva jeho čle-
nové letos získali prestižní ceny 
v Benátkách nad Jizerou, kde 
se každoročně udělují Oskaři 
nejlepším amatérským filmům 
z České republiky. Oceněn byl 
Bohuslav Cihla za film Lyžař 
lysohorský a Eduard Mocek 
za film Abychom nezapomněli. 
Navíc v Benátkách získal cenu 
sponzora také Zdeněk Zícha za 
film Jak se líhnou brouci.  (pp)



3 Listopad 2014Zpravodajství

městská policie

Statutární město Frýdek-
-Místek dokončilo s přispě-
ním Evropské unie další 
část přeměny nejlidnatějšího 
sídliště Slezská. V 1. etapě, 
která se konala v letech 2012 
až 2013, byly mimo jiné upra-
veny zelené plochy a místní 
parky, vybudována nová dět-
ská hřiště, nová parkovací 
místa i nová spojovací komu-
nikace. V rámci 2. etapy, která 
byla dokončena v minulých 
dnech, vznikly nové parkova-
cí plochy v ulicích J. Božana 
a Dobrovského. Ve 3. etapě, 
která bude zahájena ještě 
letos, dojde k úpravě komu-
nikací i chodníků, vytvoření 
dalších parkovacích míst a 
doplnění veřejné zeleně.

Největší úpravy v rámci 2. eta-
py se uskutečnily u obchodního 
domu Tesco na ulici J. Božana, 

kde v místech s nezpevněným 
povrchem vzniklo 40 parkovacích 
míst s povrchem ze zámkové 
dlažby. Parkování bylo upraveno 
také na ulici Dobrovského, kde 
se v minulosti parkovalo přímo 
na komunikaci, což komplikovalo 
průjezd nejen osobních aut, ale 
také vozů záchranky a hasičů. 
Nyní je zde 18 podélných par-
kovacích míst mimo komunikaci, 
přesto tato ulice není dostatečně 
široká, proto bude nově fungo-
vat jako jednosměrná, a to ve 
směru k ulici J. Čapka. Dalších 
18 parkovacích míst pak vzniklo 
u domu č. p. 3103 a posledních 
sedm nových kolmých parkova-
cích míst na ulici Dobrovského 
v místě křížení s ulicí O. Lyso-
horského rozšířením parkoviště u 
klubu Stoun.

Náklady na 2. etapu revitali-
zace sídliště Slezská činí 5,4 mi-

lionu korun. Téměř 4,5 milionu 
z této částky získá město zpět 
formou dotace z prostředků Ev-
ropské unie, Evropského fondu 
pro regionální rozvoj.

V nejbližších dnech bude za-
hájena 3. etapa revitalizace, kte-
rá bude navazovat na předchozí 
úpravy. Jejím cílem bude rozší-
ření stávajících komunikací, vy-
budování nových a rekonstrukce 

stávajících chodníků, vytvoření 
dalších parkovacích stání a po-
stupné doplnění veřejné zeleně 
v devíti sídlištních lokalitách, při-
čemž čtyři lokality (Novodvorská 
– od ulice V. Závady po Sado-
vou, dále ulice J. Čapka + vnit-
roblok, Dobrovského + vnitroblok 
a J. Božana – okolí komerčního 
objektu) by měly být dokončeny 
už počátkem příštího roku.

Radnice uctila Den veteránů

PIETNÍ AKT: Primátor Radim Vrbata (vpravo) s náměstkem primátora Michalem Pobuckým.
Foto: Petr Pavelka

ná leta 1914–1918, ale i smysl 
Dne válečných veteránů, který ctí 
oběti všech válečných konfliktů 
na světě. „Bohužel, ani současná 

Evropa není uchráněna bezpeč-
nostní krize. Věříme, že přední  
světoví státníci budou postupo-
vat s rozmyslem, aby nedošlo 

k nechtěné eskalaci problémů 
a k vážnému ohrožení míru v Ev-
ropě a celém světě,“ zaznělo 
v proslovu primátora.  (pp)

V rámci zasedání Rady 
města Frýdku-Místku 10. lis-
topadu proběhla valná hro-
mada městské společnosti 
Sportplex, která rozhodla o 
tom, že původní termín do-
končení haly Polárka, který 
z uzavřené smlouvy připadal 
na poslední listopadový den, 
byl dodatkem smlouvy posu-
nut na 15. prosince.

Protože složení rady města 
doznalo po volbách značných 
změn, předcházela tomuto 
kroku rozsáhlá debata, při níž 
se nové vedení města snažilo 

získat za asistence právníků, 
jednatele Petra Slunského i 
supervizora, dohlížejícího na 
řádný průběh stavby, maximum 
informací. Zajímali se zejména 
o detaily průběhu výběrového 
řízení na dodávku interiéru, je-
jíž zpoždění je jedním z důvodů 
prodlení. Dozvěděli se však 
současně také o několika zá-
važných vadách v projektové 
dokumentaci, které zhotovitel 
v průběhu stavby řešil s maxi-
mální vstřícností se snahou o 
co nejlepší termín dokončení 
díla. Radní se zajímali rovněž 

o poměr víceprací a méněprací 
a byli ujištěni supervizorem, že 
konečná cena by po započtení 
více než 120 změnových listů 
měla být nižší v řádech milionů 
korun než cena vysoutěžená. 
Valná hromada společnosti 
Sportplex se v závěru usnesla 
na provedení forenzního auditu 
stavby Polárka.  (pp)

Termín dokončení Polárky byl posunut na 15. prosince

HLASOVÁNÍ O POLÁRCE: Rada města se seznamovala s aktuál-
ním stavem dostavby haly.  Foto: Petr Pavelka

Město pokračuje v úpravách sídliště Slezská

Potřebovala péči
9. 11. byla hlídka městské 

policie přivolána k bytu, kde žije 
starší paní, která byla přiveze-
na z nemocnice a neotevírala 
dveře od bytu. „Hlídka kontak-
tovala hasiče, kteří byt otevřeli, 
a záchrannou službu, která si 
nemocnou ženu převzala do své 
péče,“ informovala preventistka 
městské policie Lenka Biolková.

Chcete mě?
9. 11. byla hlídka městské po-

licie přivolána k prodejně Tesco, 
kde byl víc než čtyři hodiny uvá-
zán pes. Strážníci psa převzali, 
umístili do kotce, kde si jej vy-
zvedl zaměstnanec útulku, kam 
byl pes předán.  (pp)

Revitalizace veřejných 
prostranství na sídlišti Slezská 
byla realizována v rámci Inte-
grovaného plánu rozvoje sta-
tutárního města Frýdku-Místku 
– sídliště Slezská, jehož cílem 
je zvýšit kvalitu života obyvatel 
tohoto sídliště, a to prostřed-
nictvím revitalizace prostředí 

a regenerace bytových domů. 
Pro tuto oblast byla vyčleněna 
částka 5,24 milionu eur, kterou 

lze čerpat až do roku 2015.

Letošní Den válečných 
veteránů, k němuž se pietně 
připojila i frýdecko-místecká 
radnice, byl výjimečný, pro-
tože je spjatý jak se vzpo-
mínkou na ukončení I. svě-
tové války, kdy v 11 hodin 
11. listopadu 1918 vstoupilo 
v platnost příměří uzavřené 
v ranních hodinách u fran-
couzského Compiegne mezi 
Německem a státy Dohody a 
mocnostmi na straně druhé, 
tak i se začátkem zmíněného 
světového konfliktu rozpouta-
ného právě před 100 lety. 

„Letošní rok je rokem něko-
lika kulatých či půlkulatých vý-
ročí, která se týkají nejen naší 
vlasti, ale i Evropy a světa. Příští 
týden si připomeneme 25 let, 
které uplynuly od listopadových 
událostí, jimiž započaly demo-
kratické přeměny naší země. Od 
nich se odvíjely další významné 

události – v březnu 2014 uplynu-
lo 15 let od vstupu do Severo-
atlantické aliance, v květnu pak 
10 let od vstupu do Evropské 
unie,“ promluvil ke shromáž-
dění na frýdeckém hřbitově 11. 
listopadu primátor města Radim 
Vrbata. Poslouchali jej členové 
Svazu bojovníků za svobodu, 
ale tentokrát také mladší gene-
race, kterou reprezentovali žáci 
2. základní školy. „Účast žáků 
mě velmi potěšila, protože si 
myslím, že vhodně doplňuje 
znalosti historie, které by měli 
mít. I když už nežijeme v době, 
kdy se školáci masově nahá-
něli do průvodů, určitě by školy 
měly podobným momentům a 
výročím věnovat mnohem více 
pozornosti,“ prohlásil náměstek 
primátora Michal Pobucký.

Zúčastnění absolvovali dvě 
minuty ticha i historické exkurzy 
řečníků, které přibližovaly váleč-

`
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KAM ZA SPORTEM a RELAXACÍ

Z fLORbALu

Chcete si zaběhat?
https://www.facebook.com/bezvabehfrydekmistek jsou nové

sportovní stránky zaměřené na běh ve městě a okolí.

Fotbalový los
 MFK FM SK Sigma Olomouc 13.30 h (Stovky) 22.11.

Provozní doba Krytého aquaparku Olešná 
v období vánočních svátků 2014

24. prosince – ZAVŘENO
25. prosince – otevřeno

od 9.00 do 21.00
26. prosince – otevřeno

od 9.00 do 21.00

31. prosince – otevřeno
od 10.00 do 18.00

wellness ZAVŘENO
1. ledna – ZAVŘENO

Provozní doba B-Fit fitness 
v období vánočních svátků 2014

24. prosince – ZAVŘENO
25. prosince – ZAVŘENO
26. prosince – otevřeno

od 8.00 do 20.00

31. prosince – otevřeno
od 6.00 do 14.00

1. ledna – otevřeno
od 14.00 do 20.00

HORNICKÁ DESÍTKA 2014: 29. ročník Hornické desítky je za námi. Počasí přálo, organizace klapala. 
Opět padl účastnický rekord, na start se ve všech závodech postavilo celkem 2682 běžců! V závo-
dech mládeže běželo 946 dětí, v Běhu pro zdraví 784 běžců, v závodě na 10 km 760 běžců a Závod 
mílařů 192 běžců. „Musím tedy poděkovat všem závodníkům, ale i divákům za účast, pořadatelům 
za obětavou práci a všem sponzorům, zejména Statutárnímu městu Frýdek-Místek, že nám pomohli 
akci uskutečnit. Doufám, že se nám podaří připravit jubilejní 30. ročník Hornické desítky v roce 2015,“ 
rekapituloval za organizátory Josef Nejezchleba.
Skvělý úvod Hornické desítky jako každý rok obstaraly závody mládeže. Domácí vybojovali sedm 
vítězství, pět druhých a jedno třetí místo. Mezi chlapci ročník 2009-10 zvítězil Ondřej Holubčík a třetí 
doběhl Josef Šimončík, děvčátka vyhrála Katka Ungrová. U ročníku 2007-08 zvítězila Anna Václaví-
ková před Hanou Ningerovou. U ročníku 2006 doběhl Jan Klimas druhý, ale Julie Hrčková zvítězila 
a druhým místem ji doplnila Bára Bystřičanová. Další naší vítězkou se stala Anna Cagašová mezi 
děvčaty ročníku 2004. Eliška Kopcová vybojovala stříbro v kategorii 2001. Závod děvčat 1999 vyhrála 
s přehledem Petra Pavlásková a v dorostenkách zvítězila Iveta Rašková. Úspěšné vystoupení našich 
mladých závodníků zakončil druhým místem Jan Tesarčík v dorostencích.  Foto: Petr Pavelka

Náš tým musel v duelu 
s Mostem zásadně změnit 
vítěznou sestavu z Ústí, pro-
tože chyběly dvě vykartované 
opory Literák s Žídkem, a aby 
toho v zadních řadách neby-
lo málo, tak zraněný kotník 
nedovolil nastoupit i Uvírovi 
a se sebezapřením nastoupil 
Silveira s Matúšem.

Oboustranně bojovné utkání 
na velice těžkém terénu se ode-
hrávalo většinou ve středu hřiště. 
Ve druhé půli už bylo zřejmé, že 
utkání může rozhodnout jedna 
chyba, jeden gól. A ten mohl při-

jít v 55. minutě, když se Zapalač 
chytrou kličkou zbavil Wermke-
ho, ale jeho prudká střela orazít-
kovala spojnici tyče a břevna. Po 
závarech před oběma brankami 
se zrodila bezbranková remíza, 
která je asi zasloužená, ale frý-
decko-místecký náročný divák 
odcházel ze Stovek nespokojen.

„Na to, že chyběli tři obrán-
ci ze základu, jsme soupeře 
vlastně za celý zápas nepustili 
do žádné šance, a to zaslouží 
uznání,“ vypíchnul v hodnoce-
ní defenzivu asistent trenéra 
Martin Blahuta.

BEZ BRANEK: Brankáři příliš často v permanenci nebyli.  Foto: Petr Pavelka

V blátě se zrodila bezbranková remíza 
MFK F-M – FK BANÍK MOST 0:0

MUŽI A
Muži A zajížděli po utkání v 

Havířově do vzdáleného Žďáru 
n. S. Po páteční porážce v Haví-
řově, kdy to po první části vypa-
dalo nadějně (1:1), ale nakonec 
to dopadlo 10:4 pro Havířov, si 
hoši ve Žďáru spravili chuť a 
přivezli zasloužené tři body za 
výhru 5:9.

JUNIOŘI
O poznání hůře si vedli naši 

junioři, kteří se opět potácejí 
na spodních příčkách tabulky a 
po šesti odehraných zápasech 
mají pouhé dva body za dvě 
remízy. Jeden ze dvou bodů se 
jim podařilo získat v utkání proti 
Orce Krnov, kde po střeleckém 
trápení remizovali 2:2. V dalším 
utkání se střetli s 1. MVIL Ost-
rava, kde po nadějném začátku 
nakonec podlehli 6:2.

MUŽI B
Pokračuje rovněž trápení z 

minulé sezóny. I přes dostatečně 
široký kádr se potýkáme s velkou 
neúčastí na utkáních, a to z dů-

vodu plnění pracovních, student-
ských či trenérských povinností. 
Z dosavadních odehraných utká-
ní získali pouze jeden bod. I po 
výsledcích FbC BD STAV Frý-
dek-Místek – Sivý Sokol Ostrava 
Poruba 2:5 a 1. SC Vítkovice Ox-
dog B Mustang – FbC BD STAV 
Frýdek-Místek 3:0.

STARŠÍ ŽÁCI B
Starší žáci B se střetli v hale 

na Dubině s 1. SC Vítkovice Ox-
dog B a FBC Orca Krnov. Obě 
utkání sice prohráli, ale podali 
sympatický výkon.

MLADŠÍ ŽÁCI
Chlapci si s přehledem pora-

dili se všemi soupeři: 
FBC Orca Krnov – FbC BD 

STAV Frýdek-Místek 2:5
S.K. P.E.M.A. Opava B – FbC 

BD STAV Frýdek-Místek 2:7
FbC BD STAV Frýdek-Místek 

– 1. MVIL Ostrava 6:1
FbC BD STAV Frýdek-Místek 

– Florbal Torpedo Havířov 5:3
Zaslouženě tedy obsadili prv-

ní místo.

Strhující druhé dvě třetiny 
prvého poločasu rozhodly o 
vysokém domácím vítězství 
házenkářů SKP Frýdek-Mís-
tek nad loňským vicemistrem 
z Hranic. V Lovosicích se ale 
našim házenkářům moc neda-
ří, což se znovu potvrdilo.

Utkání doma bylo vyrov-
nané jen do 9. minuty kdy na 
ukazateli svítil stav 3:3. Pak 
frýdecko-místečtí házenká-
ři zcela ovládli palubovku a 
strhli brankovou lavinu do sítě 
Hranických. Velmi dobrá obra-
na a skvělý výkon brankáře 

Marenčáka slavil úspěch a v 
polovině utkání vedli domácí 
už o dvanáct branek.

Ve druhém poločase domácí 
pokračovali ve skvělém výkonu 
a dospěli k vysokému vítězství. 

(Pokračování na straně 5)

Doma skvěle, porážka v Lovosicích
SKP F-M – TJ Cement Hranice 33:17 (20:8)      Lovosice – SKP F-M 33:31 (17:15)
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(Pokračování ze strany 4)
Sestava: Marenčák (55%), Py-

ško - Bosák 2, Klaban 5, Pomichá-
lek 2, Meca, Mynář 3, Petrovský 
4/2, Hečko 1, Petřík 1, Vacula 2, 
Kichner 6/2, Strack 5, Krahulík 2.

V Lovosicích se naopak hle-

daly příčiny nezdaru. „Utkání 
jsme si prohráli kvůli nepromě-
něným šancím, kterých jsme 
měli v prvním poločase jedenáct 
a další jsme přidali po změně 
stran. Když k tomu připočteme 
nějaké individuální chyby v obra-

ně, je z toho porážka,“ shrnul 
trenér Aleš Chrastina.

Sestava: Pyško, Marenčák 
– Bosák, Pomichálek 3, Meca 
2, Mynář, Petrovský 6/2, Hečko 
2, Petřík 4, Vacula 1, Kichner 3, 
Strack 8, Krahulík 2.

Doma skvěle, porážka v Lovosicích
SKP F-M – TJ Cement Hranice 33:17 (20:8)      Lovosice – SKP F-M 33:31 (17:15)

Beskydská šachová škola 
za podpory Statutárního měs-
ta Frýdek-Místek vyslala na 
Mistrovství Evropy mládeže 
v šachu 2014 šest šachových 
nadějí a ty si vedly výborně.

V gruzínském městě Batumi 
se ve dnech 18. – 29. října kona-
lo Mistrovství Evropy mládeže v 
šachu 2014. Celkem startovalo 
989 šachistů ze 43 zemí Evro-
py. Beskydská šachová škola 
měla početné zastoupení v me-
zinárodním mistru Stanislavu 
Jasném v roli reprezentačního 
trenéra a hráčích D18 – Martina 
Fusková, D16 – Natálie Kaňá-
ková, D12 – Zuzana Gřesová, 
D8 – Lucie Fizerová, H10 – Petr 
Gnojek, H8 – Richard Stalmach.

Naši šachisté se představili ve 
výborné herní formě, kterou doká-
zali ve spojení s příkladnou bojov-
ností přetavit ve skvělé sportovní 
výsledky. Nejlépe se mistrovství 
vydařilo Martině Fuskové, která, 
ač teprve šestnáctiletá, startova-
la v kategorii do 18 let. Martina 
dokázala navázat na úspěšné 
zářijové vystoupení na Mistrovství 

světa v jihoafrickém Durbanu (13. 
místo v kategorii D16) a z ME si 
odváží vynikající 7. místo. Hned 
tři další naši reprezentanti skončili 
do třináctého místa. Natálie Kaňá-
ková obsadila 11. místo, Richard 
Stalmach 12. místo a Zuzana 
Gřesová 13. místo. Všichni tři za-
slouží velké uznání za svůj herní 
projev, který mile překvapil celou 
šachovou Evropu. S jistotou se dá 
říci, že není v Evropě město, které 
by mělo na ME tolik zástupců do 
13. místa! A to není vše, neb 21. 
místo Lucie Fizerové je v těžké 
mezinárodní konkurenci nutno 
hodnotit velmi pozitivně.

Celkově musíme hodnotit vy-
stoupení našich šachových nadějí 
jako velmi úspěšné a je na místě 
poděkovat celé výpravě v čele 
s šéftrenérem Beskydské šacho-
vé školy mezinárodním mistrem 
Stanislavem Jasným za vzornou 
reprezentaci Frýdku-Místku!

Děkujeme Statutárnímu 
městu Frýdek-Místek a Morav-
skoslezskému kraji za podporu 
startu mládežnických nadějí na 
Mistrovství Evropy!

Skvělé výkony šachistů v Gruzii

V Novém Jičíně proběhlo 
druhé kolo Českého poháru ve 
volejbale starších žáků. Naši 
žáci se svými předchozími 
výkony nominovali do první 
osmičky východní konference. 
V rámci druhého kola se po-
stupně utkali s družstvy Brna, 
České Třebové, Ostravy, Nové-
ho Jičína, Bojkovic a Znojma.

Štěstí se k týmu trenérů Luká-
še Drasticha a Radovana Podoly 
však otočilo zády již týden před 
turnajem, když na několik týdnů 
musel ze zdravotních důvodů 
vysadit tréninkovou i zápasovou 
zátěž největší úderná síla týmu 
– smečař Marian Vaňko. Smůlu 
si tentokrát vybrali hráči Beskyd 
vrchovatě, když si přímo na tur-
naji poranil kotník blokař Martin 
Kopřiva. Zbytek týmu se však 
postavil nepřízni osudu čelem a 
podal solidní výkon, který stačil na 

konečné čtvrté místo jak na tomto 
turnaji, tak v celkovém hodnocení 
letošního Českého poháru. Toto 
postavení prozatím ŠSK Beskydy 
zaručuje postup do finálového tur-

naje. Bude však potřeba ještě po-
tvrdit tento postup na dalším kole 
Českého poháru, které proběhne 
13.–14. 12. na domácí půdě ŠSK 
Beskydy ve Frýdku-Místku.

Starší žáci ŠSK Beskydy udrželi 
v Českém poháru elitní čtyřkuV neděli 26. října se konal 

mezinárodní turnaj bojových 
umění v Polsku (Mikolow), 
součástí kterého byl grap-
pling (brazilské jiu-jitsu bez 
kimona). Za tým GB Draculi-
no z Frýdku-Místku startovali 
Dominik Baďura a Jan Heindl. 

Všechny Dominikovy zápa-
sy proběhly ve stejném duchu: 
takedown, stabilizovat pozici a 
zakončit submisí. Po třech vy-
hraných zápasech na submis-
sion (donutit soupeře vzdát se) 
byl oceněn zlatou medailí ve 

své kategorii a pohárem za nej-
techničtějšího zápasníka celého 
turnaje. Jako druhý bojoval Jan 
Heindl v kategorii pokročilých do 
70 kg. Ten předvedl stejně kvalit-
ní výkon jako Dominik a všechny 
své tři zápasy ukončil před limi-
tem a získal také zlatou medaili. 
Dva závodníci = 2x zlato + pohár 
pro nejtechničtějšího závodníka. 
Nyní nás čeká Mistrovství Čes-
ké a Slovenské republiky, které 
bude 30. 11. v Ostravě. Více 
informací najdete na stránkách 
www.gbdraculino.cz.

Dva zlatí bojovníci

GB DRACULINO: Zleva Jan Heindl a Dominik Baďura.

Výborný výsledek pro Laš-
ský sportovní klub Frýdek-
-Místek se zrodil v Kladně na 
závodech Moderního pětibo-
je, kdy kategorie U11 bojo-
vala o mistra republiky, a to 
nejen v jednotlivcích, ale i v 
družstvech.

Náš Tobi Šimčák ve vyrov-
naném závodě skončil na velice 
pěkném třetím místě a parádním 
pátým místem jej v TOP10 do-
plnil Štěpán Surma. Oba se pak 
v součtu bodů stali mistry ČR 
v družstvech v kategorii U11 a 
porazili i kolébku Moderního pě-

tiboje Duklu Praha. Skvěle!!!
V ten samý den se konal i 

Český pohár v Moderním dvoj-
boji a parádní výsledek z U11 
ještě vylepšil ve svém nejlepším 
osobním rekordu Matěj Pajtl, 
který s velkým náskokem ovládl 
kategorii U13. 

V sobotu 4. září jsme před-
vedli medailovou žeň při Mis-
trovství ČR U13 a ČP U11, 
U15 v moderním pětiboji. O 
největší úspěchy se zaslou-
žili: Matěj Pajtl, který se stal 
Mistrem ČR v kategorii U13. 
Spolu pak s Jakubem Hama-

nem ovládli soutěž družstev 
kat. U13. V závodě družstev 
děvčat kat. U13 se vicemis-
tryněmi ČR staly Karla Chlop-
číková s Vandou Žálkovou. 
O velký rozruch se postarala 
Anička Studénková, která v 
závodě Českého poháru a ka-
tegorie U11, kdy startovala s o 
rok staršími, celkově zvítězila. 
Vítězství v ČP pak v kategorii 
U11 vybojoval Tobiáš Šimčák 
a na stupních vítězů ho dopl-
nil třetí Štěpán Surma. Velmi 
dobře se dařilo i ostatním na-
šim borcům.

Úspěchy moderního pětiboje 

V sobotu 8. listopadu se v 
polském městě Bieruň kona-
lo „Otevřené Mistrovství světa 
v bojovém umění“. Své zástupce 
tam mělo i město Frýdek-Místek. 
Velmi úspěšně jej reprezento-
vali bojovníci oddílu kung fu – 
Fire Dragon z TJ Sokol Skalice. 
Domů přivezli několik zlatých, 
stříbrnou i bronzovou medaili.

Borci z Fire Dragon obstáli 
v silné konkurenci zhruba 150 
bojovníků z České republiky, 
Slovenska, Polska, Německa a 
Arménie a domů dovezli velmi 

cenné kovy. V kategorii semi-kon-
takt, což jsou zápasy úderového 
charakteru ve vyznačeném bojo-
vém prostoru, které jsou posta-
veny na rychlejším zásahu, vybo-
jovali v juniorských i seniorských 
soutěžích v různých váhových 
kategoriích zlato, stříbro i bronz.

Zlato vybojovali: Matyáš Šimo-
ník, Kateřina Čajanová, Martin Za-
pletal a Michal Hloušek. Stříbrnou 
medaili získal Petr Adamus a bron-
zovou si odvezl Martin Juhász. 

„Bojové sporty mají stále své 
příznivce, jejich počty ale slábnou. 

V posledních letech pozoruji úpa-
dek zájmu nejen o bojové umění, 
ale o pohybové aktivity vůbec. 
Děti raději vysedávají u počítačů 
a prožívají virtuální život bez fy-
zické námahy. Jsem moc rád, že 
v našem oddíle to je jinak, že tady 
se nikdo fyzické dřiny a někdy i 
bolesti nebojí a sklízí za to oceně-
ní. Letos jsme zažili doslova me-
dailové žně. Za úspěchem vidím 
hlavně odhodlanost a vytrvalost 
mých svěřenců,“ konstatoval To-
máš Zapletal, trenér bojovníků 
z Fire Dragon.

Bojovníci z Fire Dragon měli medailové žně 
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TRH VZDĚLÁVÁNÍ: Akci navštívili také náměstek primátora Michal 
Pobucký a vedoucí odboru školství, kultury mládeže a tělovýchovy 
Ilona Nowaková.

Město podpořilo Trh vzdělávání 
Národní dům v Místku 

hostil v minulém týdnu Trh 
vzdělávání. Žáci devátých 
tříd základních škol, ale 
také dospělí, kteří si chtějí 
doplnit vzdělání a kvalifika-
ci, měli možnost se sezná-
mit s bohatou škálou oborů, 
které lze studovat nejen v 
našem kraji, ale také v sou-

sedním Olomouckém a Zlín-
ském kraji.

Na trhu vzdělávání se pre-
zentovalo přes 70 středních 
škol. Zájemci tak měli možnost 
dozvědět se co nejvíce informa-
cí o různých studijních oborech 
a vybrat si z něj ten, který by 
chtěli studovat a který by nejví-
ce vyhovoval jejich schopnos-

tem a dovednostem. Přítomni 
byli také zástupci 36 firem, kteří 
návštěvníkům akce sdělili pod-
mínky pro výkon konkrétního 
povolání i jeho náročnost, při-
blížili pracovní prostředí a před-
stavili i různé výrobky.

„Akce podobného typu pova-
žuji za velmi přínosné, protože 
ne každý deváťák má představu 
o budoucím životě a většinou 
neví, pro který studijní obor se 
rozhodnout. Na trhu práce zá-
stupci škol zájemcům přiblíží 
nejen podmínky přijetí, průběh 
studia a praxe, ale i to, jaké po-
volání lze s daným vzděláváním 
vykonávat. To je podle mne pro 
vycházející žáky ze základních 
škol velmi užitečné a při rozho-
dování o jejich budoucím studiu 
může plnit trh vzdělávání veliký 
význam,“ řekl náměstek primá-
tora Michal Pobucký, který má 
ve městě v novém volebním ob-
dobí na starosti odbor školství. 
 (pp)

Žáci 2. stupně 7. základní 
školy se zúčastnili projek-
tového dne S kyberšikanou 
v duši pořádaného organiza-
cí Nebuď oběť, ve spolupráci 
s Radou dětí a mládeže MSK. 

Bylo vytvořeno 10 družstev 
žáků napříč ročníky. Jednotlivá 
stanoviště vedli žáci 9. tříd. Vy-
zkoušeli si, že být vedoucí není 
vůbec snadné.

Děti plnily různé úkoly a cvi-
čení se zaměřením na pre-
venci kyberšikany (např. si-
mulované situace internetové 
komunikace, paměťové do-
vednosti, tvorbu plachty s de-
saterem bezpečného interne-
tu). Možnost lépe se poznat 

a spolupracovat ve smíšených 
družstvech byla určitě přínos-

ná pro všechny. 
Mgr. K. Terešková

Projektový den na 7. ZŠ

Na žáky 7.C a 7.D 5. ZŠ 
čekal příjemný závěr rušné-
ho školního týdne v podobě 
návštěvy skupiny afroame-
rických hudebníků z Británie 
Gospel tým. 

Čtyřčlenná skupina zpěvá-
ků se snažila žákům předvést, 
jak rozmanitá hudba různě 
ovlivňuje náš život. Atmosféra 
byla úžasná, plná radosti a po-

hody. Nakonec jsme společně 
a velmi spontánně zazpívali 
úryvek písně, který všechny 
spojil v jeden úžasný orchestr. 
Gospel je hudební žánr, du-
chovní hudba amerických čer-
nochů, slovo pochází z anglič-
tiny a znamená evangelium, 
neboli dobrá zpráva – good 
spell, nebo také God´s spell – 
Boží slovo.

Gospel na 5. ZŠ

Již v září čekalo na děti před 
školkou (Josefa Myslivečka 
1883) překvapení. Chodníky 
byly barevně pomalovány ská-
kacími panáky, hady, číslicemi, 
abecedou, kterou mohly využít 
k různým aktivitám. Aby děti 
přispěly svou hravou činností 
do projektu „Barevná zahra-
da“, každé z nich si nabarvilo 
svůj kámen, se kterým mělo 
možnost se každodenně setká-
vat u vchodu do své třídy.

Další projekt „Babí léto“ zave-
dl děti do přírody, kde se sezna-
movaly s pavučinkami, zelenými 
pavoučky a pozorovaly třpyt ka-
piček. Následně si samy zkusily 

utkat pavučinky z vlny na plotě 
kolem MŠ a doplnily je vlastno-
ručně vystřiženým pavoukem. 
Tím opět zvýraznily barevnost 
školní zahrady. 

Mezi pavučinkami, na stro-
mech i před vchodem do budovy 
si našly své místo veselí draci 
různých tvarů i materiálů.

Konec října prožily děti ve 
znamení projektu „Já jsem malé 
strašidlo“. Od pondělka do pátku 
vyráběly strašidla z papíru, tex-
tilu, tvořily masky, zdobily dýně. 
Týden završil strašidelný průvod 
v převlecích. Ve strašidýlka se 
proměnily i paní učitelky a tím 
byl prožitek dětí ještě znásoben.

Mateřinka plná projektů

Strašidelný rej i výuka
„BU BU BU BU BU“ vola-

ly děti z mateřské školky na 
ul. F. Čejky 420 skoro celý 
pátek, protože jsme měli v 

naší školce strašidelný rej. 
Do tříd ráno chodily místo 
dětí spousty roztodivných 
bytostí a strašidel, které se 
navzájem málem ani samy 
nepoznaly. 

Po obvyklé strašidelné výuce 
(hry, taneční zábava, soutěže) 
jsme se šli projít kolem školky. 
Ne zrovna potichu jako myšky, 
ale tak, jak správná strašidla 
chodí, prostě s pořádným racho-
tem. Po procházce nám všem 
pořádně vyhládlo, a tak jsme se 
vrhli na oběd správného bubáka 
(směs baby Jagy). Strašidla si 
svůj den ve školce pořádně užila 
a doufáme, že v pondělí už zase 
přijdou naše hodné děti.
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Artur Kubica pro vás vysílá na vlnách Českého rozhlasu Ostrava 
tyto poučné a zábavné pořady:
Hobby magazín – každou sobotu po 10. hodině
S dechovkou na zločince – každou sobotu po 14. hodině
Chaloupka strýčka Artura – každou neděli po 14. hodině
Zasmějte se s námi – každý všední den po 9. hodině

Listopadová soutěž 
ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava!

Hrajte celý měsíc o balík skvělých cen!
Od 1. listopadu laďte Český rozhlas Ostrava, pozorně poslouchejte
celý den a po zaznění signálu namluveném Arturem Kubicou hned 
volejte do studia ČRo Ostrava na tel. 596 112 266. 
Vyhrát můžete balík cen se zážitkem!

„Chyťte Artura!“

Rádio vašeho kraje

99.0 FM | 105.3 FM | 107.3 FM
Bližší informace o soutěži 

najdete na: ostrava.rozhlas.cz

Vždy s radostí vyhlížíme, 
kdy se na dveřích naší školky 
objeví plakát zvoucí na něja-
kou zajímavou akci. Tentokrát 
jsme nemuseli čekat dlouho. 
Už na začátku října se tam ob-
jevil zelený mužík zvoucí na 
Vodnické odpoledne. Děti se 
zaradovaly, houfně zasedaly 
ke stolečkům a už si malovaly 
svého vlastního vodníčka. 

Jenže paní učitelky míní a 
příroda mění. Stanovený den 

pršelo jako z konve. Což o to, 
rusalkám ani dalším vodním 
bytostem déšť nevadí, ale co 
děti? Jak by měly v blátě a zimě 
cupitat kolem rybníku? Vždyť by 
do vodníkovy říše sklouzly ješ-
tě dřív, než by ho stihly zavolat 
k sobě na břeh. Ani druhý pokus 
nevyšel. Až konečně na konci 
října se počasí umoudřilo a my 
jsme mohli vyrazit k rybníku u 
restaurace Sauna ve Frýdku. 
Vyzbrojili jsme se pořádně tep-

lým oblečením a krásné rusalky 
přidaly dětem na krk papírového 
kapříka. Pak jsme se už pustili 
do plnění úkolů na několika sta-
novištích. Bylo třeba prokázat 
obratnost, postřeh i důvtip. Za 
každý splněný úkol jsme dětem 
napsali jedno slovíčko do kapří-
kovy křížovky. A nakonec nám 
jako tajenka vyšlo vodníkovo 
jméno – Žemla. Než jsme to 
však zjistili, setmělo se a všichni 
jsme byli hladoví a promrzlí. Ješ-

Vodník Žemla naše volání vyslyšel
tě že nás zachránily naše šikov-
né paní kuchařky. Jejich dobroty 
šly na dračku a „tatínkovský“ čaj 
taky tekl proudem. Pak už bylo 
na čase zavolat tajemného vod-
níka. „Žemlo! Žemlo!“ 
volaly děti. A když 
se po rybníku začalo 
přibližovat svíčkou 
osvětlené šlapadlo a 
na něm zelený mu-
žík, i ten největší hr-
dina se rychle přitiskl 
k mamince. Žemla 
z Frýdku je však by-
tost hodná, a tak děti 
odměnila kouzelnými 
bublinkami a k tomu 
jeho věrné pomocni-
ce rusalky přidaly ješ-
tě další dárky. Zkrátka 
Vodnické odpoledne 
se opravdu podařilo. 
Jménem dětí i rodičů 

děkuji všem paním učitelkám 
z Mateřské školy Lískovecká za 
hezký zážitek a budeme se těšit 
na další vydařenou celoškolní 
akci. Romana Pszczolková
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Týden rané péče 2014 – „Domov je doma!“
Středisko rané péče SPRP 

Ostrava se podílí na realizaci 
sedmého ročníku celorepub-
likové kampaně Týden rané 
péče, pořádané Společností 
pro ranou péči. Kampaň pobě-
ží od pondělí 24. listopadu do 
neděle 30. listopadu. Ostrav-
ské středisko připravilo něko-
lik zajímavých akcí, jimiž chce 
informovat širokou veřejnost 
o tom, kdo a jak dětem s po-
stižením a jejich rodinám po-
máhá, a o podpoře, kterou jim 
poskytuje služba rané péče.

Když se do rodiny narodí dítě 
s postižením, ať už smyslovým, tě-
lesným nebo mentálním, prochází 
celá rodina náročným obdobím. 
Potýká se s mnoha nesnázemi, 
zásadními změnami v dosavad-
ním fungování i s vlastní bolestí. 
Podporu i odbornou pomoc nabízí 
rodinám právě raná péče. Pracov-
níci ostravského střediska rané 
péče dojíždějí za rodinami z měst 
a obcí celého Moravskoslezského 
kraje a poskytují jim potřebné in-
formace, rady nebo instruktáž, jak 
dítě stimulovat. Zapůjčí i vhodné 
pomůcky nebo zprostředkují kon-

takt na další odborníky. 
„První roky života, tedy raný 

věk, hrají ve vývoji dítěte zásadní 
roli. V tomto období dokáže dět-
ský mozek rozvinout účinné ná-
hradní mechanismy i u dětí s váž-
ným hendikepem,“ vysvětluje 
vedoucí ostravského střediska 
rané péče Vladimíra Salvetová. 
Služby rané péče tak pomáhají 
minimalizovat následky zdravot-
ních obtíží či postižení u dětí a ro-
dičům je poskytována všemožná 
podpora, aby mohli vychovávat 
své dítě doma a neuchylovali se 
k jeho umístění do ústavu. „Raná 
péče usiluje o to, aby start do 
života byl pro děti s hendikepem 
co nejlepší. I proto slogan zní: Mít 
dobrý start,“ dodává Vladimíra 
Salvetová.

24. 11. DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ S PŘEKVAPENÍM K 

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ STŘE-
DISKA RANÉ PÉČE SPRP 

OSTRAVA
Středisko rané péče SPRP 
Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 

2728/38,Ostrava, vstup v 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15 a 16 hodin.

26. 11. PŘEDNÁŠKA PSYCHO-

LOŽKY MICHAELY MROWETZ 
NA TÉMA POSILOVÁNÍ ZDRA-
VÝCH, PEVNÝCH A LÁSKYPL-

NÝCH VAZEB, 16.00–18.45.
Knihovna města Ostravy, ul. 28. 
října 2, Ostrava, 3. podlaží, hu-

dební oddělení / společenský sál
27. 11. KAFE JINAK ANEB JAK 
CHUTNÁ KÁVA NEVIDOMÝM, 

10–17 HODIN.
Dětský ráj, Sadová 2, Ostrava-

-Moravská Ostrava
4. 11. – 30. 11. FOTOGRAFICKÁ 
VÝSTAVA „DOMOV JE DOMA!“
Fotografie Patrika Pavlačíka na-
jdete v pasáži u Knihovny města 
Ostrava, ul. 28. října 2, Ostrava.
Vstup na všechny akce je bez-

platný. Srdečně zveme všechny 
občany Frýdku-Místku.

Kontakty:
STŘEDISKO RANÉ PÉČE 

SPRP OSTRAVA
Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 
Ostrava-Moravská Ostrava 

Info: 596 112 473, 774 242 736 
ostrava@ranapece.cz,

www.ostrava.ranapece.cz V pátek 31. října navštívili 
klienti a pracovníci Denního 
centra Maják letiště Leoše 
Janáčka v Mošnově, kde měli 
domluvenou exkurzi. 

Před zahájením prohlídky si 
účastníci exkurze vyslechli zá-
kladní informace o letišti. V odba-
vovací hale procházeli kontrolním 
rámem, který má za úkol odhalit 
předměty, které do letadla a na 
letiště nepatří. Poté měli možnost 

se podívat do prostorů, kde ces-
tující čekají na přílet letadla. Díky 
vstřícnosti průvodce, který zajistil 
autobus, měli možnost projet ce-
lou startovací dráhu, podívali se 
na nákladové letadlo, které přivá-
ží každé ráno poštu ze zahraničí.

Exkurzi završili účastníci u 
hasičů, kteří pověděli mnoho zají-
mavého ze své práce a dozvěděli 
se např. i to, že zasahují i mimo 
letiště.  Terezie Kolčárková

Pozor, přistáváme!

Centrum maminek Broučci 
zařazuje nově do pravidelného 
programu Hrátky s pejskem. U 
dětí bývá častou příčinou po-
ranění nebo pokousání psem 
jejich aktivní přístup ke psům, 
ať již vlastním nebo cizím. 

Naučíme děti základům bez-
pečného chování vůči psům a jak 
se zachovat v případě, že jsou 
psem ohroženy či napadeny. 
Citlivě, formou hry pomůžeme 
vašemu dítěti odbourat nezvla-
datelný strach ze psů, či potlačit 
neopodstatněné obavy z něj.

Naším pomocníkem při výuce 
bude irský setr jménem Forrest, 
který má canisterapeutický vý-
cvik, veškerá očkování a per-

fektní zdravotní stav.
Tento měsíc nás navštíví dne 

7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11. 
vždy v 10 hodin. Od 9. 1. 2015 
nás bude navštěvovat pravidel-
ně každý pátek od 10 hodin v 
Centru maminek Broučci, Palac-
kého 129, Frýdek-Místek.

Těšíme se na vás!

Bezpečné Hrátky s pejskem
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Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku oznamuje 
všem zájemcům o finanční pří-
spěvek ze sportovního fondu, 
že nové tiskopisy žádostí o do-
tace  na celoroční činnost nebo 
podporu konání jednotlivých 
akcí v roce 2015 je možné získat 
na webových stránkách města 
(http://www.frydekmistek.cz/cz/
obcan/organy-mesta/magistrat-
-mesta/odbor-skolstvi-kultury-
-mladeze-a-telovychovy/), rov-
něž je lze vyzvednout ze stojanu 
u informací v přízemí budovy 
Magistrátu města Frýdku-Místku 
na ul. Radniční 1148, případně 
na odboru školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy. 

Neinvestiční dotace ze 
sportovního fondu jsou urče-
ny výhradně k podpoře spor-
tovních organizací pracujících 
pravidelně s dětmi a mláde-
ží a zdravotně postiženými 
sportovci. Organizace musí 
mít sídlo ve Frýdku-Místku a 
působit na území města. Do-
tace nebudou poskytovány 

podnikatelským subjektům a 
sportovním klubům zařazeným 
do Centra sportu.

Řádně vyplněné tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroční 
činnost a jednotlivé akce s poža-
dovanými aktuálními přílohami je 
nutno zaslat poštou či osobně 
podat na podatelně Magistrátu 
města Frýdku-Místku, Radniční 
1148 nejpozději do 31. prosince 

2014. Žádosti o dotace na jed-
notlivé akce je možno podávat i 
v průběhu roku 2015. Na žádosti 
o dotace na celoroční činnost 
odeslané po tomto termínu ne-
bude brán zřetel.

Doporučujeme všem žadate-
lům prostudovat si Statut spor-
tovního fondu, který je rovněž 
k dispozici na uvedené webo-
vých adrese.

Neinvestiční dotace ze Sportovního fondu
statutárního města Frýdku-Místku 2015

Upozorňujeme občany sta-
tutárního města Frýdku-Míst-
ku, že splatnost místního po-
platku za komunální odpad a 
místního poplatku ze psů byla 
do konce května 2014. 

V závěru roku 2014 budou 
správci místních poplatků při-
pravovat vyměření nedoplatků 
dlužníkům prostřednictvím hro-
madného předpisného seznamu 
včetně jejich navýšení. 

U místního poplatku za ko-
munální odpad bude nedoplatek 
navýšen o dvojnásobek (popla-
tek činí 492 Kč + navýšení 984 
Kč = 1.476 Kč). 

Zároveň upozorňujeme, že 
v případě nedoplatku na míst-
ních poplatcích za starší období 

je správce poplatku dle zákona 
povinen každou platbu posunout 
na tento nejstarší nedoplatek.

U správců místních poplatků 
máte možnost si ověřit, zda je u vás 
evidován nějaký nedoplatek, a to

- místní poplatek za komunál-
ní odpad: poplatníci začínající 
písmenem 

A – Ď  tel. 558 609 121
E – J tel. 558 609 168
K – M tel. 558 609 161
N – Ř  tel. 558 609 159
S – Š tel. 558 609 165
T – Ž tel. 558 609 163
- místní poplatek ze psů: tel. 

558 609 158.
Správcem poplatků je odbor 

správy obecního majetku, od-
dělení místních daní a poplatků.

Upozornění na 
splatnost poplatkuV nastávajícím období ve-

getačního klidu dřevin (období 
útlumu fyziologických funkcí 
dřevin, které trvá podle vývoje 
počasí zpravidla od začátku lis-
topadu do konce března) dojde 
na území města Frýdku-Místku 
ke kácení některých stromů na 
pozemcích ve vlastnictví Statu-
tárního města Frýdek-Místek, ve 
správě odboru životního prostře-
dí a zemědělství, jež jsou sou-
částí veřejné zeleně.

Odbor životního prostředí a 
zemědělství vybírá stromy ur-
čené k pokácení především na 
základě průběžné kontroly jejich 
zdravotního stavu a provozní 
bezpečnosti. Kácejí se zejména 
přestárlé usychající stromy na-
padené škůdci a parazity.

V posledních několika le-
tech je kromě známého brouka 
kůrovce (lýkožrout), napada-
jícího zejména smrky, nejvý-
znamnějším škůdcem listna-
tých stromů jmelí, které se 
významně rozšířilo především 
na lípách, topolech a ovocných 
stromech. Jmelí odebírá stro-
mům vodu a minerální látky 
transportované kmenem a vět-
vemi k listům. Silně napadené 
stromy vlivem nedostatku vody 
a živin postupně zasychají. 
Tento jev je nejlépe vidět na 
lípách, kde například v lokali-
tách Sady Bedřicha Smetany a 
Sady Svobody takto odumírají i 
mladší stromy, ačkoliv lípa vše-
obecně patří mezi dlouhověké 
dřeviny. Také donedávna velmi 
odolné borovice jsou v posled-
ních letech napadány houbový-
mi chorobami rzí a sypavkou, 

které způsobují hnědnutí a 
opadávání jehlic. Některé silně 
napadené borovice budou v 
nastávajícím období vegetační-
ho klidu také pokáceny. 

Dalším častým důvodem pro 
pokácení stromu bývá jeho na-
padení dřevokaznými houbami, 
které pronikají do těla stromu 
přes rány po ulomených větvích 
a v místech poškození nebo 
stržení kůry. Tyto houby po-
stupně rozkládají dřevo stromu 
zejména ve spodní části kmene 
a v kořenech. Takto napadené 
stromy se mnohdy zdají být na 
první pohled naprosto zdravé, 
jsou normálně olistěné, kvetou 
a plodí. Vzhledem k naruše-
ní pevnosti kmene a kořenů 
hnilobou však může například 
při poryvu větru dojít k jejich 
pádu, který zejména u stromů 
rostoucích v blízkosti zástavby, 
chodníků a komunikací může 
mít velmi nepříjemné následky. 
Takto napadené stromy jsou 
proto referenty odboru život-
ního prostředí a zemědělství 
vyhledávány a po konzultaci s 
nezávislým odborníkem (arbo-
ristou) navrhovány ke skácení.

Na území města Frýdku-Míst-
ku dojde v nastávajícím období 
vegetačního klidu ke kácení 
stromů z výše uvedených dů-
vodů v několika lokalitách. Ve 
Frýdku se bude kácet např. v 
Sadech Svobody, na ulicích Ná-
rodních mučedníků, Slunečná, 
poblíž křižovatky ulic Dlouhá a 
Olbrachtova. V Místku dojde ke 
kácení dřevin např. v Sadech 
Bedřicha Smetany, na ulicích 
28. října, Pavlíkova, Beethove-

nova, Gagarinova, 1. máje, Bes-
kydská, Frýdlantská, Anenská. 
Kácet se bude také v Lískovci u 
školního hřiště nebo v Chlebovi-
cích před prodejnou.

V lokalitách, kde je to účelné 
a kde tomu nebrání výskyt ve-
dení podzemních inženýrských 
sítí a z toho vyplývající zákaz 
výsadeb trvalých porostů, se od-
bor životního prostředí a země-
dělství snaží vykácené stromy 
vždy nahradit výsadbou nových 
stromů. Do konce letošního roku 
bude na území města vysázeno 
136 ks stromů.

Vedle kácení stromů se v 
období vegetačního klidu pro-
vádí také údržba porostů keřů 
zmlazením nebo průklestem 
a odstraňováním náletových 
dřevin, zejména z důvodu 
zlepšení rozhledových poměrů 
v křižovatkách, zajištění prů-
chozího profilu chodníků, péče 
o dlouhodobě neudržované 
porosty apod. Kromě perio-
dicky prováděných zásahů v 
porostech keřů na sídlištích se 
odbor životního prostředí a ze-
mědělství v nastávajícím období 
vegetačního klidu zaměří také 
na údržbu keřů v okrajových 
lokalitách města, kde z důvodu 
přednostního provádění těchto 
prací v sídlištní zeleni nebyly 
průklesty a zmlazení v minulých 
letech prováděny. Jde například 
o lokality v Panských Nových 
Dvorech kolem nadjezdů přes 
komunikaci R 48, svahy na ulici 
17. listopadu naproti hypermar-
ketu Albert, porosty keřů podél 
ulice Frýdlantská v blízkosti Ja-
náčkova parku a další lokality.

Kácení dřevin ve veřejné zeleni

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrá-
tu města Frýdku-Místku – vyhlašuje výběrové řízení 
na místo hlavního architekta města Frýdek-Místek, 
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ: 00296643

Druh práce: hlavní architekt 
města F-M
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 11 (platový stu-
peň podle délky uznané praxe 
v souladu s nařízením vlády č. 
564/2006 Sb., o platových po-
měrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě; možnost 
postupného přiznání osobního 
příplatku dle zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění poz-
dějších předpisů)
Předpokládaný nástup: leden 
2015 nebo dle dohody
Pracovní poměr: doba neurčitá
Požadované předpoklady:
vysokoškolské vzdělání, fakulta 
architektury, autorizace ČKA, pří-
padně v jiné komoře podmínkou
obecné předpoklady dle usta-
novení § 4 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územně sa-
mosprávných celků a o změně 
některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů
občanská bezúhonnost doložená 
výpisem z evidence Rejstříku tres-
tů ne starším než tři měsíce 
základní znalosti následujících 
předpisů:
zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění poz-
dějších předpisů a prováděcích 
vyhlášek
zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů
znalost problematiky územně sa-
mosprávného celku 
řidičský průkaz skupiny B
organizační schopnosti a velmi 
dobrá schopnost komunikace 
s lidmi a vystupování na veřej-
nosti, velmi dobré komunikační 
dovednosti, schopnost kon-
cepčního myšlení, otevřenosti a 
schopnosti diskuse 
prokázání znalostí nástrojů, které 
má samospráva k dispozici pro 
rozhodování o území a možnosti 
(způsoby) jejich aplikace v kon-
krétní urbánní a architektonické 
praxi (v širších sociálních, eko-
nomických, případně i právních 

souvislostech) – nejedná se 
o znalosti jednotlivých zákonů a 
podzákonných předpisů, nýbrž 
spíše o souhrnnou ucelenou před-
stavu prostředí, ve kterém bude 
hlavní architekt působit
praxe v oboru podmínkou
uživatelská znalost práce s PC – 
Word, Outlook, práce s internetem

Náležitosti přihlášky:
jméno, příjmení a titul uchazeče
datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče
místo trvalého pobytu uchazeče
číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o občana jiného státu
datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit 

mj. tyto doklady:
životopis, ve kterém budou uvede-
ny údaje o dosavadních zaměst-
náních a o odborných znalostech 
a dovednostech 
ověřená kopie dokladu o nejvyš-
ším dosaženém vzdělání
občanská bezúhonnost dolože-
ná výpisem z Rejstříku trestů ne 
starším než tři měsíce
vlastní představa metody přístu-
pu k městu a základní koncepce 
města z hlediska prostorového a 
strategického rozvoje v písemné 
podobě v rozmezí max. 2 stránek 
formátu A4
zpracování studie využití nástu-
piště bývalého autobusového 
nádraží v Místku (podklady bu-
dou dodány OÚRaSŘ na zákla-
dě žádosti uchazeče)
V přihlášce uveďte i číslo telefo-
nu a e-mailovou adresu pro další 
komunikaci. 
Zaslané materiály budou po 
ukončení výběrového řízení skar-
továny.
Přihlášky s požadovanými dokla-
dy zasílejte v zalepené obálce 
s označením „Výběrové řízení 
– neotvírat“ a s uvedením adre-
sy uchazeče do 5. 12. 2014 na 
adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku

odbor územního rozvoje a 
stavebního řádu
Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek 

Úřad práce ČR (dále jen ÚP)
ve Frýdku-Místku organizuje ve 
středu 19. 11. 2014 v 16 hodin, v 
zasedací místnosti č. 018, v bu-
dově Úřadu práce ČR, Na Poříčí 
3510, seminář pro občany, kteří 
jsou ohroženi ztrátou zaměst-
nání a nemají v nejbližší době 
předpoklad rychlého nalezení 
nového zaměstnání.

Co se můžete dozvědět 
na semináři:

• kdo může být uchazečem o 
zaměstnání

• možnost zařazení do eviden-
ce zájemců o zaměstnání 
(pro zaměstnané)

• kdy se přijít zaevidovat na ÚP
• jak se zaevidovat na ÚP
• jaké dokumenty s sebou přinést
• podpora v nezaměstnanosti, 

její výše a délka vyplácení
• základní práva a povinnosti 

uchazeče o zaměstnání 
• co požadují zaměstnavatelé
• možnosti rekvalifikací
• možnosti hledání zaměstnání 

před podáním žádosti na ÚP

Seminář s informacemi pro občany
ohrožené ztrátou zaměstnání
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Statutární město Frýdek-
-Místek nabízí k prodeji část 
pozemku p.č. 5189/3 ostatní 
plocha – jiná plocha o výměře 
cca 2600 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Lískovecká).

Dle platného územního plánu 
města Frýdku-Místku je poze-
mek zařazen v ploše dopravy 
silniční, která umožňuje mimo 
jiné stavby garáží.
Prodej se uskuteční formou 
nabídkového licitačního ří-
zení, které proběhne dne 19. 
11. 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 1 m2 po-
zemku. Nejnižší nabídková cena 
je stanovena na 950 Kč/m2. Po-
kud tento převod bude ke dni 

uskutečnění plnění zdanitelným 
plněním, pak bude cena zvý-
šena o příslušnou sazbu daně. 
Přesný rozsah převáděné části 
pozemku bude upřesněn geo-
metrickým plánem.

Účastník je povinen uhradit 
zálohu na úhradu nákladů NLŘ 
ve výši 5000 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 vítě-
ze licitace, po ukončení NLŘ. Ví-
tězi NLŘ bude záloha na úhradu 
nákladů NLŘ vrácena až po pod-
pisu kupní smlouvy a úhradě kup-
ní 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 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 vítězem NLŘ uzavřena 
kupní smlouva.

Bližší informace je možno zís-
kat u Bc. Kateřiny Kozelské na 
tel. č. 558 609 175, e-mailem ko-
zelska.katerina@frydekmistek.
cz nebo osobně na Magistrátu 
města Frýdku-Místku, odboru 
správy obecního majetku, ul. 
Radniční 10, III.NP, č. dv. 324.

Nabídka pozemku k prodeji

Vysoká škola sociálně správ-
ní, Institut celoživotního vzdě-
lávání Havířov, o.p.s. zahájila 
v měsíci říjnu 2013 realizaci 
seminářů pilotního ověřování 
nově vytvořených vzdělávacích 
modulů projektu Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost s názvem „Systém 
celoživotního učení pro podporu 
efektivní veřejné správy“.

Za období říjen 2013 až čer-
ven 2014 proběhlo vzdělávání 
celkem 79 osob cílové skupiny 
úředníků ÚSC z úřadů měst 
Havířov, Frýdek-Místek, Orlová 
a Studénka. Úředníci byli vzdě-
láváni například v modulech 
Marketing ve veřejné správě, 
Správní právo, Management 
ve veřejné správě, Etika ve 
veřejné správě, Daně a daňo-

vá problematika. Vzdělávání 
v rámci realizace projektu bude 
pokračovat až do měsíce listo-
padu letošního roku. Projekt je 
realizován na základě spolufi-
nancování Evropského sociál-
ního fondu a státního rozpočtu 
České republiky. Bližší infor-
mace k projektu jsou uveřej-
něny na webových stránkách 
www.incev.cz

Investice do efektivní veřejné správy

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor životního prostředí a 
zemědělství, jako příslušný or-
gán ochrany přírody, povoluje 
kácení dřevin rostoucích mimo 
les na území města Frýdku-
-Místku. Jako kompenzace eko-
logické újmy vzniklé pokácením 
dřevin se obvykle ukládá přimě-
řená náhradní výsadba. Pokud 
nelze náhradní výsadbu uložit 
na pozemku žadatele, je možné 
ji uložit na jiném pozemku se 
souhlasem jeho vlastníka.

Odbor životního prostředí a 
zemědělství má podle Zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů povinnost vést přehled 
pozemků vhodných pro náhrad-
ní výsadbu ve svém územním 
obvodu, tj. v katastrálním území 
Frýdek, Místek, Panské Nové 
Dvory, Lískovec u Frýdku-Míst-
ku, Skalice u Frýdku-Místku, 
Lysůvky a Chlebovice.

Odbor životního prostředí a 
zemědělství VYZÝVÁ VLAST-

NÍKY POZEMKŮ ve výše uve-
dených katastrálních územích, 
kteří mají zájem nabídnout svůj 
pozemek k realizaci náhradní 
výsadby, nechť se přihlásí na 
níže uvedené kontakty:

- písemně: Magistrát města 
Frýdku-Místku, odbor životního 
prostředí a zemědělství, Palac-
kého 115, 738 22 Frýdek-Místek

- osobně: v kanceláři č. 422, 423
- e-mailem: zivotni@fry-

dekmistek.cz
- telefonicky: 558 609 480, 

558 609 489
Přihlásit se může každá fy-

zická nebo právnická osoba. S 
každým zájemcem bude projed-
náno, zda je konkrétní pozemek 
vhodný pro náhradní výsadbu 
(dostatečná velikost pozemku, 
umístění pozemku a jeho vazby 
na širší okolí, vedení dopravní a 
technické infrastruktury, budoucí 
možné záměry rozvoje – sta-
vební činnost apod.) a následně 
také podmínky realizace ná-
hradní výsadby.

Hledáme pozemky pro 
náhradní výsadbu

Kácení dřevin je od listopadu přísnější
Vyhláška č. 189/2013 Sb., 

o ochraně dřevin a povolování 
jejich kácení, v platném znění, 
která umožňovala kácení dřevin 
na některých zahradách bez po-
volení orgánu ochrany přírody, 
byla novelizována. Od 1. listo-
padu 2014 se kácení dřevin na 
zahradách opět zpřísňuje.

Co zůstává stejné?
Povolení ke kácení dřevin, za 

předpokladu, že tyto nejsou sou-
částí významného krajinného prv-
ku nebo stromořadí, se podle § 8 
odst. 3 zákona o ochraně přírody 
a krajiny Zákon č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů a § 3 
vyhlášky nevyžaduje pro dřeviny 
o obvodu kmene do 80 cm měře-
ného ve výšce 130 cm nad zemí, 
pro zapojené porosty dřevin, 
pokud celková plocha kácených 
zapojených porostů dřevin nepře-

sahuje 40 m2 a pro dřeviny pěs-
tované na pozemcích vedených v 
katastru nemovitostí ve způsobu 
využití jako plantáž dřevin.

A co platí nově?
Od 1. listopadu není třeba po-

volení ke kácení dřevin, za před-
pokladu, že tyto nejsou součástí 
významného krajinného prvku 
nebo stromořadí, pro ovocné 
dřeviny rostoucí na pozemcích v 
zastavěném území evidovaných 
v katastru nemovitostí jako druh 
pozemku zahrada, zastavěná 
plocha a nádvoří nebo ostat-
ní plocha se způsobem využití 
pozemku zeleň. Mezi ovocné 
dřeviny patří např. kaštanovník 
jedlý, líska, kdouloň, smokvoň, 
ořešák vlašský, jabloň, třešeň, 
višeň, slivoň, hrušeň, broskvoň.

Pro ostatní nevyjmenované 
dřeviny a pro ovocné dřeviny 
rostoucí na pozemcích mimo za-

stavěné území nebo evidované 
v katastru nemovitostí jinak, než 
jak je uvedeno výše, platí, pokud 
jejich obvod kmene měřený ve 
výši 130 cm nad zemí přesáh-
ne 80 cm nebo celková plocha 
kácených zapojených porostů 
dřevin přesáhne 40 m2, je pro 
jejich kácení nutné povolení or-
gánu ochrany přírody. Kácení 
všech dřevin, jež jsou součástí 
významného krajinného prvku 
nebo stromořadí, je možné vždy 
jen s příslušným povolením.

Pokud si nejste jisti, zda ke 
kácení stromu na pozemku ve 
vašem vlastnictví je nebo není 
potřeba vyřídit povolení, informuj-
te se na Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, odboru životního pro-
středí a zemědělství, pracoviště 
Palackého 115, Frýdek-Místek, 
kancelář č. 423, tel. 558 609 489, 
e-mail: zivotni@frydekmistek.cz. 

V případě, že ke kácení dře-
vin je nutné povolení orgánu 
ochrany přírody, a přesto dojde k 
pokácení těchto dřevin bez plat-
ného povolení, pak ten, kdo kácí, 
i ten, kdo si kácení objednal, se 
dopouští protiprávního jednání. 
Fyzická osoba se tímto dopus-
tí přestupku, za což jí může být 

uložena pokuta do výše 20 000 
Kč (za pokácení 1 dřeviny) nebo 
do výše 100 000 Kč (za pokácení 
2 a více dřevin). Právnická osoba 
nebo fyzická osoba při výkonu 
podnikatelské činnosti se tímto 
dopustí správního deliktu, za což 
jí může být uložena pokuta do 
výše 1 000 000 Kč.
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3992/4) – Místecká kasárna
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP (hala pro 
garážování techniky)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3988/9) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 16 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 27,14 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/7 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3988/7) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 35 m2 (sklad) 
nebytové prostory o celkové výměře 49,84 m2 (sklad) 
nebytové prostory o celkové výměře 26,88 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3992/5) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3992/4) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 74,40 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/8 zastavě-
ná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(stavba bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 3993/8) 
– Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 216,80 m2 (sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(stavba č.p. 2204 je součástí pozemku p.č. 3978/3) 
– Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 24,40 m2 (kancelář)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3978/2 zastavě-
ná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(stavba bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 3978/2) 
– Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 297,20 m2 (sklad)
- stavba č.p. 811 na pozemku p.č. 1856/1 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozem-
ku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, II. NP, 
místnost 201 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2, II. NP, 
místnost 206 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2, IV.NP, 
místnost 407 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, IV.NP, 
místnost 501 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, V. NP, 
místnost 504 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2, V. NP, 
místnost 506 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2, V. NP, 
místnost 507 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná 
plocha a nádvoří – ul. J. Trnky 
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezi-
patře (sklad) 

nebytové prostory o celkové výměře 40 m2, v mezi-
patře (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 43,31 m2, v me-
zipatře (sklad)
stavba č.p. 158 na pozemku p.č. 922/4 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 158 je součástí pozemku 
p. č. 922/4) – 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)
podzemní stavba se samostatným účelovým určením – 
podchod umístěný pod pozemní komunikací R 48, když 
komunikace se nachází na pozemku p.č.229/2, při-
čemž vyústění podchodu směrem k bývalému autobu-
sovému nádraží je na pozemku p.č.225 a vyústění pod-
chodu směrem k supermarketu Albert je na pozemku 
p.č.3047/3, vše v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
nebytové prostory o celkové výměře 3 m2 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 34,10 m2 (prodejna)
nebytové prostory o celkové výměře 14,20 m2 (prodejna)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 151/3 zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (stavba 
bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 151/3) – ul. Hlavní
nebytové prostory o celkové výměře 15,28 m2 (garáž)
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 zastavě-
ná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž) 
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž)
Ing. Hana Kavková, tel. 558 609 174

Ing. Hana Kavková, tel. 558 609 174
k.ú. Lískovec
stavba č.p. 34 na pozemku p.č. 5139 zast. plocha a 
nádvoří, (stavba č.p. 34 je součástí pozemku p.č. 5139)
nebytové prostory o výměře 280 m2 (bývalá výrobna uzenin)
k.ú. Frýdek
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plocha 
a nádvoří – ul. 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)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plocha 
a nádvoří – ul. 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) 
stavba č.p. 647 na pozemku p.č. 1543 zast. plocha a 
nádvoří – Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 113,79 m2 (pro-
vozovna, kancelář, příslušenství) 
stavba č.p. 2299 na pozemku p.č. 2910 zast. plocha a 
nádvoří – tř. T. G. Masaryka 
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m2 (kancelář) 
stavba č.p. 61 na pozemku p.č. st .33 zast. plocha a ná-
dvoří, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek 
(stavba č.p. 61 je součástí pozemku p.č. st. 33) 
nebytové prostory o celkové výměře 106,46 m2, (restaurace) 
stavba č.p. 10 na pozemku p.č. 18/1 zast. plocha a ná-
dvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (stavba je sou-
částí pozemku p.č. 18/1) 
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2

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 měs-
tě, kde pravidelně zajíždí mo-
bilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek 
Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné a velkoobjemové 
odpady a elektrozařízení: 
Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
jedlé oleje, zbytky barev, laků, 
ředidel, autobaterie a monočlán-
ky, použité obaly od postřiků a 
jiné chemikálie, prošlé a nepo-
třebné léky, zářivky a výbojky. 
Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.
Elektrozařízení: Lednice, mraznič-
ky, sporáky, mikrovlnné trouby, 
myčky nádobí, vysavače, žehlič-

ky, pračky, varné konvice, monito-
ry, tiskárny, televizory, rádia, tele-
fony a ostatní domácí spotřebiče.

Termíny mobilní sběrny:
Park. u Kauflandu 18. – 20.11.
Pod estakádou 25. – 27.11.

Provoz: Út-Čt 10:00-18:00
Sběrné dvory

Collo-louky, Slezská
Provoz: Po-Pá 8:00-18:00,

So 8:00-14:00
Na sběrných dvorech vykupuje-

me papír a železo.
Tel. kontakty:

Dispečink 558 440 066, 
 603 811 676
Skládka 558 940 074
Sběrné dvory – C: 725 223 912, 
S: 725 223 913, 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/

Oznámení zahájení řízení o vydání Změny č. 3 Územ-
ního plánu Frýdku-Místku formou opatření obecné 
povahy a oznámení o konání veřejného projednání

Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor územního rozvoje a sta-
vebního řádu, jako pořizovatel 
Územního plánu Frýdku-Míst-
ku podle ustanovení § 6 odst. 
1 písm. a) zákona č. 183/2006 
Sb., zákona o územním pláno-
vání a stavebním řádu (staveb-
ní zákon) ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), oznamuje, že v sou-
ladu s § 171 až 173 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád ve 
znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“) a v souladu 
s § 52 a 55 stavebního zákona 
zahajuje řízení o vydání Změny 
č. 3 Územního plánu Frýdku-
-Místku formou opatření obec-
né povahy a zároveň vyzývá 
k uplatnění stanovisek, námitek 
a připomínek k tomuto návrhu.
Podle ustanovení § 52 odst. 1 
stavebního zákona bude Návrh 
změny č. 3 Územního plánu 
Frýdku-Místku vystaven k ve-
řejnému nahlédnutí ode dne vy-
věšení veřejné vyhlášky (tj. od 
6. listopadu 2014) do jejího se-
jmutí (tj. do 16. prosince 2014):
V tištěné podobě:
Na Magistrátu města Frýdku-
-Místku, oddělení územního 
rozvoje odboru územního 
rozvoje a stavebního řádu, 
Radniční 1148, Frýdek-Místek, 
kancelář č. 407 v pondělí a 
středu od 8.00 do 17.00 hodin, 
ve čtvrtek od 8.00 do 15.00 ho-
din, v úterý a pátek od 8.00 do 
13.30 hodin.
V elektronické podobě:
Na internetových stránkách měs-
ta Frýdek-Místek: www.fryde-
kmistek.cz, pod odkazem „podni-
katel – územní plán a ÚAP“.
Podle ustanovení § 52 odst. 1 

stavebního zákona dále ozna-
mujeme, že se dne 9. prosince 
2014 v 15.00 hodin uskuteční ve 
Velké zasedací místnosti Magis-
trátu města Frýdku-Místku, 
Radniční 1148, 2. NP, veřejné 
projednání návrhu Změny č. 3 
Územního plánu Frýdku-Místku.
V souladu s § 22 odst. 4 sta-
vebního zákona pořizovatel při 
veřejném projednání zajistí ve 
spolupráci s fyzickou oprávně-
nou osobou podle zvláštního 
právního předpisu k projektové 
činnosti ve výstavbě (projek-
tant) výklad územně plánovací 
dokumentace.
Podle ustanovení § 52 odst. 
2 stavebního zákona mohou 
námitky proti návrhu územní-
ho plánu podat pouze vlastníci 
pozemků a staveb dotčených 
návrhem řešení, oprávněný 
investor a zástupce veřejnosti. 
Podle ustanovení § 52 odst. 
3 stavebního zákona může 
nejpozději do 7 dnů ode dne 
veřejného projednání (tj. do 16. 
prosince 2014) každý uplatnit 
své připomínky a dotčené oso-
by podle § 52 odst. 2 námitky, 
ve kterých musí uvést odůvod-
nění, údaje podle katastru ne-
movitostí, dokladující dotčená 
práva a vymezit území dotčené 
námitkou (§ 52 odst. 3). Dotče-
né orgány a krajský úřad jako 
nadřízený orgán uplatní ve 
stejné lhůtě stanoviska k čás-
tem řešení, které byly od spo-
lečného jednání (§ 50) změ-
něny. Změny po společném 
jednání jsou součástí textové 
části odůvodnění zpracované 
pořizovatelem, kapitola K) a 
její příloha č. 1 – vyhodnocení 
stanovisek dotčených orgánů a 

připomínek, uplatněných k Návr-
hu změny č. 3 Územního plánu 
Frýdku-Místku. K později uplat-
něným stanoviskům, připomín-
kám a námitkám se nepřihlíží.
Při veřejném projednání se 
podle § 22 odst. 3 stavebního 
zákona stanoviska, námitky a 
připomínky uplatňují písemně a 
musí být opatřeny identifikač-
ními údaji a podpisem osoby, 

která je uplatňuje a připojí se 
k záznamu o průběhu veřejného 
projednání.
Připomínky a námitky lze podle 
ustanovení § 172 odst. 4 správ-
ního řádu přede dnem konání 
veřejného projednání uplatnit 
písemně na adrese: Magistrát 
města Frýdku-Místku, odbor 
územního rozvoje a stavebního 
řádu, oddělení územního rozvoje, 

Radniční 1148, 738 22 Frýdek-
-Místek. Připomínky a námitky 
musí splňovat náležitosti podání 
podle § 37 správního řádu, tj. 
musí být patrné, kdo připomínku 
či námitku uplatňuje, které věci 
se týká a co se navrhuje.
S případnými dotazy se prosím 
obracejte na oddělení územního 
rozvoje, Ing. arch. Zuzanu Břa-
chovou, tel.: 558 609 275.
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GALERIE POD ZÁMKEM: Ženy všude, kam se podíváte…  Foto: Petr Pavelka

Letošní předvánoční ver-
nisáž v Galerii pod zámkem 
uvedla galeristka Ivana Cviko-
vá citátem španělského malí-
ře Pabla Picassa, který řekl: 
„Krásná žena poskytuje užitek 
jen milencům a malířům bez 
fantazie.“ Hned ale navázala, 
že tento příměr není případem 
vystavujících autorů: „Ti, jak 
budete moci posoudit, popus-
tili uzdu své fantazii a zobrazili 
podle svého to nejkrásnější, 
co Bůh stvořil – ženu.

Mezi vystavujícími je nepře-
hlédnutelná energie Světlany 
Žalmánkové z Bělé pod Bezdě-
zem, která maluje portréty akry-
lovými barvami na plátno a jejíž 
obrazy se vyznačují odvážnou 
barevnou škálou. Stěžejním té-
matem je žena v mnoha podo-
bách, která je zachycena v po-
hybu nebo s gestem, nutícím 
diváka k zamyšlení.

Bohumil Nečas z Blanska je 
malířem, který používá několik 
výtvarných technik, ale jedno 

téma – ženy. S lehkostí a švi-
hem je zobrazuje zahleděné 
do dálky a sebejisté. Akade-
mická malířka Libuše Žilinská 
představuje dokonalou techniku 
olejomalby, ženy skutečné nebo 
mýtické jsou živé a sdělují své 
prožitky, utrpení, lásky.

„Nejmladší dámou mezi vy-
stavujícími je Lenka Dobiášová, 
která se kromě malování věnuje 
i pedagogické činnosti na ZUŠ. 
Zobrazuje expresivní témata ve 
své rané tvorbě, dnes se věnuje 
také abstrakci, enkaustice a vý-
stavu obohatila svými retro akty. 
Téma ženy zaujalo nesčetněkrát 
i nejlepšího z českých grafiků 
Jiřího Anderleho. Jsem ráda, 
že tu máme mimořádné dílo z 
jeho soukromé sbírky Variace 
na téma Alessa Baldovinetti-
ho Dáma ve žlutém. Tématiku 
ženské krásy doplnil také Pavel 
Zouhar jeho Litinovými krás-
kami,“ představila další autory 
výstavy, která potrvá do 20. pro-
since, Ivana Cviková.  (pp)

Téma ženské krásy v Galerii pod zámkem

Charita Frýdek-Místek vás 
zve na benefiční koncert sku-
piny Spirituál kvintet, který se 
koná v úterý 25. listopadu od 
19 hodin v Národním domě.

Spirituál kvintet je jedna z 
prvních folkových skupin na 
naší hudební scéně a příští rok 
oslaví 55 let své existence. Na 
koncertu představí nejen aktu-
ální CD s názvem Čerstvý vítr, 
ale také současnou sestavu. V 
koncertním programu nebude 
chybět ani ohlédnutí za časy 
dávno minulými. Budeme mít 
tedy možnost poslechnout si 
znovu písně již téměř zlidově-
lé jako například Širý proud, 
Mlýny nebo Krutá válka vedle 
novinek, které ovšem nezapřou 
dobře známý a charakteristický 
zvuk Spirituál kvintetu. Čerstvý 
vítr v jeho podání zavane 25. 
listopadu i u nás. Nenechejte 
si to ujít! Vstupné je 150 Kč. 
Předprodej vstupenek v Knih-
kupectví u Jakuba tel.: 552 309 
316, 777 805 753.

Benefiční koncert Spirituál Kvintet

V pátek 21. listopadu se 
v Národním domě uskuteč-
ní společný koncert Ivy Bi-
ttové a tria Bardolino. Zazní 
autorské skladby Ivy Bittové 
a členů tria a spojení všech 
těchto umělců do jediného 
koncertu přinese neopako-
vatelný zážitek.

Iva Bittová prošla mnoha 
hudebními žánry od alterna-
tivy přes jazz, rock, klasickou 
hudbu, včetně hostování v 
opeře (role Dony Elviry W. 
A. Mozart). Dodnes se hledá 
pojmenování jejího hudební-
ho jazyka, který je pro mnohé 
naprosto originální. Housle ji 
provázejí a usměrňují ji celý 
život, obtížná technická cviče-
ní jí dodávají řád, jistotu a od-
halují její vnitřní pochybnosti. 
Její komunikace je založena 
na vibraci a rezonanci zvuku 
houslí a hlasu.

Skupina Bardolino
hraje ve složení:

Pavel Fischer, jako iniciátor 
spojení s Ivou Bittovou a jejím 
charismatickým uměním, je au-
tor, který se přirozeně pohybuje 
mezi vážnou hudbou a kořeny 
lidové hudby a folklóru. Vedle 
sebe má temperamentní Margit 
Koláčkovou, která svou virtuózní 
hrou na violoncello, navíc i ba-
revným zpěvem a také vlastním 
nepřehlédnutelným autorským 
vkladem vytváří ve dvojici silný 
ženský protipól. A trojici dopl-
ňuje perkusista Camilo Caller. 
Radost z muzicírování, odvaha 
pustit se do něčeho nového, 
nadšení a nakažlivý výsledek 
zpěvu i hry, překračování žán-
rových hranic, to je hned několik 
důvodů poslechnout si uskupení 
s tajuplným názvem Bardolino.

Vstupenky na koncert:
www.kulturafm.cz

Iva Bittová a Bardolino

V úterý 4. listopadu v Měst-
ské knihovně na pobočce 
v Místku proběhla přednáška 
na téma Karel Čapek: Výlet 
do Španěl – Zdeněk Stolař ve 
stopách autora po osmdesáti 
letech – Sevilla.

Zdeněk Stolař poutavým 
způsobem vyprávěl o své ná-
vštěvě Sevilly, o místech, kte-
rá navštívil také Karel Čapek. 
Cestopis o cestě do Španěl-
ska vyšel v roce 1930. Lidé 
prostřednictvím Stolařových 
fotografií a kreseb Karla Čap-

ka mohli spatřit a porovnat 
pamětihodnosti a zvyky v Se-
ville. Podvečer byl doplněn 
četbou ukázek z knihy Výlet do 
Španěl. Čtení připomenulo, že 
Čapkův jazyk je pozoruhodný, 
jeho slovní zásoba, postřehy 
a fantazie oslovují čtenáře dod-
nes. Přednáška se uskutečnila 
v rámci cyklu „Nad knihami 
z naší knihovny“, který bude 
pokračovat také v následují-
cích měsících. Ocení jej nejen 
studenti, ale rovněž všichni mi-
lovníci literatury.

Přednáška o Karlovi Čapkovi Den s průvodcem se převléká 
opět po roce do vánočního. Letos 
kromě Frýdku-Místku zavítá také 
nově do Frýdlantu nad Ostravicí.

První prohlídka se uskuteční 
10. prosince ve Frýdku-Místku. 
„Zde se sejdeme na náměstí 
Svobody v Místku v 15 hodin. 
V průběhu 1,5 až 2 hodin s prů-
vodcem navštívíme místecké 
kostely – kostel sv. Jakuba, kos-
tel Všech svatých a kostel sv. 
Jana a Pavla. V kostele sv. Jana 
a Pavla účastníkům zazpívají 
také děti ze Základní umělecké 
školy Frýdek-Místek,“ přiblížila 
první vánoční Den s průvodcem 
za Beskydské informační cent-

rum Lucie Talavašková.
Pokud by vám tato prohlídka 

nestačila nebo máte Frýdek-
-Místek dostatečně zmapovaný, 
můžete o den později, tj. 11. 
prosince, zavítat na vánoční 
Den s průvodcem do Frýdlantu 
nad Ostravicí. „Sraz bude před 
Kulturním centrem u městského 
úřadu v 16 hodin. Odtud se vy-
dáme do zrekonstruované Ga-
lerie uměleckého smaltu a litiny, 
poté přes parčík na náměstí, na-
vštívíme kostel sv. Bartoloměje 
a na závěr pak kapli v nynějším 
Domově pro seniory, která je 
věrnou napodobeninou chrámu 
sv. Pavla v Římě. V průběhu 

Vánočního Dne s průvodcem ve 
Frýdlantě se mohou návštěvníci 
těšit také na vánoční vystoupe-
ní dětského folklórního souboru 
Lašánek,“ informovala Lucie 
Talavašková, která upozorňuje, 
že akce se koná zdarma a za 
jakéhokoliv počasí.

Pojďte tedy společně nasát 
tu pravou vánoční atmosféru a 
zároveň se dozvědět, co jsou 
to liturgická období, advent, co 
znamenají jednotlivé adventní ne-
děle, jak se v minulosti na Frýdec-
ko-Místecku slavily Vánoce, jaké 
zde byly zvyky nebo v čem mají 
původ betlémy, vánoční stromy, 
koledy a jiné symboly Vánoc. (pp)

Vánoční Dny s průvodcem
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DIVADLA
St 19. 11. v 19.00

William Mastrosimone
Krajní meze

Psychologický thriller, v němž jsou netra-
dičně zobrazeny vztahy mezi obětí a útoč-
níkem, se zabývá zásadními otázkami se-
xuálního násilí a pokládá otázky, zda máme 
právo vzít spravedlnost do svých rukou a 
zda může být i násilník nakonec obětí.

So 29. 11. v 19.00
Alfred Jarry

Ubu NEspoutaný
divadlo mimo předplatné

Boří i ty nejposlednější ruiny a přese všechno se 
posere dál; SVOBODA znamená nikdy nepřijít 
včas; volné pokračování dramatu Ubu králem.

KONCERTY
Čt 27. 11. v 19.00

Pavel Dobeš
Legendární písničkář, původem z Frýdku-
-Místku, je stálicí na české folkové scéně už 
od osmdesátých let. Mezi jeho hlavní před-
nosti patří brilantní práce s jazykem a slovní 
humor. Jeho živé bezprostřední vystupování 
mu získává stále nové příznivce napříč gene-
racemi. Pro letošní rok Pavel Dobeš zařadil 
do repertoáru nejžádanější písničky, které se 
na koncertní pódia už dlouhé roky nedostaly. 

PRO DĚTI
Ne 30. 11. v 15.00

PRINCEZNA NA HRÁŠKU
Není snadné najít kamaráda, ještě horší je, 
když kluk hledá kamarádku, a nejhorší je, když 
citlivý princ hledá citlivou princeznu a ještě k 
tomu má přísnou maminku a hodného tatínka, 
jak už to bývá. To je každá rada drahá! Ještě 
že chytrý papoušek Žakinka má radu vždy po 
ruce. Pak už stačí jen pečlivě vybírat princez-
nu, aby nebylo celé království smutné. A že je 
vybírat z čeho! Pro děti od 3 let.
Uvádí: Divadlo Koráb. Vstupné: 60 Kč.

VÝSTAVY
Listopad (1. – 28.11. 2014)

Lezecké fotografie
Autor: Petr Pepe Piechowicz

Vernisáž: 22. 11., od 17:00, v rámci festi-
valu MFOF

KURZY
Probíhající kurzy: Taneční pro mládež – začá-
tečníci, Cvičení pro seniory, Orientální tanec 
– začátečníci, Cvičení pro zdraví s pilates, 
HIIT trénink, Cvičení pro zdraví, Powerjóga, 
Divadelní škola, Šachový kurz pro děti, mlá-
dež a dospělé, Taneční pro manželské páry a 
dvojice – začátečníci, Country tance pro seni-
ory, Cvičení s relaxací, Arteterapie.

KINO
Út 18. 11. v 19.00

Get On Up – Příběh Jamese Browna
Celý svět ho zná pod přezdívkami „Mr. Dy-
namit“, „Kmotr soulu“ nebo „Největší dříč v 
šoubyznysu“. Jaký ale byl ve skutečnosti 
zpěvák James Brown, muž, jehož životní pří-
běh se stal jednou z nejzásadnějších kapitol 
v dějinách populární hudby? USA, drama, 
2D, 2014, režie: T. Taylor, 12+, titulky, 139 
min., vstupné 130 Kč/pro členy FK 110 Kč. 
Premiéra. Filmový klub.

St 19. 11. v 10.00
Magický hlas rebelky

Životopisný film Olgy Sommerové o Martě 
Kubišové, zpěvačce a signatářce Charty 77. 
Dokument zaznamenává Martinu dramatic-
kou minulost a její současný život. ČR, ži-
votopisný dokument, 2D, přístupný, 90 min., 
vstupné 60 Kč, pro seniory.

Čt 20. – Ne 23. 11
12. ročník Mezinárodního festivalu 

outdoorových filmů
Začátky bloků: Čt 20. 19.00; Pá 21. 17.30 a 
20.00; So 22. 15.30, 17.30 a 20.00; Ne 23. 
17.30 hodin
vstupné 50 Kč/filmový blok, 300 Kč/permanent-
ka. Více o programu a hostech na www.kultu-
rafm.cz. Předprodej vstupenek od 15. 10. na po-
bočkách BIC, hodinu před představením v Nové 
scéně Vlast nebo online na www.kulturafm.cz

Programová nabídka

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

NOVÁ SCÉNA VLAST

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

bERKANA
Centrum zdraví, energie a vitality

21. 11., 18:00-20:00
Workshop břišního tance

Prosím hlaste se na: jana@tancimzivotem.
cz,mob.: 776 627 442, www.tancimzivotem.
cz, cena 180 Kč, děti 80 Kč.

22. 11., 9.00 - 18.00
Kurz seberozvoje, rozvoje mysli a těla, kurz 
návratu ke zdraví
Prosím hlaste se na eva@centrum-berkana.
cz, mob.: 603 793 595, Cena: 900 Kč

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 

PŘÍPRAVA K PORODU
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ 

DALŠÍ KURZY:
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Pondělí - 17:00, Úterý - 16:00, Čtvrtek - 16:00

POPORODNÍ CVIČENÍ
Úterý - 17:00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI – 
MANIPULACE

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

I. BLOK PRO DĚTI od 3-6 měsíců
II. BLOK PRO DĚTI od 8-12 měsíců

III. BLOK PRO DĚTI od 1-3 let
KURZ: Šátkování miminka DĚTI DO 6 

MĚSÍCŮ ZÁKLADNÍ KURZ
26. 11. - 10:00 h

BESEDA: MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENKY, 
ŠÁTKY NA NOŠENÍ DĚTÍ

26. 11. - 12:00 h

Centrum maminek broučci, z.s.
Palackého 129, Frýdek-Místek

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

MASÁŽE LEWANS
Ve spolupráci s masážním studiem Lewans 
máme pro vás připravenou nabídku masáží 
za bezkonkurenční ceny v Centru maminek 
Broučci. Masáže budou probíhat každé úte-
rý po předchozí rezervaci u paní Frydryško-
vé, tel. 604 532 694, v době 9.15 – 11.45 
hodin. Hlídání děti zajištěno.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
Přijďte si s námi zacvičit každou středu od 16.30 
– 17.30 hodin. Z důvodu omezeného prostoru 
je nutná rezervace na tel. čísle 604 532 694. V 
pondělí 17. 11. státní svátek – zavřeno!

25. 11. – UKÁZKA ŠÁTKOVÁNÍ
Milé maminky, pokud se chcete naučit vázat 
šátek k nošení vašeho miminka, přijďte se 
naučit tuto techniku do našeho centra v 10 
hodin. Pokud máte vlastní šátek, tak si jej 
přineste. Šátky na ukázku budou k dispozici.
27. 11. – VÝROBA ADVENTNÍHO VĚNCE
Ve čtvrtek budeme vyrábět adventní věnec. 
Větvičky budou k dispozici v Broučcích. Ma-
teriál na výrobu věnce (vázací drátek zelený, 
polystyrénový kruh, dekorace, mašle, tavná 
pistole...) si přineste. Začínáme v 10 hodin.

Filmový festival
Po 24. 11. v 19.00

Ocenění na světových filmových festiva-
lech: Boj sněžného pluhu s mafií

Příběh „spravedlivé“ pomsty s lavinou mrtvých 
těl, vyprávěný s pořádnou dávkou černého hu-
moru, překvapivých zvratů i elegancí. Výsled-
kem je zábavný a inteligentní akční thriller z 
prostředí zasněžených drsných norských hor. 
Norsko, akční komedie, 2D, 2014, režie: H. P. 
Moland, 15+, titulky, 115 min., vstupné 110 Kč/
pro členy FK 90 Kč, Filmový klub.

Út 25. 11. v 19.00
Ocenění na světových filmových

 festivalech: Leviatan
Působivý pohled na marný boj jednotlivce pro-
ti autoritám za svá práva a vlastnictví. Realis-
ticky vyprávěný příběh ve spojení s kouzlem 
severské krajiny a majestátní, podmanivou 
hudbou činí z filmu Leviatan intenzivní filmo-
vý zážitek. Rusko, drama, 2D, 2014, režie: A. 
Zvyagintsev, 15+, titulky, 141 min., vstupné 
110 Kč/pro členy FK 90 Kč, Filmový klub.

St 26. 11. v 16.30 a 19.00
Hunger Games: Síla vzdoru 1. část

Nové pokračování dobrodružného filmu, na-
točeného podle slavné trilogie spisovatelky 

GALERiE POd SOVOu
Indonésie – Honza Tolasz

výstava fotografií

S. Collinsové. Katniss Everdeenová (J. La-
wrence) prožívá nejtěžší období svého živo-
ta. Ačkoli z Her čtvrtstoletí jakžtakž vyvázla 
se zdravou kůží a máma se sestrou jsou v 
bezpečí, její starosti ještě neskončily. USA, 
akční/dobrodružný/sci-fi, 2D, 12+, titulky, 
vstupné 120 Kč. Premiéra.

Ne 30. 11. v 17.00
Tučňáci z Madagaskaru

Skipper, Kowalski, Rico a Vojín – čtyři tučňá-
ci z Madagaskaru přichází ve vlastním filmu! 
USA, animovaná komedie, 3D, přístupný, 
dabing, vstupné 140 Kč/děti do 15 let 120 
Kč. Premiéra, pro děti.

Ne 30. 11. v 19.00
Šéfové na zabití 2

Nové pokračování úspěšné americké komedie 
je tady. Opět se setkáme s partou kamarádů 
z prvního dílu. Chybět nebude ani sexuálně 
zvrácená agresorka J. Aniston a K. Spacey v 
roli záporáka. USA, komedie, 2D, 15+, titulky, 
108 min., vstupné 100 Kč. Premiéra.
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NÁROdNÍ dŮM
Palackého 134

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

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 samo-
ozdravných procesů v těle.

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:

Ivana Pavlišová – obrazy 
Ladislav Borák – dřevořezby

Ženského rodu je krása
Můžete si prohlédnout obrazy výtvarníků 
Bohumila Nečase, Světlany Žalmánkové, 

Libuše Žilinské, Lenky Dobiášové a dalších. 
Výstava potrvá až do 20. prosince.

HOTEL CENTRuM
TANEČNÍ VEČERY - Hudební duo ELLA 

každý poslední pátek v měsíci

HORSKÝ KLub TOMbi
http://horskyklub.blog.cz

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

PENZiON HRAd
Horní 1775 Frýdek-Místek

Tel.: 558 633 149
mobil: 603 584 524

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

Pravidelný program se středověkou 
tematikou s vystoupením středověkých 

tanečnic, šermířů a kejklířů, každou 
sobotu od 19:00 do 21:15 h.

ROZEKVÍTEK
Montessori centrum

P. Holého 400, Frýdek-Místek (budova 
VOŠ Goodwill), Kontakt: MgA. Hana 

Pernická Tel: 774 161 802
Info@rozekvitek.cz • www.rozekvitek.cz

Nabízíme pravidelné programy a akce pro 
rodiče s dětmi, dopolední školičku pro děti 
bez rodičů, odborné přednášky i semináře.
Montessori školička pro děti bez rodičů 
Montessori školička nabízí přívětivé a pečlivě 
připravené rodinné prostředí v úzkém kruhu 
maximálně 8 dětí. Vycházíme z principů Mon-
tessori pedagogického systému. Dětem je 
nabízeno podnětné a motivující prostředí, kde 
mohou naplňovat své přirozené vývojové po-
třeby. Mají možnost svobodné volby činností, 
které jsou přizpůsobeny jejich velikosti a síle. 
Naším cílem je vést děti k samostatnosti a 
zodpovědnosti při různých činnostech.
Věk: 2 – 4 roky. Nyní otevřeno i v pondělí od 
8.00 do 12.00 hodin.
Montessori pracovna pro děti bez rodičů 

od 3 do 6 let
Montessori pracovna nabízí dětem připrave-
né prostředí, kde mohou pracovat se smys-
lovým materiálem a procvičovat tak rozli-
šování, srovnávání, třídění a pojmenování. 
Budeme dále rozvíjet řeč a oblast jazyka, 
rozvíjet uvědomění matematických zákonů, 
v kosmické výchově objevovat svět. Součás-
tí Montessori pracovny jsou i aktivity praktic-
kého života, do kterých spadá péče o sebe, 
své okolí a společnost a rozvíjení sociálních 
vztahů. Termín: pondělí 16.30 - 18.00 hodin
Montessori pracovna pro rodiče s dětmi 

od 1,5 do 3 let
V připraveném prostředí Montessori pracov-
ny si mohou rodiče s dětmi vyzkoušet práci s 
Montessori pomůckami a materiálem. Věnu-
jeme se zde především aktivitám praktického 
života, rozvíjíme s dětmi smyslové vnímání, 
jemnou i hrubou motoriku, řečové, hudební i 
výtvarné dovednosti. Děti zde mají možnost 
zvykat si na kolektiv dětí a dospělých, rozvíjet 
komunikaci, své sociální kontakty a doved-
nosti. Termín: středa 16.30 - 18.00 hodin

Taneční studio dANCEPOiNT
Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek

www.dancepoint.cz, info@dancepoint.cz
tel.: 776 096 091

registrace možná emailem nebo telefonicky

NENECHTE SI UJÍT!!!
TWERK A DANCEHALL SEMINÁŘ
22. 11. 9.00 – 13.00, cena 199 Kč

Registrace možná emailem nebo telefonicky.
NOVINKA!!! FLOW JÓGA S MEDITACÍ – 
každou lichou středu od 18.00 – 19.00 se na 
vás bude těšit lektorka Linda. Rezervace není 
nutná a možnost zapůjčení podložek. Cena 1 
lekce/80 Kč, 10 lekcí 700 Kč
Stále se můžete přihlásit i do těchto kurzů:
TWERK – PO 18.30–19.30. Jedná se o nový 
provokativní a vyzývavý taneční styl určený 
pro ženy veškeré věkové kategorie. Světo-
vým fenoménem se stal díky slavným americ-
kým zpěvačkám, jako je Beyonce nebo Sha-
kira. Ideální pro formování celého těla.
FITNESS DANCE – ČT 17.30–18.30. Nená-
ročný tanec spojený s posilováním a kardio 
cvičením je určen pro ženy veškeré věkové 
kategorie. Ve srovnání se zumbou je fitness 
dance zaměřen více na tanec, který je navíc 
spojen s posilováním jednotlivých partií v 
rytmu známých tanečních songů. Ideální na 
spalování a formování vaší postavy.
KARIBIK A LATINA DANCE – ÚT 17.30–
18.30. Oblíbený kurz studia. Choreografie a 
krokové variace tohoto kurzu jsou přizpůso-
beny tak, aby se daly tancovat samostatně, 
bez partnera. Je to směs nádherných podma-
nivých tanců. Pro veškeré věkové kategorie.
LEKCE STREET DANCE – PO až ČT, ta-
neční styly: hip hop, hype, RnB, Wack, Vo-
gue, Dancehall, locking, progressive. Taneční 
KURZY: Začátečníci či mírně pokročilí. Kurzy 
jsou rozděleny zvlášť pro děti (8–11 let), junio-
ry (12–15 let) a dospělé (15 let a více). Taneč-
ní SKUPINA – je určena pro mírně pokročilé 
a pokročilé zájemce, kteří se chtějí tancování 
věnovat závodně. Tyto složky jsou rozděleny 
dle věku a pokročilosti do čtyř složek. K přijetí 
do těchto čtyř složek je zapotřebí pouze jed-
noroční zkušenost v taneční oblasti, taneční 
studio nebude vyhlašovat casting.

KLub a GALERiE
u ČERNÉHO KOCOuRA

Riegrova ulice, Místek
Foceno v ložnici/Čtverce/Černá

výstava fotografií Jakuba Nováka
„Jsem studentem posledního ročníku 

gymnázia Petra Bezruče a focením jsem se 
začal zabývat před dvěma léty. Loňského 

roku jsem začal projekt 365, což znamená, 
že fotíte každý den, a i přesto, že jsem tušil, 
že to nejspíš nebude možné časem skloubit 
se školou, pustil jsem se do tohoto projektu 
a jsem rád, neboť mě to posunulo o velký 

kus dopředu. Zajímá mě především portrétní 
fotografie, ale nebráním se ničemu novému. 
Chtěl bych poděkovat svému otci za zapůj-
čení jeho zrcadlovky a objektivů, dále panu 
Adamcovi, panu Popieluchovi a panu Fried-
lovi za příležitost vystavovat v Klubu a galerii 

U Černého kocoura,“ říká Jakub Novák.

ADVENT VE MĚSTĚ
Pá 28. 11., Náměstí Svobody 

Advent ve městě – Rozsvěcování vánoč-
ního stromu 

Tradiční rozsvěcování vánočního stromu.
Pá 21. 11. v 19.00, Národní dům

Iva Bittová a Bardolino
předplatitelská skupina KPH
Společný koncert Ivy Bittové a tria Bardoli-
no. Iva Bittová prošla mnoha hudebními žán-
ry od alternativy přes jazz, rock, klasickou 
hudbu včetně hostování v opeře. Dodnes se 
hledá pojmenování jejího hudebního jazy-
ka, který je pro mnohé naprosto originální. 
Housle ji provázejí a usměrňují ji celý život, 
obtížná technická cvičení jí dodávají řád, jis-
totu a odhalují její vnitřní pochybnosti. Její 
komunikace je založena na vibraci a rezo-
nanci zvuku houslí a hlasu. Uskupení Bar-
dolino se přirozeně pohybuje mezi vážnou 
hudbou a kořeny lidové hudby a folklóru. 

St 26. 11. v 19.00, Kino Petra Bezruče
Vánoční koncert 2014 Orchestru Václava 

Hybše a jeho hostů
Hlavní host: Věra Martinová

Orchestr Václava Hybše je jedno z nejzná-
mějších hudebních těles u nás i v zahraničí. 
Jeho nahrávky jsou již víc jak čtyřicet let zná-
my po celé Evropě, ale také v USA, Kanadě, 
Austrálii a Japonsku. Repertoár orchestru 
je mnohostranný – interpretuje pop-music, 
swing, muzikál, operetu, ale i lidovou a de-
chovou hudbu. Pro svou přizpůsobivost je 
vyhledáván našimi i zahraničními umělci z 
nejrůznějších hudebních žánrů.
Mezi jeho nejoblíbenější pořady patří již tra-
diční Vánoční koncerty, s nimiž vystupuje po 
celé naší vlasti již od roku 1976.

TANEC
Pá 28. 11. v 19.00

Swingová tančírna – The Great Gatsby style
Vstup ve společenském obleku a obuvi, pro 
zájemce krátká lekce swingových tanců. 

VÝSTAVY
Můj dobrovolnický svět 

Autor fotografií: Dalibor Zacios
Pořadatel výstavy: Dobrovolnické centrum 

ADRA Frýdek-Místek
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY

Potěšení duše
Autor: Pavla Kozlová

Virtuální výstavy jsou k vidění na webové 
adrese vystavy.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 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00
 čt 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
 so, ne, svátky 10:00 – 17:00 (květen-říjen)

MuZEuM bESKYd

Stálé expozice:
BESKYDY – PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY ŁYSOHORSKÉHO

diVAdLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek

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

KENNY bAbY CLub
P. Holého 400, Frýdek-Místek 

(budova VOŠ Goodwill) Tel.: 736 520 414
www.kenny.cz, info@kenny.cz

Rozpis programů od září:
MINIŠKOLKA: Goodwill 

– pondělky a středy 8-12 hod.
PLAVÁNÍ: Olešná – úterky a pátky 8-10 hod.

11. ZŠ – pondělky a čtvrtky 16-18 h
Vaničky – úterky a pátky

CVIČENÍ: Goodwill – čtvrtky – dopoledne

Pro děti
Sobota 22. listopadu v 15 hodin

Pohádky z pokojíčku
Premiéra pásma veršovaných pohádek Fran-
tiška Hrubína s trochou poučení. Pohádkami 

děti provedou kamarádi Ospalín, Trdlína 
a Šmodrchél – skřítci, kteří možná žijí i ve 

vašem pokojíčku. Pro děti od 3 let – hraje ING 
Kolektiv – dámská sekce. Vstupné 30 Kč.

Sobota 29. listopadu v 15 hodin
LODYHA aneb LOvely, DYnamic & HAppy
Česko-anglická pohádka „Zvířátka na farmě a 
dvě hladové housenky / Animals on the Farm 

and Two Hungry Catepillars“ – hraje První 

brušperský anglicko-český divadelní spolek 
(ZŠ V. Martínka Brušperk). Vstupné 30 Kč

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

BREAK DANCE – ÚT nebo ČT, 18.30-19.30. 
Akrobatický hip hopový tanec. Pro všechny 
věkové kategorie. Kurz je rozdělen na začá-
tečníky a pokročilé.
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ŠKOLA JóGY 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:
LISTOPAD 2014

Filosofie a praxe jógy, zpevňování imunity, 
harmonizace a pozitivní ovlivňování fyzické, 
psychické a duševní stránky osobnosti, zpo-
malování stárnutí a mnohé další v pravidel-
ných metodicky uspořádaných kurzech:
1. až 7. třída - od začátečníků až po  pokro-
čilé-jógová filosofie a praxe, tělesná cvičení, 
techniky vnitřní a vnější pránájámy – ovládá-
ní dechu a soboru energií, pozitivní ovlivňo-
vání mysli, techniky zlepšení koncentrace, 
statická a dynamická meditace,  psychohy-
giena-relaxační techniky, cviky zaměřené 
na problémy s páteří, senioři, dle aktuální-
ho rozvrhu kurzů, který najdete na našich 
webových stránkách. Zkvalitňování života 
jak po stránce fyzické, psychické i duševní…

21.-23. 11. – ŽENA, ZDRAVÍ, MLÁDÍ, 
KRÁSA – víkendový seminář pro ženy. 

Chcete žít dlouho, být zdravá, hezká a šťast-
ná? Náš zdravotní stav – nemoc nebo zdraví 
– je odpovědí na život, jak jej dnes a denně 

prožíváme. Nepotřebujeme ani tak kosmetic-
ký salon, jako spíše pozitivní přístup k živo-

tu. Naučit se odpočívat v relaxaci, protáhnout 
si své tělo, i když může mít nějaké to kilo 

navíc, najít správný přístup ke stravování. To 
vše vám nabídneme v technikách, které jsou 
vyzkoušené a fungují. Neslibujeme vám, že 

omládnete, ale s naší pomocí dokážeme 
zpomalit vaše stárnutí.

12.-14. 12. – TAJEMSTVÍ A ALCHYMIE 
JANTER – výstava obrazů Lenky Kovalové.
Obrazy odkrývají informace, které znali dáv-
ní mistři, a z jejich působení může čerpat i 
člověk dnešní doby. Obrazce janter dokáží 
stáhnout naše vědomí z vnějšího světa ke 
světu vnitřnímu, vytvářejí řád a harmonii.

Programová nabídka

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

Heydukova 2330, 738 01 F-M,
558 647 067, 602 586 925,
kulturnidumfm@seznam.cz, 
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz

Kulturní dům frýdek

Městská knihovna f-M

16. 11. neděle OVA DA TOP & DADDYS 
GROUND PARTY 
BREAKBEAT A NUFUNK, KVALITNÍ PÁR-
TY NOVÉ CREW, JEJÍŽ ČLENY DOBŘE 
ZNÁTE: HARAKIRI BREAKS BROTHERS, 
GARNIEC, DJEDA LEBEDA, CUBAQUA, 
BJALY, BURCHO!!!
19. 11. středa STOUNDRUM 
STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOVKA PO-
KRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
21. 11. pátek V.I.P. CLUBBING NIGHT – 
EX SUMMER OPEN NIGHT
SHATO A PAUL ROCKSEEK, CRIMINAL 
NOISE, FAD FLIM, MARTIN GRANT, 
SHEEFA A NOVÁ PÁRTY OD POŘADATE-
LŮ SUMMER OPEN PARTY
22. 11. sobota STARA DEATH FEST 
METALOVÝ MINIFESTIVÁLEK: CARNAL 
DIAFRAGMA, SUBURBAN TERRORIST, 
CRAMIOTOMY, ARS MORIENDI, ANTHO-

LOGY. OD 24:00 ROCKOTÉKA AFTER-
PARTY MANDRAGE
22. 11. sobota MANDRAGE – KD FRÝDEK 
MANDRAGE POPRVÉ VE FRÝDKU-MÍSTKU 
NA SILUETY TOUR! PŘEDKAPELA: THE PA-
RANOID. AFTERPARTY V KLUBU STOUN: 
ROCKOTÉKA OD 23:00 – VSTUP ZDARMA!
26. 11. středa STOUNDRUM 
STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOVKA PO-
KRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
27. 11. čtvrtek STOUNTALENT 
DALŠÍ ROČNÍK ÚSPĚŠNÉ PĚVECKÉ 
SOUTĚŽE
28. 11. pátek DOGA UNPLUGGED
ROCKOVÁ STÁLICE VE STOUNU. KVA-
LITNÍ SUPPORT
29. 11. sobota MADFALLS 
MINIFESTIVÁLEK MÍSTNÍCH KAPEL – 
MADFALLS, ANTI-COVERS, NICE TO 
MEET YOU (OV)

VÝSTAVY:
MOZAIKA

Výstava výtvarného oboru Základní umě-
lecké školy ve Frýdku-Místku mapuje tvorbu 
žáků několika uplynulých let. Představuje 
rozmanitou mozaiku z bohaté škály témat i 
technik od kresby přes malbu, grafiku, kera-
miku, animaci či objektovou tvorbu.
„Tvořivost tu byla tisíce let. Je kolem nás i 
dnes. To nikdo nikdy nemůže popřít. Chci 
být součástí tohoto procesu. Být tvůrčí je jed-
na z největších výzev a radostí světa. Bez 
tvořivosti není nic. Vůbec nic.“ Jan Kaplický
Výstava potrvá do 23. listopadu 2014.

BETLÉMY
Výstava betlémů nabídne průřez bohatou 
sbírkou Muzea Beskyd. Návštěvníci uvi-
dí betlémy z okolí Frýdku a Místku z 19. a 
20. století – torza kostelních betlémů, velké 
i malé rodinné betlémy stavěné rok co rok 
v městských domácnostech, betlém z po-
zůstalosti frýdlantského malíře Ferdiše Duši i 
betlémy vytvořené místními řezbáři. Výstava 
potrvá do 11. ledna.
VZPOMÍNKY NA 1. SVĚTOVOU VÁLKU

Výstava o lidech na Frýdecku a Místecku, 
kteří zažili Velkou válku: Ať už jako vojáci, 
kteří odešli bojovat na frontu, nebo obyvatelé 
zdejších měst, podrobení životu v atmosféře 
přídělových lístků, nuceného odevzdávání ma-
jetku pro vojenské účely či stanného práva. Na 
výstavě si můžete prohlédnout například au-
tentické deníky nebo dopisy z války, uniformy, 
zbraně, ale také dobové fotografie Frýdecka a 
Místecka. Výstava potrvá do 6. prosince.

AKCE:
Sobota 29. listopadu od 13.00 do 16.30 hodin

Dnes večer začíná advent
Odpoledne ve výstavě betlémů v duchu ad-
ventu a Vánoc, spojené s vánočními zpěvy, 
povídáním o čase vánočním na Frýdecko-
-Místecku a s tvůrčí dílnou.

PŘEDNÁŠKY A VYCHÁZKY:
Čtvrtek 20. listopadu v 16.30 hodin v před-
náškovém sále v Zeleného domu

Krnovsko, Zlatohorsko a Jesenicko
Vlastivědná přednáška – krnovské památky, 
poutní chrám Panny Marie Sedmibolestné 
na Cvilíně, rozhledna Kudlichwarte v Úvalně, 
Maria Hilfstein ve Zlatých Horách, na Biskup-
ské kupě, na procházce v Hynčicích a další.
Čtvrtek 27. listopadu v 16.30 hodin v před-

náškovém sále v Zeleného domu
Ďábelská kočka ze zámku Gilgenheimb

V podzámčí Frýdeckého zámku opět straší, 
tentokráte zazní málo známé a neznámé po-
věsti z Javornicka, Jesenicka a Zlatohorska.

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

22. 11. (so) od 20h – BLUESQUARE
Koncert kapely Bluesquare z Novojičínska.
27. 11. (čt) od 19h – Folk & Country Jam 
Session
Pravidelné setkání a svobodné hudební ja-
mování příznivců „čundrácké“ muziky vonící 
dálkami, ohněm a přátelstvím. Nejedná se o 
koncert. Vstup zdarma.

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

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

SVČ KLÍČ

NABÍDKA AKCÍ A KURZŮ
LYŽOVÁNÍ PRO DĚTI MŠ

12. – 16. 1. 2015 – 1. turnus | Místecké MŠ
26. – 30. 1. 2015 – 2. turnus | Frýdecké MŠ
I v tomto školním roce jsme připravili tradiční 
základní kurzy lyžování pro děti z mateřských 
škol (od 4 let). Lyžařský výcvik pro předško-
láky je veden zkušenými instruktory. Těm, 
kteří budou na lyžích poprvé, dokážeme, že 
je to prima zábava, ze které nemusí mít vůbec 
strach. Začátečníci si osvojí základy lyžování 
i samotnou jízdu na lyžařském vleku, zkušení 
lyžaři si vylepší svůj styl a naučí se novým prv-
kům. Děti budou rozděleny do družstev. Kaž-
dé družstvo má svého lyžařského instruktora 
a pomocníka bez lyží. K dispozici máme chatu 
se sociálním zázemím. 
Místo: Visalaje – Zlatník. Cena: 2 000 Kč
Informace a přihlášky: Telefon: 558 111 777 
| E-mail: lyzovani@klicfm.cz

KROUŽKY A KURZY
Aktuální nabídky kroužků a kurzů na školní 
rok 2014/2015 najdete na www.klicfm.cz.
Do kroužků a kurzů se můžete hlásit v prů-
běhu celého roku, nikdy není pozdě.

AKCE
20.11. - ATELIÉR DEA | ŠPERKY Z HEDVÁBÍ
Zajímá vás, jak se dá využít hedvábí při výrobě 
šperků? Vyzkoušíte si vytvořit šperk, pomocí 
krouceného hedvábí a šperk pomocí lamitexo-
vé fólie. Ukážeme si i, jak šperky kompletovat. 
Věk: 14 – 90 let. Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Místek, 16:30 – 
19:00 hodin. Cena: 130 Kč. Informace: Ivana 
Kulhánková | Telefon: 558 111 765, 731 167 
010 | E-mail:iva@klicfm.cz

22. - 23.11. - ZA KOUZLEM VÁNOC | 
VÍKENDOVÝ POBYT

Bramborový salát, řízek, krásně vyzdobený 
vánoční stůl, koledy, vánoční tradice u nás i v 
jiných zemích. To vše si mohou děti prožít na 
naší již tradiční akci Za kouzlem Vánoc. Věřte, 
že děti hravě zvládnou připravit si Štědrý večer 

samy. O to větší z něj budou mít radost. Jako 
nášup si přidáme hry a vánoční pohádku.
Věk: 6 – 15 let. Místo a čas: TZ Višňovka, 
Vyšní Lhoty 168, okres FM | Příjezd: 9:00 - 
9:30 hodin na TZ Višňovka | Odjezd: 16:00 
hodin TZ Višňovka. Cena: 490 Kč. Informa-
ce: Pavla Kozáková | Telefon: 558 111 749, 
732 646 127 | E-mail:pavla@klicfm.cz
22. 11. - KRAJSKÝ PŘEBOR RUMMIKUB 

A POPULAR
Krajský přebor Mistrovství ČR v Rummikubu. 
Staňte se Mistrem Moravskoslezského kraje 
v deskové hře Rummikub a postupte na Mis-
trovství ČR. Z krajského přeboru postupují 
do celostátního finále v Praze dva nejlepší 
z každé kategorie. Věk: 6 – 60 let. Místo a 
čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 8:00 – 16:00 hodin, Prezence: 8:45 
– 9:15 hodin. Cena: 50 Kč. Informace: Jiří 
Šnapka | Telefon: 558 111 773, 604 524 066 
| E-mail:jirka@klicfm.cz
29. 11. - DOBROTY V SOBOTY | PERNÍ-

KOVÉ ADVENTNÍ KALENDÁŘE
Zpříjemněte si s námi čekání na Vánoce. 
Náš perníkový adventní kalendář Vám po-
může spočítat, kolikrát se ještě vyspíte, 
než nastane Štědrý den. Domů si odnesete 
perníkového kapra s 24 sladkými šupinami. 
Každý den můžete sníst jednu. A Vánoce tu 
budou cobydup.
Věk: 6 – 99 let. Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, Místek, 9:00 – 12:00 
hodin. Cena: 90 Kč. Informace: Martina Fa-
trdlová | Telefon: 558 111 766, 736 150 088 
| E-mail: martina@klicfm.cz. Na akci se při-
hlaste do 26. 11. 2014

29. 11. - VYRÁBÍME KRMÍTKA
Pozor! V Rodinném centru Klíček si můžete 
sami vyrobit dřevěné krmítko pro ptáky. Vše 
budete mít připraveno, takže na vás zbude, 
jen si to pěkně užít. Šroubovat, vrtat, lepit 
a nakonec mít radost z vlastní práce. Dále 
si děti mohou pohrát v naší herně, dozví se 
vše důležité k zimnímu přikrmování ptáků, 
poslechnou si písničky, vyrobí si drobnost 
pro radost.
Věk: 5 – 90 let. Místo a čas: Rodinné cen-
trum Klíček, Slezská 749, Frýdek, Ter-
míny: od 9:00, od 10:00, od 11:00 hodin. 
Cena: 230 Kč. Informace: Pavla Kozáková 
| Telefon: 558 111 749, 732 646 127 | E-
-mail:pavla@klicfm.cz

6. 12. - O POHÁR ODDÍLU KAM |
 DESKOVÉ HRY

Přijďte si zahrát 6 deskových her a vyhrát 
pohár oddílu KAM. Turnaj proběhne v des-
kových hrách: Osadníci z Katanu, Carcas-
sonne, Fazole, Ligretto, Nalož a jeď, Pirátské 
kostky a 6 bere. Nejlepší čtyři hráči budou 
odměněni a ten nejlepší si odnese pohár.
Věk: 6 – 60 let. Místo a čas: SVČ Klíč FM, bu-
dova B, Pionýrů 764, Místek, 8.00 – 17.00 ho-
din, Prezence: 8.45 – 9.15 hodin. Cena: 50 Kč. 
Informace: Jiří Šnapka | Telefon: 558 111 773, 
604 524 066 | E-mail:jirka@klicfm.cz

galerie KAPiTOLA
Knihkupectví na místeckém nám.

bývalý Librex (u křížového podchodu)
Volavky

fotografie Jaroslava Pešata
ČESKÝ HOTEL V NEW YORKU

poslední výstava roku 2014
vernisáž ve středu 19. listopadu v 17 hodin

sobota 22. listopadu
MANDRAGE

Hudební klub Stoun ve spolupráci s Kultur-

ním domem Frýdek uvádějí tento jedinečný 
koncert. Podrobnosti na www.stoun.cz.

sobota 29. listopadu
Koncert mezinárodní vokální skupiny 

VINESONG
Koncert od 17 hodin, vstupné dobrovolné. 
Pořádá Apoštolská církev Frýdek-Místek.

21. 11. v 18.30, knihovna Frýdek, Jiráskova 506
Den poezie – Kabinet lašských básní a písní 

– pořad z děl známých lašských autorů v 
podání Radany Šatánkové a lašského krále 

Zdeni Viluše I. s jeho družinou

SOKOLÍK
Sokolík, ve spolupráci s D.N.A. uvádí 8. 

ročník divadelně-hudebního festivalu
ČERSTVĚ NA PRKÝNKU 29. 11. 2014

10:00-11:00 
Lodyha anglicko-český divadelní spolek 
– Zvířátka na farmě/Animals of farms – 

divadlo pro děti; BRUŠPERK
11:00-12:00 

Lumpíkov – hry a soutěže pro děti; F-M
15:00-16:20 

Vitriol – Něco si přej, aneb iPide un deseo – 
divadlo; SKALICE

16:30 -17:00 
Simba hula vatu – bubenické západoafrické 

rytmy v evropském podání; F-M
17:15 -18:15 

Divadlo Bez Střechy – Dědictví – divadlo; 
Ostrava

18:30-19:15 
Korajunglejazz – západoafrická harfa kora 

spolu s kytarou(západoafrické tradice, rozvi-
nuté ve vlastních aranžích); BRNO

19:30-21:30
Divadelní spolek Kotouč - Rocker a dvě 

staré dámy – divadlo; ŠTRAMBERK
22:00-23:30

Trochu Moc – hudební kapela (rock-punk); F-M
Předprodej vstupenek v restauraci Sokolík.
Dopolední program jednotné vstupné 40 Kč

Odpolední program
V předprodeji 180 Kč, do 12 let 120 Kč

Na místě 200 Kč, do 12 let 140 Kč

29. 11.,9.00 – 12.00, knihovna Frýdek, 
Jiráskova 506

Den pro dětskou knihu – dramatické čtení 
a výtvarná dílna pro děti 

Výstavy:
do 3. 12. pobočka Hlavní

Vladimír Pryček - výstava fotografií
Připravujeme:

2. 12. ve 12.30 pobočka Slezská, 11. ZŠ
Vánoční výtvarná dílna

4. 12. v 18.00 pobočka Hlavní
Žirafa v knihovně – Mikulášský jarmark

prodej výrobků klientů integrovaného
 centra Žirafa
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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
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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.

www.cistenikobercumilata.estranky.cz

Pro inzerci volejte 603 249 743Beskydské farmářské trhy:
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