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slovo primátora
Vážení občané,
22. září k nám do Frýdku-Místku 

přijede prezident republiky Miloš 
Zeman. Po setkání s vedením města, 
i zástupci opozičních stran, by měl 
být po 15. hodině k dispozici i vám 
na mítinku na místeckém náměstí, 
kde bude připraven zodpovídat vaše 
dotazy. Protože Hrad ještě stále upřesňuje harmonogram 
návštěvy, sledujte web města, kde budou k dispozici aktu-
ální informace ohledně jeho příjezdu a zejména přesného 
času pro setkání s občany.

Návštěva prezidenta ve městě je vždy mimořádnou udá-
lostí. 3. ledna 1990 pozdravily prezidenta naší republiky pana 
Václava Havla tisíce lidí shromážděných na náměstí Svobody. 
O tři roky později 14. června byl předán Václavu Havlovi jako 
čestnému občanovi symbolický klíč od bran města.

Do pamětní knihy podpisů vedené tehdejším městem 
Frýdek již od návštěvy T. G. Masaryka v červenci 1930 
přibyl 28. března 2006 také podpis Václava Klause.

Michal Pobucký

Město otevřelo Přístav pro lidi bez přístřeší

REKONSTRUOVANÁ BUDOVA: Azyl zde najdou lidé bez přístřeší, kteří jsou navíc 
tělesně postižení.  Foto: Petr Pavelka

Statutární město Frý-
dek-Místek jako druhé 
město v regionu nabídne 
zázemí osobám bez do-
mova, které jsou z důvodu 
špatného zdravotního sta-
vu nesoběstačné a vyžadu-
jí každodenní pomoc jiné 
osoby. Důstojně postará-
no o ně bude v Domově se 
zvláštním režimem pro lidi 
bez přístřeší Přístav, který 
vznikl přebudováním býva-
lé školy na ulici Míru. Úto-
čiště v něm najde 32 klientů.

„V okrese Frýdek-Místek 
se zařízení podobného typu 
nenachází a v rámci celého 
Moravskoslezského kraje 
jsou jen dvě obdobná zaří-
zení, která mají naplněnou 
kapacitu a na čekací listině 
70 lidí. Ve Frýdku-Místku 
žije v tuto chvíli na ulici 
zhruba 300 lidí a minimálně 
40 z nich splňuje podmínku 

pro umístění v domově Pří-
stav,“ uvedl primátor města 
Michal Pobucký. Město se 
rozhodlo projekt realizovat 
s ohledem na tato čísla i ne-
lichotivou prognózu, podle 
které se z důvodů výrazných 
ekonomických a sociálních 
změn ve společnosti nepřed-
pokládá zlepšení situace.

„U budovy z roku 1926 
bylo vzhledem k požadova-
né změně užívání nezbytné 
při rekonstrukci nahradit 
původní dřevěné stropy no-
vými železobetonovými. 
V rámci stavebních prací, 
zejména při zateplování, 
jsme kladli důraz na alespoň 
částečné zachování původ-
ního rázu stavby, především 
na čelní fasádě, ale i v interi-
éru. Náročné tak bylo nejen 
zateplení, ale také výměna 
krovů nad hlavním objektem 
včetně pokládky střešní kry-

tiny. Na stěnách ve vstupní 
části objektu zůstaly štukové 
rámy a schodiště mají původ-
ní zábradlí a madla,“ popsal 
náročnost rekonstrukce ná-
městek Jiří Kajzar s tím, že 
renovace se dočkal také pů-
vodní altán a úpravou prošla 
i přilehlá zahrada a oplocení. 
Na pozemku byly zřízeny 

nové příjezdové, parkovací a 
přístupové zpevněné plochy.

„V objektu je po změně 
vnitřních dispozic třináct 
pokojů, které jsou tří, dvou 
a jednolůžkové. Bezbariéro-
vý přístup do nich zajišťuje 
vestavěný výtah. K dispo-
zici je také jídelna a menší 
kuchyně pro přípravu snída-
ní a večeří, hlavní jídlo bude 
dováženo. Dále se v objektu 

nachází místnost pro zá-
jmové aktivity, sesterna a 
zázemí pro personál. V boč-
ní přístavbě je místnost 
s pračkou a sušičkou a také 
prostor pro volnočasové ak-
tivity klientů. Objekt domo-
va bude střežen kamerovým 
systémem,“ doplnil Libor 
Koval, který má sociální ob-
last ve své kompetenci. 

(Pokračování na str. 4)

Frýdecko-místečtí za-
stupitelé probrali 7. září 
plánovaný program jed-
nání, je ale docela mož-
né, že se v řádu několika 
týdnů sejdou znova. Dů-
vodem může být téma 
podpory projektu léčebny 
pro dlouhodobě nemocné, 
o kterou žádá soukromý 
subjekt Gaudium Frýdek-
-Místek s.r.o. 

Ten už příslib města 
jednou získal v roce 2012, 
jenže tehdy fi nance ze 
„Švýcarských fondů“ ne-
obdržel, takže byl závazek 
Frýdku-Místku o partici-
paci po čase zrušen. Nyní 
švýcarská strana avizovala, 

že by projekt profi nancován 
být mohl, a proto Gaudium 
žádalo o revokaci usnesení 
zastupitelstva, aby znovu 
mohlo počítat s příspěvkem 
města ve výši čtyři miliony 
korun. Materiál byl ovšem 
z jednání zastupitelstva 
stažen s tím, že vzhledem 
k tomu, co všechno pova-
žuje státní zastupitelství 
ve Frýdku-Místku v komu-
nální sféře za nezákonné, 
musí dát žadatelé o podpo-
ru zastupitelům k dispozici 
mnohem více informací a 
garancí. „Hlavní problém je 
v tom, že soukromý subjekt 
žádá o fi nanční podporu na 
úpravu objektu, který není 

v jeho vlastnictví, ale ve 
vlastnictví církve. S podpo-
rou municipality by fi rma 
získala 85 % dotace, bez 
ní jen 60,“ shrnul primátor 
Michal Pobucký. „Ta věc s 
Gaudiem je řešitelná, ne-
máme jen všechny infor-
mace. Potřebujeme záruky, 
že poté, co se budova z těch 
peněz opraví, nebude pro-
dána, pak by to mohlo být 
prohlasováno,“ doplnil ná-
městek primátora Jiří Kaj-
zar. Zástupci vedení města 
už se s předkladateli návrhu 
znovu sešli, aby si ujasnili, 
co by mohlo pomoci parti-
cipaci města získat.

(Pokračování na str. 4)

Zastupitelé debatovali o daních,
obchvatu i podpoře léčebny
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Zastupitelstvo města 
schválilo záměr Statutár-
ního města Frýdek-Mís-
tek nabýt 252 ks akcií 
Frýdecké skládky, které 
jsou ve vlastnictví společ-
nosti OZO Ostrava s.r.o. 
a představují 25,82% 
podíl na plně splaceném 
základním kapitálu spo-
lečnosti. Jeho nabytím by 
město získalo 99,38% po-
díl ve společnosti a přiblí-
žilo by se realizaci koneč-
ného záměru získat 100% 
kontrolu nad společností 
Frýdecká skládka, a.s.

„Stoprocentní vlastnic-
tví společnosti obecně při-
náší zjednodušení řízení 
společnosti a s tím spoje-
né zrychlení rozhodování. 
Plná kontrola nad ovláda-
nou společností umožní 
naplnit snahu o co nejefek-
tivnější využití investice 
vlastníka s vyloučením 
možného zneužívání posta-
vení minoritních akcioná-
řů,“ říká náměstek primá-
tora Karel Deutscher s tím, 
že by se značně usnadnila 
administrativa a podnik 
jednoho vlastníka se může 
více soustředit na ekono-
mickou stránku věci.

„Je třeba vidět, že spo-
lečnost OZO Ostrava s.r.o. 
stejně jako společnost 
Nehlsen Třinec s.r.o. jsou 
konkurenční společnosti, 
které podnikají v prostředí 
s odpady. Pro majoritního 
vlastníka není tento stav 

ideální z důvodu možných 
ztrát know how,“ doplnil 
Libor Koval.

„Měli bychom chtít co 
nejsilnější městské spo-
lečnosti, pokud možno ve 
stoprocentním vlastnic-
tví, protože zajištění slu-
žeb nakládání s odpadem 
je pro město strategickou 
záležitostí. Tam, kde se 
města a obce dostala do 
situace, kde nemohou tyto 
věci ovlivňovat, jsou velké 
problémy. Rozhodně jsme 
proti jakýmkoliv privati-
začním snahám,“ zdůraznil 
náměstek primátora Jiří 
Kajzar, který reagoval na 
zastupitelstvu i na výzvy 
opozičních zastupitelů ke 
zveřejnění ofi ciální strate-
gie Frýdecké skládky do 
dalších let. „Velmi by po-
mohlo, kdyby především 
stát také řekl svou strate-
gii. Chybí příslušný zákon 
a bylo by vhodné, aby to 
ministerstvo životního pro-
středí napravilo. Jinak jsou 
jakékoliv naše strategické 
úvahy jen věštěním z křiš-
ťálové koule.“
Ředitel Frýdecké sklád-

ky Luděk Žáček nicméně 
zastupitelům alespoň zá-
kladní vizi sdělil: „6. etapa 
Frýdecké skládky by měla 
vydržet do roku 2018, při-
pravuje se další etapa do 
roku 2025. V té době se 
předpokládá, že se bude 
skládkovat velmi omezené 
množství odpadu.“

„Dneškem jsme jen na 
začátku dlouhého procesu. 
Berme to jako začátek ofi -
ciálního jednání, spuštění 
diskuze o tomto záměru, 
uvidíme, co se v průběhu 
času stane. Do prosince je 
dost času vše prodebatovat 
a jít do konečného rozhod-
nutí s maximem informa-
cí,“ řekl v návaznosti na 
jednání zastupitelstva pri-
mátor Michal Pobucký.

Společnost OZO Ostra-
va s.r.o. při předběžných 
jednáních nabídla Statu-
tárnímu městu Frýdek-
-Místek svůj podíl ve spo-
lečnosti Frýdecká skládka, 
a.s., který představuje 252 
ks akcií, za kupní cenu 

25 200 000 Kč. Tato nabíd-
nutá kupní cena odpoví-
dá pořizovací ceně, jak je 
vedena v účetních závěrce 
společnosti OZO Ostrava 
s.r.o. za rok 2014.

Společnost Frýdecká 
skládka, a.s. byla založena 
městem Frýdek-Místek a 
18 obcemi Pobeskydského 
regionu v roce 1992. Zá-
kladním cílem společnosti 
je komplexní nakládání 
s odpady, což znamená 
sběr, svoz, třídění úpra-
va a konečné odstranění 
prakticky všech v regionu 
se vyskytujících odpa-
dů, včetně nebezpečných. 
Důležitou fází práce je i 
zajištění koncového vyu-

žití vytříděných odpadů, 
tj. výroba kompostu, zem-
ních substrátů, tříděného 
kameniva, drenážních 
materiálů a dalších, s pří-
slušnou certifi kací těchto 
výrobků, zajištění výrob-
ních prostor, technologií 
a odpovídající marketin-
gové strategie. Společnost 
pracuje s 99 zaměstnanci, 
ročním obratem přes 100 
milionů korun a své služ-
by poskytuje pro zhruba 
150 000 obyvatel, žijících 
na území s rozlohou 250 
km2. V posledních letech 
se Frýdecká skládka může 
pochlubit kladným hospo-
dářským výsledkem v řádu 
milionů korun.  (pp)

Město uvažuje o posílení pozice ve Frýdecké skládce

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVO: Zastupitelé otevřeli debatu o vlastnických pomě-
rech Frýdecké skládky.  Foto: Petr Pavelka

Téma: Nabídka OZO Ostrava na odkoupení akcií Frýdecké skládky
„Společnost OZO Ost-

rava s.r.o. vznikla z býva-
lé rozpočtové organizace 
Technické a zahradní služ-
by města Ostravy, (TAZ-
SMO) a její historie sahá až 
do roku 1949. Zajišťovala 
svoz a skládkování odpadu 
z města a okolních obcí a 
prováděla pro město Ostrava 
všechny zahradní a sadové 
úpravy. Po roce 1990 byla 
tato rozpočtová organizace 
pro nakládání s domovním 
odpadem transformována na 
příspěvkovou organizaci a 2. 
11. 1994 byla do obchodního 
rejstříku zapsána obchodní 
fi rma pod názvem Odvoz 
a zpracování odpadů Ost-
rava, spol. s r.o., a následně 
6. 2. 1996 došlo k zápisu 
dnešní OZO Ostrava s.r.o. 
Tato společnost vlastní 252 
akcií společnosti Frýdecká 
skládka, a.s., které koupila 

za cenu 100.000 Kč za jednu 
akcii. Nabídnutá cena OZO 
Ostrava s.r.o. za všech 252 
akcií Frýdecké skládky a.s. 
ve výši 25.200.000 Kč tedy 
odpovídá pořizovací ceně. 
Nabídka zřejmě souvisí se 
zahájeným rozšiřováním 
městské skládky v Ostravě-
-Hrušově. V případě, že Sta-
tutární město Frýdek-Místek 
koupí nabízených 252 akcií 
Frýdecké skládky a.s., stane 
se vlastníkem 970 ks akcií 
z celkového počtu 976 ks 
akcií, což představuje 99,38 
%. Zbývajících 6 ks akcií 
vlastní obec Dobrá – 2 ks, 
obec Metylovice – 1 ks, obec 
Nižní Lhoty – 1 ks a Nehlsen 
Třinec s.r.o. – 2 ks. Po získá-
ní i těchto 6 ks akcií by podíl 
města činil 100 %, stejně 
jako podíl v ostatních měst-
ských společnostech – TS 
a.s., Distep a.s. a Sportplex 

Frýdek-Místek s.r.o. Došlo 
by ke zjednodušení řízení 
společnosti Frýdecká sklád-
ka a.s. prostřednictvím 
rady města ve funkci val-
né hromady, zjednodušení 
administrativy, kontroly, 
zvýšení pružnosti řízení a 
rozhodování. Před vlastním 
podepsáním kupní smlou-
vy je však nezbytné znát 
cenu akcií dle znaleckého 
posudku a dobu návratnos-
ti vynaložených fi nančních 
prostředků.“ Ivan Vrba 

za Klub KSČM 

„Dvacet pět milionů ko-
run. Pro většinu z nás je to 
velmi vysoká suma peněz, 
která s největší pravděpo-
dobností opustí městskou 
pokladnu. Na svém zářijo-
vém zasedání se totiž větši-
novým hlasováním schválil 
záměr města k odkupu ak-

cií Frýdecké skládky a.s. 
od společnosti OZO s.r.o. 
(odvoz a zpracování odpa-
dů města Ostravy). Tento 
záměr byl podpořen třiceti 
hlasy zastupitelstva i přes 
mnohé otázky a nesouhlas 
opozičních zastupitelů hnu-
tí ANO 2011. Společnost 
OZO s.r.o. vlastní 252 akcií 
Frýdecké skládky od roku 
1999, kdy je nakoupila od 
města a ostatních vlastníků 
za cenu 100 000 Kč za jed-
nu akcii. Důvodů nákupu 
těchto akcií může být mno-
ho, ale otázek týkajících 
se této koupě možná ještě 
více. Mezi podbízenými 
výhodami stoprocentního 
vlastníka může být zjedno-
dušené řízení společnosti, 
rychlé rozhodování, apod. 
Je ale třeba hledat i právě 
zmíněné otázky. Zastupite-
lé hnutí ANO se proto do-

tazovali a chtěli znát odpo-
vědi na to, kolik to vše bude 
stát občany města Frýdku-
-Místku. Také nás zajímal 
záměr a strategie Frýdecké 
skládky, aby nedošlo k si-
tuaci, kdy město bude sice 
stoprocentním vlastníkem 
další městské společnosti, 
která však nebude moct 
plnit svou funkci z důvo-
du plné kapacity skládky. 
Jako výhodu částečného 
vlastnictví fi rmou OZO vi-
díme v kontrole Frýdecké 
skládky, kdy si fi rma OZO 
pohlídá svou investici. V 
tomto případě by nemuselo 
dojít k podobné situaci jako 
ve velmi často diskutované 
společnosti Distep, která 
dosud neprovedla a nezve-
řejnila žádný audit požado-
vaný hnutím ANO 2011.

Petr Gaj
Za Hnuti ANO 
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„získáváme 
dotace“

„myslíme 
na seniory“

„šetříme 
fi nance“

MOZARTOVA: Nová parkovací místa.  Foto: Petr Pavelka

Nová parkovací místa a dopravní ostrůvky Nová parkovací místa a dopravní ostrůvky 
zaplatila z velké části evropská dotace zaplatila z velké části evropská dotace 

Statutární město Frý-
dek-Místek je úspěšné při 
získávání dotací. V minu-
lých dnech mu bylo schvá-
leno 2,7 mi-
lionu korun 
z fondů EU 
na již vy-
b u d ov a n á 
nová parkovací místa ve 
městě a nové dopravní os-
trůvky, které chrání chod-
ce při přechodu přes frek-
ventované komunikace. 

V květnu se začalo na 
čtyřproudových komunika-
cích Ostravská a Frýdlant-
ská v centru města budovat 
celkem pět dopravních os-
trůvků. Vznikly v místech 
současných přechodů pro 

chodce. Dopravní normy 
nařizují budovat tyto os-
trůvky u všech nových 
přechodů pro chodce přes 

komunika-
ci širší než 
sedm me-
trů. Město 
je ale ne-

chalo postavit i u stávají-
cích přechodů s vysokou 
koncentrací chodců a hus-
tým dopravním provozem. 
„Dopravní ostrůvky jednak 
zvyšují ochranu chodců, 
ale také přispívají ke zpo-
malení projíždějících vozi-
del, čímž se celkově zvy-
šuje dopravní bezpečnost 
na komunikacích, kterými 
denně projede přes třináct 

v lokalitě ulice Mozartova 
34. Celkové náklady na 
vybudování nových parko-
vacích míst a bezpečnost-
ních dopravních ostrůvků 
byly vyčísleny na 3,6 mi-
lionu korun, přičemž 2,7 
milionu z této částky získá 
město zpět formou dotace 
z Regionálního operačního 
programu Moravskoslez-
sko. Město v konečném 

důsledku budou stát výše 
zmíněné projekty necelý 
jeden milion korun.

Další nová parkovací 
místa se začnou v průběhu 
září budovat také v ulici 
Hasičská, přibýt by jich 
zde mělo celkem 12. Nové 
dopravní ostrůvky by 
v příštím roce měly vznik-
nout na ulicích Bruzovská a 
Frýdlantská. 

Statutární město Frý-
dek-Místek od roku 2010 
nakupuje plyn a elektři-
nu pro své objekty, pří-
spěvkové organizace a 
některé městské obchodní 
společnosti prostřednic-
tvím elektronických auk-
cí nebo o nich licituje na 
energetických burzách. 
Šetří tím nemalé peníze 
z městského rozpočtu. 
V letech 2016 a 2017 ušet-
ří za plyn a elektřinu přes 
5,5 milionu korun. 

V letošním 
roce skončí 
smlouva na 
dodávku těchto 
dvou komodit 
od dodavatelů, kteří měs-
tu nabídli nejnižší cenu 
na burze před dvěma lety. 
Proto se město letos opět 
zúčastnilo Českomoravské 
komoditní burzy Kladno, 
kde poptávalo na dvoule-
té období plyn a elektřinu 
pro magistrát, dvě desítky 
škol, zařízení sociální péče, 
technické služby a sportov-
ních zařízení společnosti 
Sportplex. 

„Oproti minulému ob-
dobí město ušetří na do-
dávkách plynu a elektrické 
energie přes 5,5 milionu 
korun. Největší úspory se 

nám podařilo dosáhnout u 
dodávek nízkonapěťové si-
lové elektřiny. V minulosti 
nám ji dodávala společnost 
ČEZ Prodej za cenu 1 112 
Kč/MWh. Od nového roku 
budeme mít nového doda-
vatele společnost CENT-
ROPOL ENERGY, která 
nám dodá elektřinu nízké-
ho napětí za 875 Kč/MWh, 
což je v konečném důsled-
ku úspora přes 3,8 milionu 
korun. Další velké úspory 
jsou v rámci dodávek ply-

nu, které činí 
téměř 1,5 mi-
lionu korun. U 
ve l ko o d bě r u 
plynu byl rov-

něž pozměněn dodavatel, 
a to z Pražské plynárenské 
na LAMA energy,“ uvedl 
náměstek primátora Jiří 
Kajzar.

Výhodou u nákupu pro-
střednictvím komoditní 
burzy je snížení administra-
tivy na minimum. Po ukon-
čení burzy jsou burzovním 
systémem vytvořeny závěr-
kové listy, které nahrazují 
kupní smlouvu. Obsahují 
cenové, platební a obchod-
ní podmínky pro nákup a 
dodávku určité komodity, 
v případě města Frýdek-
-Místek plynu a elektřiny.

Ušetříme za plyn a elektřinu

Město Frýdek-Místek na 
podzim realizuje řadu vět-
ších investičních akcí. Ta 
na ulici Školská je vedena 
snahou o lepší energetickou 
bilanci pro zdejší budovu 
domova pro seniory.

Navržené stavební úpravy 
domova pro seniory vychá-
zejí ze zpracovaného ener-
getického auditu budovy a 
spočívají v tepelné izolaci 
fasád budovy, ve výměně 
veškerých vnějších otvoro-
vých výplní kromě vstup-
ních dveří z ulice a ze dvora 
a v tepelné izolaci stropu 
posledního podlaží. Fasády 
budou zatepleny kontakt-
ním zateplovacím systémem 
z minerální vlny. „Řešení 
respektuje stávající členění 
fasády a barevné řešení je 
navrženo tak, aby 
imitovalo stáva-
jící režné zdivo, 
které po zateplení 
objektu nebylo 
možné dodržet, 
neboť projektant 
nedoporučil z 
důvodu možné-
ho odpadávání 
použít obkladové 
pásky napodobu-
jící režné zdivo. 
Soklová část bu-
dovy byla upra-
vena a zateplena 
již v minulosti a 
zůstane stávají-
cí. Nově osazená 

okna budou plastová s izo-
lačním sklem s vnější úpra-
vou v imitaci dřeva, odstín 
zlatý dub. S okny budou 
dodány i vnitřní plastové 
parapety a žaluzie. Vstupní 
dveře z ulice i dvora budou 
opatřeny nátě-
rem, který je 
sjednotí s bar-
vou oken. Vy-
měněny budou 
rovněž klempířské výrob-
ky,“ popsal investici náměs-
tek primátora Jiří Kajzar.

Zhotovitel má na dokon-
čení díla tři měsíce od uza-
vření smlouvy, skončit by 
měl do 7. listopadu. Před-
pokládaná cena, která dle 
projektové dokumentace 
činila 3,824 milionu, byla 
po zadávacím řízení sníže-

na na smluvní cenu 2,329 
milionu. Akce bude spolu-
fi nancována z Operačního 
programu Životní prostředí.

„S ohledem na nepřeru-
šený provoz objektu je v 
součinnosti s vedením pří-

s p ěvkové 
organizace 
D o m o v 
pro seni-
ory Frý-

dek-Místek optimalizován 
postup výměny oken v jed-
notlivých prostorách objek-
tu i postup při zateplování 
fasády. Snahou je narušit 
provoz a užívání objektu a 
krásně upravené zahrady v 
co nejmenší míře,“ ubezpe-
čil Libor Koval, který má 
zastupitelstvem svěřenou 
sociální oblast.  (pp)

Investice do domova pro seniory

DOMOV PRO SENIORY: I budova na Školské se dočká zateplení. 
 Foto: Petr Pavelka

tisíc aut,“ řekl náměstek 
primátora Karel Deutscher.

V letních měsících se 
pracovalo také na budo-
vání nových parkovacích 
míst. V lokalitě ulice Bru-
zovská jich vzniklo 21 a 
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BENEFIČNÍ
KONCERT

Ostravský smíšený 
sbor vás srdečně zve 
na benefi ční koncert 

pořádaný ve prospěch 
Domu pokojného stáří u 
Panny Marie Frýdecké. 
Koncert se uskuteční 20. 
9. v 16 hodin v bazilice 

Navštívení Panny Marie.

TIP!

První den nového škol-
ního roku byl slavnostní 
zejména pro prvňáčky. 
Letos jich do lavic dva-
nácti základních škol zři-
zovaných městem usedlo 
na šest set. Náměstek pri-
mátora Karel Deutscher 
přivítal prvňáčky ZŠ ná-
rodního umělce P. Bezru-
če. Žákům 1. B rozdal pas-
telky a sladkosti ukryté v 
papírové krabici ve formě 
velké školní pastelky.

V loňském školním roce 
bylo v základních školách 
šest set třicet dva žáků. 
V souvislosti se zápisy dětí 
do prvních tříd mělo dnes 
do škol ve Frýdku-Míst-
ku nastoupit okolo šesti 
set prvňáků, což znamená 

mírný pokles. 
„Kapacita základních 

škol ve městě je nicméně 
dostačující. Oproti minulé-
mu školnímu roku poklesl 
počet prvních tříd ze třiceti 
na dvacet sedm. V prvních 
třídách je v průměru dva-
cet čtyři dětí, ale například 
právě v 1. B na 1. ZŠ je 
dvacet devět žáků,“ podotkl 
náměstek primátora Pavel 
Machala, který se pro změ-
nu vydal za prváky-středo-
školáky na sousední Střední 
školu gastronomie, oděv-
nictví a služeb. 

V září přichází mno-
ho žáků základních škol 
do vylepšeného prostředí. 
Statutární město Frýdek-
-Místek investuje do jejich 

1. ZÁŘÍ NA 1. ZŠ: Na prvňáčky se přišel podívat náměstek primátora Karel Deutscher. 
Foto: Petr Pavelka

Do školních lavic usedlo na šest set prvňákůDo školních lavic usedlo na šest set prvňáků

oprav ročně miliony korun. 
Novou fasádu či okna nebo 
obojí získaly téměř všechny 
školy a školky ve městě. Ná-
klady na zateplení školních 
budov přesáhly 158 milionů 
korun, z toho evropské do-
tace činily 108 milionů.

Letos se pracuje na za-
teplení 11. ZŠ. Náklady dle 

projektové dokumentace 
byly vyčísleny na 38 milio-
nů korun, zakázka ale byla 
vysoutěžena s úsporou 14,4 
milionu korun. Navíc 21 
milionů korun město získá 
formou dotace z programu 
Zelená úsporám. 

Pracovalo se také na ji-
ných školách, například ZŠ 

Lískovec má zrekonstruova-
ný otopný systém (725 tisíc). 
Žáci 1. ZŠ se těší z nového 
sportovního areálu (2,9 mil. 
korun). Na 4. ZŠ prošly 
úpravami chodby a schodiš-
tě (800 tisíc) a na 8. ZŠ byla 
provedena rekonstrukce sil-
no a slaboproudé elektroin-
stalace (6,5 mil. korun). (pp)

Zastupitelé debatovali o daních,
obchvatu i podpoře léčebny
(Pokračování ze str. 1)

Zastupitelé se zabývali 
rovněž daní z nemovitostí. 
„Zvyšování daňové zátěže 
je nepopulární. Určitý popu-
lismus je jediný důvod, proč 
koefi cient vrátit zpátky, ale 
bylo by to škoda. Města ob-
dobné velikosti jako Frýdek-
-Místek mají ten koefi cient 
nastavený na koefi cient 2 
jako my,“ zdůraznil Miroslav 
Přádka a vedení města připo-
mnělo, že návrat koefi cientu 
1 by přinesl do konce voleb-
ního období výpadek ve výši 
90 milionů korun. Od opo-
zičních zastupitelů se přitom 
nedozvědělo, jaké konkrétní 

škrty by jej vyvážily.
Tradičním tématem jed-

nání zastupitelstva byl i ob-
chvat. „Nedopouštějme se 
kvůli obchvatu napadání, 
zkusme tahat za jeden pro-
vaz, společně. Těch hráčů, 
kteří se snaží tuto záleži-
tost posouvat kupředu, je 
teď hodně, nedá se říct, kdo 
má největší díl, ale důležité 
je společné snažení a vý-
sledek,“ prohlásil náměstek 
primátora Karel Deutscher. 
Zastupitelé také vyjádřili 
přímou podporu Sdružení 
hornických odborů v pro-
blematice hornických dů-
chodů.  (pp)

Město otevřelo Přístav pro lidi bez přístřeší
(Pokračování ze str. 1)

Provozovatelem domova 
Přístav bude Armáda spá-
sy, která získá prostředky 
na provoz jednak z plateb 
samotných klientů, ale také 
ze zdrojů ministerstva prá-
ce a sociálních věcí, kraje a 
města. „Klienti jsou do do-
mova přijímáni na základě 
doporučení sociálních pra-
covníků, kteří s nimi pra-
cují na ulici, ale také v azy-
lových domech, kde není 

zajišťována ošetřovatelská 
péče. Pokud klient projeví 
zájem o umístění v domě a 
ten bude mít volnou kapa-
citu, nejde v něm trvalý do-
mov. Poskytnuta mu bude 
pravidelná ošetřovatelská 
péče po dobu 24 hodin 
sedm dní v týdnu. Jedná se 
o péči trvalého charakteru, 
to znamená, že po příchodu 
do domova zde klient zů-
stává, jeho pobyt zde není 
časově omezen,“ přiblíži-

la příjem klientů Jarmila 
Kozlová, vedoucí odboru 
sociálních služeb, s tím, že 
domov začne klienty přijí-
mat v průběhu října.

Městu se podařilo při 
rekonstrukci vysoutěžit 
cenu o devět milionů nižší 
než uváděla projektová do-
kumentace. Z částky 28,2 
milionu korun město získá 
23,7 milionu korun zpět 
formou dotace z ROP Mo-
ravskoslezsko.

Zámecké náměstí ve 
Frýdku v pátek 11. září 
v odpoledních a večerních 
hodinách patřilo Festi-
valu partnerských měst 
2015. V kulturním pro-
gramu se představili míst-
ní hudebníci, folklorní 
soubor a hudební skupiny 
z Polska, ze Slovenska a 
samozřejmě i domácí. No-

vinkou v programu bylo 
předání Cen statutárního 
města Frýdku-Místku.

„Do města k nám zavítali 
Žywiec, Myslowice, Biel-
sko-Biala a slovenská Žilina. 
Nejprve jsme je postupně 
přivítali na radnici, kdy 
jsme probírali možnosti dal-
ší spolupráce, která se mezi 
některými subjekty úspěšně 

Festival partnerských měst 

FESTIVAL NA NÁMĚSTÍ: Zástupci partnerských měst 
na pódiu.  Foto: Petr Pavelka

rozvíjí od prvotního impulsu 
podpořeného evropskými 
fondy už jaksi samovolně. 
Později jsme všem ukázali 
město a potěšily nás kladné 
ohlasy zejména na rekreační 
areál na Olešné či nové base-
balové hřiště. V podvečer 
už jsme se věnovali akci na 
náměstí,“ shrnul náměstek 
primátora Karel Deutscher.

Na náměstí měla jed-
notlivá partnerská města 
své info stánky, ve kterých 
návštěvníci, kterých bylo 
mnohem více než loni, našli 
různé propagační materiály 
s informacemi a tipy k ná-
vštěvě zajímavých míst v je-
jich městě a nejbližším oko-
lí, ale také mohli ochutnat 
tradiční jídlo dané země. Ve 
slovenském stánku to byly 
halušky se zelím a uzeným 

a v polských stáncích spe-
ciální škvarky na chlebu. 
Hostitelský Frýdek-Místek 
ve svém stánku nabízel tra-
diční hovězí guláš. Další 
občerstvení poskytovali ná-
vštěvníkům festivalu místní 
restaurace a bary.

Program rozjížděl místní 
Šuba Duba Band, osvědčený 
spouštěč dobré nálady, a ná-
sledovalo avizované předá-
vání Cen statutárního města 
Frýdek-Místek. Nominována 
byla Eva Geryková za dva-
cetiletou obětavou práci ve 
funkci prezidentky Meziná-
rodního folklorního festiva-
lu Frýdek-Místek a rozvoj 
v oblasti kultury v našem 
městě, dále Bohumír Haleš 
za přínos v oblasti výchovy 
a vzdělávání, dlouholetou 
organizaci kulturních akcí v 

Chlebovicích, obnovu Fojt-
ství a založení Chlebovické-
ho muzea a Václav Peter za 
přínos v oblasti literární a 
publikační činnost, fotogra-
fi e, pohlednice a vydávání 
kalendářů s motivy města a 
Beskyd. Následovala další 
vystoupení přibližující kul-
turu jednotlivých zemí.  (pp)
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Rekondiční pobyt Oázy pokojeRekondiční pobyt Oázy pokoje
V době od pondělí 3. 

do soboty 8. srpna se 20 
uživatelů „Oázy pokoje“ 
zúčastnilo oblíbeného re-
kondičního pobytu opět 
ve Velkých Losinách. Po-
časí celý týden přálo, tu-
díž bylo možné využít čas 
k různým aktivitám.

Během týdne jsme absol-
vovali spoustu zajímavých 
výletů. První den si část 
uživatelů prohlédla rene-
sanční zámek Velké Losi-
ny, v odpoledních hodinách 
vyzkoušeli tamní lázeňský 
termální bazén s vysokým 
obsahem síry a zbylá část 
uživatelů odjela tentýž den 
zase vyzkoušet šumper-
ské venkovní koupaliště. 
Další výlet se uskutečnil 
do Muzea ruční papírny 
Velké Losiny. Také jsme 
zavítali do města Šumperk 
a navštívili dům, kde se vy-
konávaly čarodějnické pro-
cesy. Vzhledem k vysokým 
letním teplotám jsme zaví-
tali do nově zbudovaného 

termálního parku ve Vel-
kých Losinách. Ve čtvrtek 
se část uživatelů rozhodla 
uskutečnit velký výlet po 
Jeseníkách, který vyvr-
cholil výjezdem lanovou 
dráhou k horní nádrži pře-
čerpávací vodní elektrárny 
Dlouhé Stráně. Uživatelé, 
kteří zůstali v penzionu, se 
věnovali výtvarným aktivi-
tám a v odpoledních hodi-
nách opět navštívili termál-
ní park. Teploty celý týden 
přesahovaly 30°C, nebylo 
tomu jinak i poslední den, 
proto se všichni věnovali 
koupání, výtvarným akti-
vitám a ve večerních hodi-
nách také opékání párků. 

Všem účastníkům se 
pobyt líbil a již se těší na 
příští rok.

„Oáza pokoje“ děkuje 
Magistrátu města Frýdku-
-Místku, který nám poskytl 
dotaci, jež pokryla podstat-
nou část nákladů rekondič-
ního pobytu. 

Iva Kulhánková

Nejen na území Frý-
decko-Místecka, ale i po 
celém Moravskoslezském 
kraji působí terénní služba 
rané péče pro rodiny s dět-
mi se sluchovým postiže-
ním. Raná péče pro Mora-
vu a Slezsko, jak zní název 
služby, je součástí obecně 
prospěšné společnosti s ce-
lorepublikovou působností 
Centrum pro dětský sluch 
Tamtam, o.p.s.

Raná péče je služba ur-
čená rodině, kde se narodí 
dítě se sluchovým postiže-
ním. Poradce rané péče (tj. 
sociální pracovník) dojíždí 
v pravidelných intervalech 
do rodiny. Škála toho, co po-
radce s rodinou může dělat, 
je opravdu velká, od předání 
informací o problematice 

sluchového postižení, soci-
álních příspěvcích až po in-
struování, doprovázení, jak 
toto dítě rozvíjet, jak s ním 
komunikovat, jak nejlépe 
kompenzovat jeho handicap. 

Raná péče je služba dob-
rovolná, rodič nás může 
kontaktovat telefonicky 
nebo emailem a následně 
se dohodne termín úvodní 
konzultace, která proběhne 
v domácím prostředí dítěte a 
rodiny. Služba je dle zákona 
o sociálních službách posky-
tována bezplatně a je určena 
pro rodiny s dětmi se slucho-
vým a kombinovaným posti-
žením do 7 let věku dítěte. Je 
určena i pro rodiče se slucho-
vým postižením, který vy-
chovává dítě se sluchovým i 
bez sluchového postižení do 

7 let věku dítěte. 
Raná péče je poskyto-

vána terénně, poradce rané 
péče dojíždí do rodiny. Služ-
ba rané péče je v tomto kraji 
poskytována již 10. rokem. 
Raná péče pro Moravu a 
Slezsko je součástí organi-
zace Centrum pro dětský 
sluch Tamtam, o.p.s., která 
poskytuje komplex služeb 
pro osoby se sluchovým 
postižením (www.detskys-
luch.cz), tento rok slavíme 
25. výročí od založení. Ná-
vaznou službou na ranou 
péči mohou být Sociálně 
aktivizační služby pro rodi-
ny s dětmi se sluchovým po-
stižením našeho Centra pro 
dětský sluch Tamtam, o.p.s., 
která sídlí v Ostravě.
Mgr. Miroslava Francová

Služba rané péče určená pro rodiny 
s dětmi se sluchovým postižením

Již čtrnáctým rokem 
mohou frýdecko-místeč-
tí senioři a lidé s handi-
capem využívat terénní 
sociální službu osobních 
asistentů nabízenou ne-
ziskovou organizací Poda-
né ruce – osobní asistence.

Cílem služby je umožnit 
stárnoucím lidem a posti-
ženým důstojně a plnohod-
notně setrvat ve svém do-
mácím prostředí a podpořit 
je v udržení soběstačnosti. 
Osobní asistentky nejčas-
těji pomáhají s osobní hy-
gienou, s podáním stravy, 
zajištěním chodu domác-
nosti, doprovázejí seniory 
k lékaři, na úřady a dělají 
jim společníky při volno-
časových aktivitách. Tím 
nejcennějším je ale mnoh-
dy obyčejné vlídné slovo, 
které navozuje příjemnou 
náladu a pomáhá zlepšovat 
i jejich psychický stav.

Cena za službu osobní asi-

stence je hrazena vícezdro-
jově. Část tvoří úhrady od 
klientů a částečně je služba 
osobní asistence Podaných 
rukou realizována i díky 
fi nanční podpoře Statutár-
ního města Frýdku-Místku, 
Nadace OKD a dalších part-
nerů. Pokud je člověk závis-
lý na pomoci druhé osoby, 

může zažádat o příspěvek na 
péči a z těchto peněz může 
potřebnou pomoc hradit. 
Potřebujete-li sociální služ-
bu osobní asistenci pro své 
blízké, kontaktujte nás na 
mobilu: 777 011 031. Infor-
mace jsou také dostupné na 
www.podaneruce.eu.

Mgr. Ivana Mikulcová

Podané ruce pomáhají seniorům již 14 let

Přijímáme zájemce o rekvalifi kaci 
v akreditovaném kurzu 

„Pracovník v sociálních službách“.
Kurz bude probíhat od 21. 9. do 30. 11. 2015

v budově Obchodní akademie, Palackého 123
ve Frýdku-Místku.

Kontakt: 732 349 654, www.vzdelavaci-kurzy.eu

Na přelomu prázdni-
nových měsíců v pátek 31. 
července připravili za-
městnanci Domova Beskyd 
pro klienty a jejich rodinné 
příslušníky Letní slavnost.

Posláním této oslavy léta 
bylo především zpestření 
volného času našich klien-
tů, příležitost pro setkání 
s rodinami, prožití pěkného 
letního dne venku, posílení 
vztahů a kontaktů klientů 
s jejich rodinami i mezi 
sebou a v neposlední řadě 
také zábava a dobré jídlo.

Vše se nám podařilo nad 
očekávání. Účast klientů i 
jejich blízkých byla hojná, 
hrála hudba, zpívalo se, 
povídalo, soutěžilo, jedlo, 
pilo a přálo nám i počasí.

K občerstvení byly na-
chystány ovocné saláty, 
melounové mísy, lehký 
těstovinový salát s kuřecí-
mi nugetkami a nadýchaná 
meruňková bublanina. Vše 
se zapíjelo čepovanou kofo-

lou a osvěžující citrónovou 
vodou s meduňkou a mátou. 
Čas mezi těmito lahůd-

kami vyplnila zábava. 
Účastníci si pomocí bubli-
fuku vyzkoušeli, jak jsou 
na tom s dechem, což se 
líbilo všem přítomným, ale 
hlavně dětem, které bub-
liny honily a chytaly. Pak 
přišly na řadu vodní bom-
by, kterými se házelo na cíl. 
Úkolem bylo nejen se trefi t, 
ale použít i sílu a bombu 
zničit. Všude stříkala voda, 
poletovaly bublinky, které 
děti vytrvale foukaly z bub-
lifuků a panovalo všeo-
becné veselí a spokojenost. 
Slavnost se opravdu vyda-
řila a stane se novou tradicí 
našeho zařízení.

Děkujeme fi rmě Ing. 
Aleše Přibyly z Metylo-
vic za pomoc při zajištění 
občerstvení a technického 
zázemí. Tak příští rok opět 
na shledanou na Letní slav-
nosti v Domově Beskyd.

Letní slavnost v Domově BESKYD
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kam za sportem a relaxací

SKP Frýdek-Místek – házená extraliga
SKP F-M – Lovosice Neděle 20. 9. v 16.00 
SKP F-M – Hranice Neděle 4. 10. v 17.00 
SKP F-M – Zubří Neděle 18. 10. v 17.00 
SKP F-M – Brno Pátek 23. 10. v 19.00 
SKP F-M – Kopřivnice Čtvrtek 29. 10. v 18.00
SKP F-M – Jičín Neděle 15. 11. v 17.00 
SKP F-M – Plzeň Neděle 6. 12. v 17.00 
SKP F-M – Karviná Neděle 20. 12. v 17.00

Nábor KARATE Frýdek-Místek Věk 9–99 let
Okresní ředitelství Policie ČR, Beskydská 3061 F-M

Po 17.00 – 18.30 hodin, Pá 17.00 – 18.00 hodin
Více informací www.karatefm.cz.

DOBRÁ OBRANA: Zlepšenou defenzivou po změně stran domácí otočili zápas a do již 19. 
sezony nepřetržitého působení v nejvyšší soutěži tak vstoupili vítězně.  Foto: Petr Pavelka

Úspěšný vstup do extraligyÚspěšný vstup do extraligy
SKP Frýdek-Místek – HC Zlín 29:25 (14:15)

Házenkáři SKP Frý-
dek-Místek vstoupili do 
nového ročníku Extraligy 
vítězstvím nad Zlínem. 
Vítězství se rodilo těžce, 
házenkáři Zlína v prvním 
poločase kladli tuhý od-
por, což zapříčinilo polo-
časové vedení hostů 14:15.

V úvodu druhého poloča-
su se našemu družstvu po-
dařilo hru srovnat a od desá-
té minuty převzít iniciativu 
a ujmout se vedení o čtyři 
branky. Tento obrat nastal 
po sérii zákroků brankáře 
Jana Marenčáka, který byl 
podporován velmi dobrou 
obranou. V závěru pak há-
zenkáři SKP s přehledem 
kontrolovali hru a dotáhli 

utkání do vítězného konce.
Aleš Chrastina, trenér 

SKP Frýdek-Místek: „Nejen 
náš zápas, ale i celé první 
kolo potvrdilo prognózy, že 
se bude jednat o velmi vy-
rovnaný ročník. V prvním 
poločase jsme měli problé-
my v defenzivě, udělali jsme 
hodně technických chyb. Ve 
druhém jsme se zlepšili, ne-
dělali jsme tolik chyb a podle 
mě zaslouženě vyhráli.“ 

Sestava a branky SKP: 
Marenčák (42 %), Šoltys 
– Rajnoha Lukáš 1, Bosák 
1, Strack 7, Mynář 2, Pet-
rovský 8/4, Rajnoha Jan, 
Meca, Kichner 2, Klaban 
3, Pomichálek 3, Toms, Va-
cula 2, Krahulík, Gřešek. Ani napočtvrté to nevyšlo

FC HRADEC KRÁLOVÉ – MFK F-M 1:0 (0:0)
Čtvrtá porážka v řadě 

odsunula frýdecko-mís-
tecké fotbalisty na po-
slední příčku druholigo-
vé tabulky. V Hradci ale 
prohrát vůbec nemuseli.

Před duelem se trenér 
Miky Radványi dostal do 
složité situace. V poháru 
se totiž vykartovali Matúš 
s Mehremićem, na východ 
Čech neodcestovali ani zra-
něný Literák a také Bello s 

Hykelem, kteří si plnili o ví-
kendu reprezentační povin-
nosti. A tak příležitost dosta-
ly nové tváře v našem týmu 
– záložníci Krišto s Ižvoltem 
a navrátilec Vašenda.

Vstřelit branku – to je 
v letošní sezoně pro naše 
fotbalisty velký problém. V 
první půli k prolomení této 
smůly měli blízko Ižvolt a 
po něm i Ujlaky. Když se 
krátce po změně stran ne-

prosadil ani Slaninka, přišel 
trest. V 59. minutě zahrával 
domácí Trubač od postranní 
čáry trestný kop. Míč zato-
čil až na zadní tyč, kde si 
naběhl Pázler, který hlavou 
propasíroval míč za záda 
brankáře Mihalka. Blízko 
vyrovnání byl v 70. minutě 
Ďuriška, štěstí ale v letošní 
sezoně našim přítelem zrov-
na není, Ďuriškova hlavička 
skončila totiž na břevně.

Na cyklostezce okolo 
přehrady Olešné se pod 
záštitou primátora města 
Michala Pobuckého usku-
tečnil II. ročník sportovně-
-charitativní akce pro celou 
rodinu – závod na in-line 
bruslích 100 pro Adru.

„Od ostatních podobných 
akcí se liší tím, že zve hlav-
ně nadšené amatéry-hobbí-
ky. Jeho hlavním cílem je 
podpořit dobrovolnictví ve 

Frýdku-Místku a také dát 
ochutnat atmosféru závodu 
těm, kteří si na žádný dosud 
netroufl i,“ říká o závodu 
dvojic Eva Suknarovská.

Přihlášené týmy, rozdě-
lené do několika kategorií, 
museli obkroužit přehra-
du dvaadvacetkrát, což je 
přibližně 100 km, mysle-
lo se také na závod dětí. 
„Závod je pro všechny, kdo 
bruslí rád jako my. Takže 

na startovce jsme nečeka-
li žádné přeborníky, ale 
obyčejné lidi,“ sdělila za 
organizátorky Bronislava 
Ondračková, která mohla 
zúčastněné informovat, že 
díky 66 startujícím dvoji-
cím byla překonána loňská 
čísla a frýdecko-místecká 

Adra se může těšit 
na 13 200 korun, 
které pomohou se-
niorům zvládnout 
samotu ve stáří. 
„Účel bohulibý, 
takže jsme rádi 
pomohli přes naše 
městské společ-
nosti i městskou 
policii. Vítáme na-
víc každou spor-
tovní akci, která 
popularizuje naši 
rekreační zónu na 
Olešné,“ hodnotil 
primátor Michal 
Pobucký.  (pp)

100 pro ADRU: in-line a charita

NA STARTU: Po výstřelu primátora Michala Pobuckého se závod-
níci museli nejprve obout.  Foto: Petr Pavelka
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Ve dnech 18. – 27. 8. se 
konal již potřetí v řadě 
v ČR jeden z nejprestiž-
nějších turnajů mládeže 
– Mistrovství Evropské 
unie (MEU). Hraje se zde 
systémem na 9 kol, 90 mi-
nut na partii s přídavkem 
30 sekund za tah – každý 
den jedna partie. Zvlášt-
ností tohoto turnaje je, 
že dívky a chlapci hrají 
v kategorii společně, ale 

vyhlášení probíhá zvlášť 
– pro děvčata skvělá tré-
ninková příležitost, které 
se jim nedostává na Mis-
trovství světa a Evropy. 

MEU se hraje ve čtyřech 
kategoriích – do 8, 10, 12 a 
14 let. Beskydská šachová 
škola zde vyslala celkem 
pět zástupců: Marek Fizer 
– U8, Petr Gnojek a Lu-
cie Fizerová – U10, Marek 
Miča a Tobiáš Krejčok – 

U12. Naši talenti tak tvořili 
čtvrtinu celé reprezentace 
ČR, trenérské zabezpečení 
jim zajišťoval Pavel Ben-
čo, který byl nominován 
jedním z reprezentačních 
trenérů. „Úroveň turnaje je 
zde velmi vysoká a mnoho 
partií trvalo i více než čtyři 
hodiny. Nutno říci, že naši 
talenti se ve startovním poli 
neztratili. Největšího úspě-
chu dosáhl Marek Fizer, 
který vybojoval 3. místo 
v kategorii do 8 let, čímž se 
stává velkým příslibem do 
budoucna. Na tento výkon 
navázal také 6. místem Ma-
rek Miča. Ostatní naši hráči 
získali z turnaje cenné zku-
šenosti, které jistě zúročí na 
dalších turnajích. Děkujeme 
hráčům za výbornou repre-
zentaci našeho města a celé 
ČR, velké poděkování patří 
také městu Frýdek-Místek 
za podporu na této akci,“ 
hodnotil Pavel Benčo, re-
prezentační trenér ČR na 
MEU 2015.

Sport

„Produkt 
Centra 

sportu“

Na jubilejním 10. roční-
ku Evropských atletických 
her mládeže v Brně bojo-
valo po dva dny přes 1300 
mladých atletů ve věku 
11–15 let ze třinácti zemí 
Evropy o cenné medaile. 
V obrovské konkurenci 
závodníků z Anglie, Itálie, 
Španělska, Slovenska, Slo-
vinska, Ukrajiny, Rumun-
ska, Bulharska, Maďarska, 
Polska, Litvy, Malty a celé 
České republiky si skvěle 
vedli naši 
mladí atleti. 

Vybojova-
li rekordních 
osm medailí, 
z toho dvě 
zlaté, čtyři 
stříbrné a dvě bronzové, vy-
lepšili si desítky osobních 
rekordů a dvakrát se posu-
novaly hranice oddílového 
rekordu. Zlato vybojovala 
v běhu na 600 m Anna Ca-
gašová, která mezi stovkou 
běžkyň suverénně zvítězila 
ve skvělém čase 1:44.26 mi-
nuty, což znamená nový od-
dílový rekord. Stejný závod 
chlapců ovládla dvojčata 
Vojtěch a Ondřej Pavelko-
vi. Nakonec byl lepší prvně 
jmenovaný za 1:48.87, On-
dra si doběhl pro stříbro za 
1:49.83 min. Stříbrnou me-
daili do naší bohaté sbírky 
přidal Thomas Hlavačka 
(2003) v běhu na 800 m, 
když se po skvělém fi niši 
posunul v cílové rovince ze 
šestého až na druhé místo 
a výrazně si vylepšil osob-
ní rekord na 2:26.97 min. 
Naprosto nečekané stříbro 
si na krk pověsila Mojisola 

Akerele ve výšce dvanác-
tiletých, která si vylepšila 
osobní rekord o patnáct cen-
timetrů(!) na 1.45 m. Anna 
Cagašová prokázala svou 
všestrannost a prosadila se 
také v dálce, kde za osobní 
rekord 4.45 m brala stříbro. 
O dvě bronzové medaile se 
postarala děvčata ročníku 
2001. Adéla Lojkásková 
zdolala ve skoku vysokém 
výborných 1.65 m, což sta-
čilo na třetí místo, a Eliška 

K o p c o v á 
zvládla na 
j e d n i č k u 
závod na 
1500 m, 
když si vy-
lepšila osob-

ní rekord na 5:04.10 minuty. 
Když k medailovým úspě-
chům přidáme i dalších de-
vatenáct fi nálových umís-
tění, jedná se opravdu o 
fantastickou bilanci. Našim 
mladým atletům děkujeme 
za skvělou reprezentaci od-
dílu a blahopřejeme k před-
vedeným výkonům!

Evropské atletické hry

Denní stacionář Handi-
cap centrum Škola života 
Frýdek-Místek,  o.p.s. , 
který v příštím roce osla-
ví 25. výročí od svého za-
ložení, pořádá v pátek 25. 
září již XIX. ročník Spor-
tovní olympiády v lehké 
atletice pro mentálně po-
stiženou mládež.

Tato akce, které se tra-
dičně účastní i závodníci z 
Polska a Slovenska, se koná 
na stadionu TJ Slezan. Slav-
nostní zahájení proběhne 
v 8.30 hodin krátkým kul-
turním programem a zapá-
lením olympijského ohně.

Mezi handicapovanými 
má olympiáda velkou obli-
bu a každoročně se jí účast-

ní až 130 závodníků. Tra-
dicí se již také stal vložený 
závod žáků frýdecko-mís-
teckých základních škol ve 
štafetovém běhu smíšených 
družstev 5×400 m.

„Děkujeme vedení zá-
kladních škol za uvolňování 
jejich žáků a podporu našich 
integračních snah. Také díky 
podpoře Statutárního města 
Frýdku-Místku a sponzo-
rům mívá každoročně tato 
olympiáda profesionální úro-
veň. Srdečně zveme diváky 
na tribunu,“ pozval ředitel 
olympiády Gunther Kuboň 
na akci, nad níž převzal opět 
záštitu primátor statutárního 
města Frýdku-Místku Mi-
chal Pobucký.  (pp)

Handicapovaní sportovci změří své síly

Ředitel olympiády Gunther Kuboň předává vítězům ceny a putovní pohár primátora města F-M.

Bronz z Mistrovství EU v šachu

SKUPINA NOMINOVANÝCH HRÁČŮ: Zleva – Marek 
Miča, Lucie Fizerová, Marek Fizer, Petr Gnojek.

Poslední prázdninový 
víkend patřila palubovka 
haly SPŠ ve Frýdku-Míst-
ku osmi týmům volejbalo-
vých kadetů a juniorů ze 
tří zemí, které se popraly 
o vítězství v tradičním 
přípravném mezinárod-
ním turnaji pod názvem 
Beskydy cup.

Vedení klubu neponecha-
lo dle hesla „těžko na cvičiš-
ti, lehko na bojišti“ nic ná-
hodě a k měření sil pozvalo 

kromě tradičně silného pol-
ského týmu Volley Rybnik 
také kompletní slovenskou 
extraligovou juniorskou 
špičku v čele s reprezentač-
ním týmem, který hraje pod 
hlavičkou COP Volley Tren-
čín. Turnajovou osmičku 
pak kromě domácích druž-
stev kadetů a juniorů dopl-
nili ještě TJ Spartak Velké 
Meziříčí a TJ Nový Jičín.

Dvoudenní turnaj byl 
díky podpoře Moravsko-

slezského kraje velmi 
dobře organizačně zajiš-
těn. V pátek se odehrály 
zápasy ve skupinách, které 
stanovily pořadí zápasů 
druhého hracího dne. Ani 
jednomu domácímu celku 
se sice nepodařilo postou-
pit do sobotní fi nálové sku-
piny a v konečném účto-
vání obsadili kadeti osmé 
a junioři šesté místo, ale 
dle slov trenérů byl hlavní 
cíl splněn. Hráči odehráli 

těžké zápasy, což je nena-
hraditelná zkušenost před 
začátkem sezóny.

Vítězství v turnaji si na-
konec po vyrovnaném boji 
odnesli hráči Volejbalové-
ho klubu z Nového Města 
nad Váhom. Druhé místo 
po prohře ve velmi pohled-
ném fi nále obsadil Tren-
čínský tým. V boji o bronz 
porazil polský Rybnik dal-
ší ze slovenských týmů VK 
Slaviu Svidník. 

Mezinárodní turnaj kadetů a juniorů
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Volba povolání 2016

Volba povolání – pro deváťáky a nejen pro ně
Žáci devátých tříd základních škol spolu se svými rodiči stojí před důležitým životním krokem – rozhodnout se, jak nasměrovat svůj další 

život, vybrat si své budoucí povolání. Znamená to, zvolit zaměření oboru a konkrétní profesi, nastoupit příslušnou vzdělávací dráhu, uplatnit 
se v praxi, osamostatnit se a být spokojený ve svém pracovním i osobním životě. Profesní orientace by měla vycházet zejména ze vstupních 
předpokladů dítěte, ale zároveň by měla zohlednit reálnost uplatnění ve vybrané profesi na trhu práce. Statutární město Frýdek-Místek ve 
spolupráci s Kontaktním pracovištěm Úřadu práce ČR Frýdek-Místek se dohodli na společném postupu, aby veřejnost byla informována 

o současných trendech na trhu práce. Jde především o podporu vhodného výběru povolání a odpovídající profesní přípravy pro žáky ukonču-
jící povinnou školní docházku. V té souvislosti bude v následujícím období připravena série článků, které se budou volbě povolání věnovat. 

Dnes se zaměříme na 
zdroje informací o povolá-
ních a na několik otázek a 
úkolů, které jsou důležité 
na počátku úvah o budouc-
nosti a o tom, „čím budu“.

Žáci, než se rozhodnete 
pro své budoucí povolání, 

můžete využít:
• zkušenosti a rady rodičů, 

prarodičů a jiných příbuz-
ných, kamarádů a známých 
i vašich starších spolužáků,

• osobní návštěvu konkrét-
ní fi rmy, pracoviště, pro-
vozu; ptát se zaměstnan-
ců a podnikatelů, sbírat 
informace o povoláních,

• rozhovor s výchovným 
poradcem ve své škole, se 
školním psychologem, s 
třídním učitelem, s učite-
li profi lujících předmětů; 
služby pedagogicko-psy-
chologické poradny, 

• www.gwo.cz, www.infoab-
solvent.cz, webové stránky 
škol a fi rem, portal.mpsv.cz

• Informační a poradenské 
středisko pro volbu povo-
lání při úřadu práce – tel. 
950 113 485, e-mail: ips@
fm.mpsv.cz – možnost 
objednat se ke konzultaci,

• informační brožuru „Atlas 
školství“ (obdržíte od svých 

třídních učitelů v říjnu),
• „den otevřených dveří“, 

který pořádá každá střed-
ní škola (termín naleznete 
na www příslušné školy),

• přehlídku škol, povolání a 
uplatnění „Trh vzdělává-
ní a pracovního uplatně-
ní 2015“ dne 10. 11. 2015 
od 10.00 do 16.00 h. v Ná-
rodním domě v Místku.
Buďte aktivní při vyhle-

dávání dostupných informa-
cí (nejen na internetu, ale i 
ve svém okolí), promýšlejte 
různé varianty, představujte 
si sami sebe v konkrétních 
pracovních pozicích – jaké 
by byly vaše jednotlivé pra-
covní úkoly, co byste uměli, 
jak byste tyto úkoly plnili, 
jak by vypadalo vaše praco-
viště, jaké pracovní pomůc-

ky a pracovní prostředky 
byste používali.
Inventura pro rodiče – na-
bídnuté otázky k zamyšlení:
• Jaké jsou vlastnosti mého 

dítěte – kladné i záporné?
• Jak se projevuje vzhle-

dem ke kamarádům a k 
jiným lidem – je raději 
samo nebo mezi lidmi?

• Má nějaké zájmy? Jak 
tráví volný čas?

• Má nějaké pravidelné 
úkoly? S čím mi pomáhá 
doma? Navštěvuje pravi-
delně sportovní nebo jiné 
kroužky? Které činnosti 
si vyzkoušel/a, co umí a 
jak mu/jí to jde?

• Jakou má fyzičku? Má 
zdravotní omezení?

• Jaký má školní prospěch? 
Jak se připravuje do školy?

• Jaké má za sebou úspě-
chy, neúspěchy – v celém 
svém dosavadním životě?

• Jaké jsou mé fi nanční 
možnosti (platba školné-
ho na soukromé škole, 
dojíždění, internát)?
Tyto otázky a výše uve-

dené zdroje vás navedou na 
možnosti budoucího uplat-
nění vašeho syna nebo vaší 
dcery. Nerozhodujte za 
dítě, ale společně hledejte 
a diskutujte o jednotlivých 
povoláních. Každý člověk 
je jedinečný a pro každého 
je místo na trhu práce. 

Přejeme vám všem 
úspěšnou volbu.

Připravil: Úřad práce 
ČR, Krajská pobočka 

v Ostravě, Kontaktní pra-
coviště Frýdek-Místek

středoškolské okénko

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU: Náměstek primátora Pavel Machala první 
školní den navštívil Střední školu gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-
-Místek, kde s novým ředitelem Lukášem Smutným probírali možnosti vzájemné 
spolupráce. Že může být hodně široká, díky všestranným dovednostem zdejších 
studentů a učňů, dokazuje i tento cukrářský výrobek.  Foto: Petr Pavelka

Letní prázdniny utek-
ly jako voda a opět na-
dešel první den dalšího 
školního roku. 4. ZŠ 
Komenského ve Frýdku-
-Místku přivítala nejen 
své stálé žáky, ale i prv-
ňáčky, pro které byl ten-

to den zcela výjimečný a 
nezapomenutelný. 

Na samém úvodu proběh-
lo slavnostní uvítání všech 
prvňáků vedením školy, 
načež se společně se svý-
mi rodiči odebrali do krás-
ně vyzdobených tříd, kde 

p o p r v é 
u s e d l i 
do lavic. 
Čekaly je 
tady paní 
učitelky, 
které jim prozradily, co 
všechno se během školního 

roku na-
učí. Kaž-
dé dítě 
d o s t a l o 
tajemný 
klíč, jímž 
s p o l e č -

ně otevřeli kouzelný svět 
pohádek a magických čar.
První pohádkou byla Per-
níková chaloupka. Na 
závěr obdrželi nejmladší 
žáci i sladké perníkové 
srdíčko. Rodiče své rato-
lesti s úžasem sledovali a 
drželi jim palečky, aby ten-

to významný den úspěšně 
zvládli. Radost a nadšení 
v očích nově příchozích 
prvňáčků jasně poukazo-
valo, že se zahájení školní-
ho roku opravdu vydařilo. 
Přejeme jim tedy v jejich 
nové životní etapě hodně 
štěstí a školních úspěchů.

Prvňáčci dostali první Prvňáčci dostali první 
den ve škole tajemný klíčden ve škole tajemný klíč

Po dlouhých letních prázd-
ninách Základní škola Elišky 
Krásnohorské ve Frýdku-Míst-
ku 1. září přivítala s projektem 
Ovoce do škol 80 prvňáčků.

Děti od maskota v podobě vel-
kého jablíčka 
d o s t á v a l y 
před školou 
ovoce na 
první škol-
ní svačinu. 
Nový ka-
marád děti 
zdravil i ve 
třídách, a tak 

z nich pomalu už před 8. hodinou 
odcházel strach z neznámého. Po 
první vyučovací hodině odcházeli 
žáčci s úsměvy na tvářích, těšící 
se na další dny plné nových zážit-
ků, kamarádů a vědomostí.

Prvňáčci na Pětce s ovocem
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Letos v červenci slavily 
technické služby ve Frýd-
ku-Místku 20. výročí za-
ložení akciové společnosti, 
která vznikla transforma-
cí příspěvkové organizace 
Technické služby Města 
Frýdku-Místku, a to z 
rozhodnutí Města Frý-
dek-Místek, které je jejím 
jediným zakladatelem a 
akcionářem. V součas-
nosti TS a.s. zajišťuje pro 
město prostřednictvím 
čtyř provozů správu ve-
řejného osvětlení města, 
správu a údržbu světel-
ného signalizačního zaří-
zení, místního rozhlasu, 
instalaci a údržbu par-
kovacích automatů, také 
pečuje o veřejnou zeleň, 
městský mobiliář, dětská 
hřiště a sportoviště, rov-
něž zajišťuje úklid ko-
munikací, jejich opravy a 
zimní údržbu.

TS a.s. zajišťuje údržbu 
186 km komunikací, 190 km 
chodníků, 161,5 ha veřejné 
zeleně, 7 898 světelných 
bodů veřejného osvětlení. 
Ve správě má šest hřbitovů. 
Aktuálně má společnost 175 
kmenových zaměstnanců a 
každoročně přijímá z úřadu 
práce v rámci veřejně pro-
spěšných prací až 30 pra-
covníků.

TS a.s. je členem Spo-
lečnosti pro zahradní a 
krajinářskou tvorbu, Spo-
lečnosti pro rozvoj veřej-
ného osvětlení v České re-
publice, České společnosti 
pro osvětlování a Sdružení 
pohřebnictví ČR, který jí 
propůjčil Znak kvality.

„TS a.s. je moderní spo-
lečností, která pružně rea-
guje na požadavky svých 
zákazníků, poskytuje kom-
plexní kvalitní služby ze-
jména statutárnímu městu 
Frýdek-Místek a okrajově 
okolním obcím, vždy za 
účelem využití volných ka-
pacit a tím zvýšení efektiv-
nosti vynaložení veřejných 
prostředků. Je fi nančně sta-
bilní fi rmou, disponuje mo-

derním technickým vyba-
vením. Za posledních 10 let 
jsme investovali do obnovy 
vozového parku více než 
70 milionů korun. TS a.s. 
je bez jediné neshody již 
od roku 2004 každoročně 
úspěšně auditována certifi -
kační společností podle no-
rem ISO 9001, ISO 14001 
a OHSAS 18001,“ uvedl 
Jaromír Kohut, předseda 
představenstva. 
Provoz Veřejné osvětlení

Současné veřejné osvět-
lení je moderním systémem 
napojeným po dobu 24 
hodin denně na dispečink 
v sídle TS a.s. Pokud dojde 
na některém rozvaděči ve-
řejného osvětlení k poruše, 
ihned je pomocí modemů 
vyslána informace o pro-
blému na dispečink, kde 
dispečer podle druhu po-
ruchy kontaktuje elektro-
montéra a ten pak okamžitě 
vyráží na místo a poruchu 
odstraní. Systém zapínání 
a vypínání veřejného osvět-
lení je řízen automaticky na 
fotobuňku podle intenzity 
denního světla. V průběhu 
nočních hodin je snižováno 
napětí, intenzita osvětlení 
mírně poklesne, a tak je 
dosaženo snížení spotřeby 
elektrické energie. 

Každoročně technické 
služby v období Adventu 
vyvěšují na sloupy veřej-
ného osvětlení na 270 vá-
nočních světelných ozdob 
různých tvarů i barev, na 
větve některých stromů se 
navěšují světelné řetězy. 

Provoz Zeleň
V rámci komplexní 

údržby veřejné zeleně za-
městnanci tohoto provozu 
pečují o 161,5 hektaru plo-
chy, z toho o 137,2 hektaru 
trávníků a o 0,2 hektary 
květinových záhonů, a to 
trvalkové, dvouletkové a 
letničkové, které jsou peč-
livě udržovány, aby rost-
liny byly bohaté na květy 
a zdravě rostly. Jednotlivé 
druhy květin jsou s odbor-
ností vybírány s ohledem 

na místo výsadby a nároč-
nost na jejich pěstování. 
Na Zámeckém náměstí, na 
ulici Radniční ve Frýdku 
a v Místku na Malém ná-
městí bývá letní květinová 
výzdoba zavěšena v nádo-
bách na sloupech veřejného 
osvětlení. Místecké náměs-
tí a prostranství u polikli-
niky v létě zdobí květinové 
pyramidy. Ve frýdecko-
-místeckých parcích a na 
ostatních plochách městské 
zeleně provádí zaměst-
nanci provozu postupnou 
údržbu stromových a keřo-
vých porostů. Zaměstnanci 
tohoto provozu provádí na 
jaře také vyhrabání trav-
natých ploch a přilehlých 
keřových porostů a souběž-
ně pro správný růst a po-
žadovaný vzhled travních 
porostů provzdušňují tráv-
níky, které jsou pak podle 
typu sečeny až osmkrát 
ročně. Na sídlištích je tráva 
sečena třikrát, v letošním 
roce dokonce čtyřikrát. 
Doprovodná zeleň kolem 
cest je udržována dvakrát 
ročně. Aby městské parky 
byly přírodními relaxač-
ními centry, pracovníci 
Zeleně je pravidelně uklízí 
včetně dopadových ploch 
dětských hřišť.

Technické služby pečují 
také o pískoviště. Každo-
ročně je na jaře měněno 
okolo 300 tun písku ve 
všech 141 provozuschop-
ných pískovištích, v přípa-
dě nutnosti jsou prováděny 
i jejich opravy.
Provoz Technická správa

Pro zajištění bezproblé-
mového průběhu her na dět-
ských hřištích tento provoz 
provádí revize dětských prv-
ků na území celého města.

Provoz také provádí 
výstavbu a rekonstrukci 
chodníků s různými povr-

chovými vrstvami (beto-
nová dlažba, žulové kost-
ky, zatravňovací dlaždice) 
včetně provedení zemních 
prací, podkladových vrstev 
a osazení obrub. Zaměst-
nanci provozu také vyrábí 
zámečnické prvky lehkých 
ocelových konstrukcí, ze-
jména různá zábradlí a 
ploty, autobusové zastáv-
ky, reklamní a informační 
tabule, vývěsní skříňky. 
Kromě toho provoz zajiš-
ťuje výrobu a dodávku růz-
ných odpadkových košů, 
laviček, stojanů na kola, 
sportovních prvků (street-
ballové koše, hokejové a 
fotbalové branky), osazení 
záchytných sítí na velko-
plošných prostranstvích a 
sportovních hřištích.

Provoz Komunikace
V současnosti zajišťuje 

komplexní hospodářskou 
správu pozemních komu-
nikací statutárního města 
Frýdek-Místek, která hlav-
ně zahrnuje opravy míst-
ních komunikací, instalaci 
vodorovného i svislého 
dopravního značení, úklid 
města a zimní údržbu, 
kterou zmírňují závady ve 
sjízdnosti a schůdnosti na 
místních komunikacích a 
na průjezdních úsecích sil-
nic, vzniklých zimními po-
větrnostními vlivy a jejich 
důsledky.

Zaměstnanci provozu 
Komunikace již na konci 
zimy mapují nejkritičtější 
místa ve městě a zahajují 
provizorní opravy silnic. 
Od poloviny března, po-
kud v průběhu dne je tep-
lota vyšší než 5°C, bývá 
zahájena řádná oprava vý-
tluků. Každoročně na jaře 
souběžně s nimi probíhá 
ve městě i jarní úklid, a 
to na základě schválené-
ho harmonogramu čištění, 

ve kterém jsou stanoveny 
termíny úklidu v jednot-
livých lokalitách. Po zimě 
se provádí velká očista 
města, zametají se a myjí 
komunikace, schodištní 
plochy, přechodové lávky, 
odstraňuje se posypový 
materiál, čištěny jsou i do-
pravní značky, také jsou 
odstraněny drny podél cest 
a chodníků. Myjí se také 
autobusové zastávky a čistí 
kanalizační vpusti. Provoz 
Komunikace rovněž in-
staluje ve městě dopravní 
značení, a to jak svislé, tak 
i nástřik vodorovného.

TS a.s. také pro statu-
tární město Frýdek-Místek 
provozují hrobovou matri-
ku a zajišťují správu a kom-
plexní údržbu veřejných 
pohřebišť. Od roku 2007 
technické služby provozují 
pohřební službu Pietas a 
od stejného roku spravují 
smuteční obřadní síň na 
Panských Nových Dvorech 
ve Frýdku.

TS a.s. usilují o zlepšení 
prostředí ve Frýdku-Míst-
ku, aby město bylo čisté, 
působilo svěže a aby se 
v něm obyvatelé i návštěv-
níci cítili spokojeni. Pře-
hled o činnosti a aktuálním 
dění v TS a.s. najdou obča-
né na webových stránkách 
www.tsfm.cz, kde mohou 
napsat své náměty na zlep-
šení služeb TS a.s. a také 
hlásit zjištěné poruchy. 

„Rád bych u příležitosti 
20. výročí založení TS a.s. 
poděkoval našim zákazní-
kům za dlouhodobou spo-
lupráci, také děkuji všem 
našim zaměstnancům i 
těm, kteří v minulosti ode-
šli do důchodu, za aktivní 
přístup při naplňování naší 
mise NAŠE SLUŽBY PRO 
VAŠI POHODU,“ uzavřel 
Jaromír Kohut.

Technické služby slavily kulatiny – slouží občanům 20 let
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ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový 
prostor-garáž nacházejí-
cí se v objektu č.p. 146 na 
pozemcích p.č. 2155/23 
zastavěná plocha a nádvo-
ří a p.č. 2155/44 zastavěná 
plocha a nádvoří, ul. 17. lis-
topadu, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek, na základě 
výsledku „dražby výše ná-
jemného“ (dále jen „Draž-
ba“) v souladu s „Postupem 
při pronájmu garáží nachá-
zejících se v objektech ve 
vlastnictví Statutárního 
města Frýdek-Místek“.
Den konání „Dražby“:
1. 10. 2015
Místo konání „Dražby“:
Magistrát města Frýdek-
-Místek, ul. Radniční 10, 
III. NP (zasedací místnost)
Hodina konání „Dražby“: 
11.00 hodin 
Garáž je umístěna v ob-
jektu č.p. 146 na pozem-
cích p.č. 2155/23 zastavě-
ná plocha a nádvoří a p.č. 
2155/44 zastavěná plocha a 
nádvoří, ul. 17. listopadu, 
k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek
Celková výměra garáže 25 

m2. Vyvolávací cena je sta-
novena ve výši minimální-
ho ročního nájemného na 
1 m2 plochy garáže a činí 
700 Kč/m2/rok + DPH.
Prohlídku garáže je 
možno domluvit na tel. č. 
558 609 174 – Ing. Sylva 
Chlebková.
Účastníkem dražby může 
být fyzická osoba starší 18 
let s trvalým bydlištěm na 
území statutárního města 
Frýdku-Místku. Při zápi-
su účastníka k dražbě je 
účastník povinen předložit 
průkaz totožnosti, malý 
technický průkaz vozidla, 
se kterým hodlá v garáži 
parkovat, popř. smlouvu 
o užívání služebního vozi-
dla k soukromým účelům.
Účastníkem dražby nemů-
že být fyzická osoba, kte-
rá v předcházejících třech 
letech přede dnem konání 
dražby užívala byt nebo 
nebytový prostor ve vlast-
nictví Statutárního města 
Frýdek-Místek bez právní-
ho důvodu, nebo byla dluž-
níkem vůči Statutárnímu 
městu Frýdek-Místek. 

Splnění této podmínky po-
tvrdí účastník dražby pod-
pisem čestného prohlášení 
při zápisu k dražbě.
Účastníkem dražby může 
být pouze fyzická osoba, 
která nejpozději do oka-
mžiku zahájení zápisu 
účastníků k dražbě uhra-
dila zálohu na úhradu 
nákladů dražby na účet 
města ve výši 5 000 Kč a 
která nejpozději při zápisu 
účastníka k dražbě před-
ložila doklad o zaplacení 
zálohy na úhradu nákladů 
dražby (kauce), č.ú.: 6015-
928781/0100, VS 3240081.
Účastníkem dražby může 
být pouze fyzická osoba, 
která nejpozději při zápisu 
účastníků k dražbě pode-
píše dohodu o úhradě ná-
kladů dražby.
Smlouva o nájmu garáže 
bude uzavřena na dobu 2 let.
Další informace je možné 
získat na tel. č. 558 609 174 
nebo osobně na Magistrá-
tu města Frýdek-Místek, 
odboru správy obecního 
majetku, ul. Radniční 10, 
III. NP, dveře č. 315.

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový 
prostor-garáž nacházejí-
cí se v objektu č.p. 146 na 
pozemcích p.č. 2155/23 
zastavěná plocha a nádvo-
ří a p.č. 2155/44 zastavěná 
plocha a nádvoří, ul. 17. lis-
topadu, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek, na základě 
výsledku „dražby výše ná-
jemného“ (dále jen „Draž-
ba“) v souladu s „Postupem 
při pronájmu garáží nachá-
zejících se v objektech ve 
vlastnictví Statutárního 
města Frýdek-Místek“.
Den konání „Dražby“:
1. 10. 2015
Místo konání „Dražby“:
Magistrát města Frýdek-
-Místek, ul. Radniční 10, 
III. NP (zasedací místnost)
Hodina konání „Dražby“: 
10.00 hodin 
Garáž je umístěna v objek-
tu č.p. 146 na pozemcích 
p.č. 2155/23 zastavěná plo-
cha a nádvoří a p.č. 2155/44 
zastavěná plocha a nádvoří, 
ul. 17. listopadu, k.ú. Mís-
tek, obec Frýdek-Místek
Celková výměra garáže 
25 m2. Vyvolávací cena 

je stanovena ve výši mi-
nimálního ročního ná-
jemného na 1 m2 plochy 
garáže a činí 700 Kč/m2/
rok +DPH.
Prohlídku garáže je mož-
no domluvit na tel. č. 
558 609 174 – Ing. Sylva 
Chlebková.
Účastníkem dražby může 
být fyzická osoba starší 18 
let s trvalým bydlištěm na 
území statutárního města 
Frýdku-Místku. Při zápi-
su účastníka k dražbě je 
účastník povinen předložit 
průkaz totožnosti, malý 
technický průkaz vozidla, 
se kterým hodlá v garáži 
parkovat, popř. smlouvu 
o užívání služebního vozi-
dla k soukromým účelům.
Účastníkem dražby nemů-
že být fyzická osoba, kte-
rá v předcházejících třech 
letech přede dnem konání 
dražby užívala byt nebo 
nebytový prostor ve vlast-
nictví Statutárního města 
Frýdek-Místek bez právní-
ho důvodu, nebo byla dluž-
níkem vůči Statutárnímu 
městu Frýdek-Místek. 

Splnění této podmínky po-
tvrdí účastník dražby pod-
pisem čestného prohlášení 
při zápisu k dražbě.
Účastníkem dražby může 
být pouze fyzická osoba, 
která nejpozději do oka-
mžiku zahájení zápisu 
účastníků k dražbě uhra-
dila zálohu na úhradu 
nákladů dražby na účet 
města ve výši 5 000 Kč a 
která nejpozději při zápisu 
účastníka k dražbě před-
ložila doklad o zaplacení 
zálohy na úhradu nákladů 
dražby (kauce), č.ú.: 6015-
928781/0100, VS 3240081.
Účastníkem dražby může 
být pouze fyzická osoba, 
která nejpozději při zápisu 
účastníků k dražbě pode-
píše dohodu o úhradě ná-
kladů dražby.
Smlouva o nájmu garáže 
bude uzavřena na dobu 2 let.
Další informace je možné 
získat na tel. č. 558 609 174 
nebo osobně na Magistrá-
tu města Frýdek-Místek, 
odboru správy obecního 
majetku, ul. Radniční 10, 
III. NP, dveře č. 315.

Statutární město Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji níže 
uvedeného vozidla formou nabídkového licitačního řízení:
osobní automobil Škoda OCTAVIA LIM. LX 1.6, rok vý-
roby 2000. Nejnižší nabídnutá cena může být 30.300 Kč.

Prodej formou nabídkového licitačního řízení se usku-
teční dne 1. 10. 2015 ve 14.30 hodin v zasedací místnosti 
v budově Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční č. 10, 
Frýdek-Místek. Účastník nabídkového licitačního řízení se 
před jeho konáním prokáže platným občanským průkazem. 
Kupní cena musí být zaplacena před podpisem kupní smlou-
vy. Bližší informace na odboru správy obecního majetku 
MMFM, tel. 558 609 177. Prohlídku výše uvedeného vozidla 
možno domluvit s Bc. Wiednerovou na tel. 776 516 541.

Nabídkové licitační řízení

Nabídkové licitační řízení

Nabídkové licitační řízení

Statutární město Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji níže 
uvedeného speciálního požárního vozidla formou nabíd-
kového licitačního řízení: AVIA DVS 12 A 31K/5, rok 
výroby 1985. Nejnižší nabídnutá cena může být 10.800 Kč.

Prodej formou nabídkového licitačního řízení se usku-
teční dne 1. 10. 2015 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti v 
budově Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční č. 10, 
Frýdek-Místek. Účastník nabídkového licitačního řízení 
se před jeho konáním prokáže platným občanským průka-
zem. Kupní cena musí být zaplacena před podpisem kupní 
smlouvy. Bližší informace na odboru správy obecního ma-
jetku MMFM, tel. 558 609 177. Prohlídku výše uvedeného 
vozidla možno domluvit s Ing. Šimkem na tel. 558 609 300.

Statutární město Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji níže 
uvedeného osobního automobilu formou nabídkového lici-
tačního řízení: Škoda SUPERB 3.6 ELEGNACE 4x4, rok 
výroby 2008. Nejnižší nabídnutá cena může být 201.700 Kč.

Prodej formou nabídkového licitačního řízení se usku-
teční dne 1. 10. 2015 ve 14.15 hodin v zasedací místnosti v 
budově Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční č. 10, 
Frýdek-Místek. Účastník nabídkového licitačního řízení se 
před jeho konáním prokáže platným občanským průkazem. 
Kupní cena musí být zaplacena před podpisem kupní smlou-
vy. Bližší informace na odboru správy obecního majetku 
MMFM, tel. 558 609 177. Prohlídku výše uvedeného vozidla 
možno domluvit s Bc. Wiednerovou na tel. 776 516 541.
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Lískovec
stavba č.p. 34 na pozemku p.č. 5139 zast. plocha a ná-
dvoří, (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 (stavba č.p. 604 je součástí pozemku p.č. 
1437/4) – 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 (stavba č.p. 606 je součástí pozemku p.č. 
1437/6) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18 m², II. 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 ná-
dvoří (stavba č.p. 647 je součástí pozemku p.č. 1543) 
– Kostikovo náměsí
nebytové prostory o celkové výměře 113,79 m² (provo-
zovna, kancelář, příslušenství) 
stavba č.p. 55 na pozemku p.č. 75 zast. plocha a nádvoří 
(stavba č.p. 55 je součástí pozemku p.č. 75) – ul. Zámecká 
nebytové prostory o celkové výměře 44,40 m2 (provozovna) 
stavba č.p. 9 na pozemku p.č. 15/1 zast. plocha a nádvoří 
(stavba č.p. 9 je součástí pozemku p.č. 15/1) – ul. Na Blatnici
nebytové prostory o celkové výměře 415,04 m2 (provozovna)
k.ú. Skalice
stavba č.p. 61 na pozemku p.č. st. 33 zast. plocha a ná-
dvoří (stavba č.p. 61 je součástí pozemku p.č. st. 33) – 
Kulturní dům 
nebytové prostory o celkové výměře 106,46 m2 (restaurace)

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku p.č. 3992/4) – Místecká kasárna
nebytové prostory o výměře 65,35 m  (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku 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. 3992/5 zastavěná 

plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku p.č. 3992/5) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí pozemku p.č. 
3978/3) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 24,40 m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 23,10 m2 (kancelář)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/12 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je součástí pozem-
ku p.č. 3993/12 – Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 33 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/5 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je součástí pozem-
ku p.č. 3975/5) - Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 30,40 m2 (garáž)
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozemku 
p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 89,42 m2,
I. NP, místnost 136 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
II. NP, místnost 206 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 25,80 m2,
II. NP, místnost 207 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2,
IV. NP, místnost 402 (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 plo-
cha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 40 m2, v mezipatře
nebytové prostory o celkové výměře 43,31 m2, v mezipatře
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezipatře
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)
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 zastavěná 
plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plocha a ná-
dvoří – ul. 17. listopadu
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž) 
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž)

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku

Změna provozu 
mobilní sběrny odpadů

Mobilní sběrna odpadů 
provozovaná společnos-
tí Frýdecká skládka, a.s., 
střídavě na čtyřech stano-
vištích, a to na parkovišti u 
Kaufl andu, pod estakádou, 
na parkovišti při vjezdu 
k prodejně Mountfi eld a na 
parkovišti u krytého bazé-
nu, se bude od srpna 2015 
nacházet každý týden od 
úterka do čtvrtka pouze 
v oploceném areálu pod 
estakádou. Provozní doba 
bude zachována, a to od 
10.00 do 18.00 hodin. 

Umístění mobilní sběr-
ny odpadů bylo změněno 
v důsledku její nízké ná-
vštěvnosti, s výjimkou 
stanoviště pod estakádou, 
a snaze zbytečně nezabí-
rat na uvedených parko-
vištích místa pro vozidla. 
Dalšími důvody bylo také 

zneužívání mobilní sběrny 
odpadů osobami, které zde 
odkládaly odpady mimo 
provozní dobu. Praktickým 
hlediskem stanoviště pod 
estakádou tudíž je, že neo-
mezuje řidiče motorových 
vozidel a nachází se v dobře 
dostupném a hlídaném pro-
storu v centru města.

Odkládání odpadů na 
bývalá stanoviště mobilní 
sběrny odpadů, tak jako na 
kterékoli jiné místo k tomu 
neurčené, bude považováno 
za přestupek proti veřejné-
mu pořádku dle ust. § 47 
odst. 1 písm. i) zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpi-
sů (dále jen „zákon o pře-
stupcích“), za což lze pacha-
teli uložit pokutu dle ust. § 
47 odst. 2 zákona o přestup-
cích až do výše 50.000 Kč.

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení
na místo právníka právního odboru Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148

Zařazení: úředník
Druh práce: právník s 
náplní práce výkon kom-
plexních právních činnos-
tí v jednotlivých oborech 
územní státní správy nebo 
činnosti územních samo-
správných celků včetně za-
stupování veřejných zájmů 
v soudních sporech
Místo výkonu práce: měs-
to Frýdek-Místek
Platová třída: 11
(platový stupeň podle dél-
ky uznané praxe v soula-
du s nařízením vlády č. 
564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a sprá-
vě; možnost postupného 
přiznání osobního příplat-
ku dle zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů)
Předpokládaný nástup: 
dle dohody
Pracovní poměr: doba ne-

určitá
Požadované předpoklady:
1. vysokoškolské vzdělání 
v magisterském studijním 
programu v oboru právo 
2. obecné předpoklady dle 
ustanovení § 4 zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných 
celků a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů
3. občanská bezúhonnost 
doložená výpisem z eviden-
ce Rejstříku trestů ne star-
ším než tři měsíce 
4. komunikační a organi-
zační schopnosti, schopnost 
samostatné i týmové práce
5. všeobecný přehled práv-
ních předpisů se zaměřením 
na činnost obce, zejména:
- č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů,
- č. 312/2002 Sb., o úřední-
cích územních samospráv-

ných celků, ve znění poz-
dějších předpisů,
- č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění poz-
dějších předpisů,
- č. 500/2004 Sb., o správ-
ním řízení (správní řád), ve 
znění pozdějších předpisů,
- č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších 
předpisů,
- č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů,
- č. 90/2012 Sb., o obchod-
ních korporacích
- č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník
- č. 106/1999 Sb., o svobod-
ném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů
6. užívání informačních 
technologií

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. ti-
tul uchazeče
b) datum a místo narození 

uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu 
uchazeče
e) číslo občanského prů-
kazu nebo číslo dokladu o 
povolení k pobytu, jde-li o 
cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno dolo-

žit tyto doklady:
• strukturovaný životopis, 
ve kterém budou uvedeny 
údaje o dosavadních za-
městnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech 
• ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku 
trestů ne starší než tři mě-
síce; u cizích státních pří-
slušníků obdobný doklad 
vydaný domovským státem
Poskytnuté doklady a pod-
klady pro výběrové řízení je 
nutno si osobně vyzvednout 

do deseti dnů po ukončení 
výběrového řízení. Po uply-
nutí této lhůty budou nevy-
zvednuté doklady a podkla-
dy skartovány.
V přihlášce uveďte i číslo 
telefonu a e-mailovou ad-
resu, abychom vás mohli 
aktuálně informovat o přes-
ném datu a hodině výběro-
vého řízení.
Vyhlašovatel si vyhrazuje 
právo výběrové řízení i bez 
uvedení důvodů kdykoli v 
jeho průběhu zrušit, nebo 
nevybrat žádného zájemce.
Přihlášky s požadovanými 
doklady zasílejte do 9. 10. 
2015 v zalepené obálce s 
označením „Výběrové říze-
ní – neotvírat“ a s uvedením 
adresy uchazeče na adresu: 
Magistrát města Frýdku-
-Místku
právní odbor
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek
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„názory 
občanů nás 

zajímají“

„jen u nás
a v Praze“

Podzim opět přiblíží historii Frýdku-MístkuPodzim opět přiblíží historii Frýdku-Místku
K jaru a podzimu díky 

Beskydskému informač-
nímu centru již tradičně 
patří komentované pro-
hlídky historických částí 
měst Frýdku a Místku, 
které vám přiblíží známé 
i méně známé památky a 
místa ve městě. Díky nim 
se dozvíte více o těchto 
památkách, jejich histo-
rii, architektuře, událos-
tech a lidech, kteří byli 
s nimi spojeni. A kam se 
tedy můžete vydat? 

26. září, 9.30 hodin
Den s průvodcem, pro-

hlídka historické části 
Místku, sraz u mariánského 
sloupu na náměstí Svobody 
v Místku. Poodhalte roušku 
tajemství, které ukrývají 
místecké památky.

26. září, 12.00 hodin

Nádherné stopy historie 
aneb poznej sochy, erby a 
busty našeho města, sraz u 
kašny sv. Floriána ve Frýdku.

Vydejte se za sochami a 
erby, které se nacházejí ve 
městě. Mnohé ze soch se již 
nenalézají na svém původ-
ním místě, návštěvníci se tak 
dozví, kde stály dříve, o jaké-
ho světce se jedná, kdy při-
bližně byla socha zhotovena 
a mnohé další informace. 

17. října, 9.00 hodin
Po stopách Petra Bezru-

če ve Frýdku-Místku, sraz 
u mariánského sloupu na 
náměstí Svobody v Místku

Vladimír Vašek, který 
je známý spíše pod svým 
pseudonymem Petr Bezruč, 
žil a pracoval v Místku v le-
tech 1891–1893. Ačkoliv to 
byla poměrně krátká doba, 

pro něj to bylo období, 
které jej poznamenalo na 
dlouhá desetiletí. Bydlel na 
různých místech ve městě, 
znal se s mnoha vlastenec-
ky smýšlejícími obyvateli, 
zažil zde svá velká citová 

vzplanutí. On sám na své 
působení ve městě nikdy 
nezapomněl, stejně jako 
obyvatelé města na něj po-
jmenováním budov či růz-
nými bustami, pamětními 
deskami nebo památníky. 

Všechny prohlídky se 
konají zdarma, za příznivé-
ho počasí. Podrobný popis 
tras naleznete na webových 
stránkách Beskydského in-
formačního centra Frýdek-
-Místek www.visitfm.cz.

Nebylo to jednoduché, 
ale Frýdek-Místek se stal 
po Praze jediným městem 
v republice, ve kterém letos 
vystoupí Cirk La Putyka.

Cirk La Putyka je sou-
bor, který se profesionálně 
věnuje žánru nový cirkus. 
Spojuje prvky 
akrobacie, mo-
derního tance, 
loutkového di-
vadla, koncertu 
a sportu. Každé vystoupení 
má své téma, příběh a sdě-
lení. La Putyka se předsta-
ví Frýdecko-Místeckým v 
hale Polárka 10. listopadu.

„Po slavnostním zaháje-
ní Sweetsen festu to bude 
podruhé, co hala otevře 
pro kulturní událost. A ne 

ledajakou. Přivést sem sou-
bor, který běžně vystupuje 
na pódiích světových met-
ropolí, a zajistit podmínky 
pro technicky náročnou 
produkci, nebylo snadné. 
Ale dokázali jsme to,“ po-
dotýká ředitel Národního 

domu Jakub Ti-
chý k předsta-
vení, které po-
řádá Statutární 
město Frýdek-

-Místek prostřednictvím 
značky KulturaFM.

Předprodej vstupenek 
začíná 15. 9., k dostání bu-
dou na pobočkách Beskyd-
ského informačního centra 
nebo také on-line na www.
kulturafm.cz. Vstupné činí 
490 Kč.

Přijede nový cirkus Cirk La Putyka

Občanské sdružení Bezručův kraj Frýdek-Místek a 
Městská knihovna, příspěvková organizace, Frýdek-

-Místek pořádají v pátek 2. října v 18 hodin v knihovně 
na Jiráskově ulici vzpomínkovou besedu věnovanou 

spisovateli Janu Kukuczkovi z Frýdku-Místku
(+6. 4. 2014 ve věku nedožitých 69 let).

O jeho životě, tvorbě a kulturním působení bude ho-
vořit spisovatel Richard Sobotka z Rožnova pod Rad-
hoštěm. Beseda bude doplněna výstavkou a kulturním 

programem. Moderuje Jan Kukuczka mladší.

Autobusy MHD se na jeden den promění v pojízdná pódia
Přáli byste si, aby Frý-

dek-Místek vypadal jinak? 
Měl víc parků, méně aut 
nebo v něm nestály některé 
stavby? Rádi byste to na-
hlas a třeba i vtipně vyjád-
řili? Zúčastněte se v sobotu 
19. září unikátní veřejné 
debaty. Diskutovat se bude 
v MHD a přímo za jízdy.

D i s k u z e 
je zároveň 
j e d i n e č n o u 
kulturní akcí, 
která následu-
je již osvědče-
ný a úspěšný 
koncept – vyjít s kulturou 
mezi lidi, připravit jim 
příjemný moment překva-
pení, rozveselit je a taky 
rozmluvit. „Městskou hro-
madnou dopravou jezdíme 
skoro všichni. Většinou 
mlčíme, koukáme nepří-
tomně z okna. Třetí záři-
jovou sobotu to bude jiná 

jízda. Chystáme pro ces-
tující řadu koncertů přímo 
v autobusech. S muzikanty 
bude jezdit po městě i prů-
vodce, který jim vysvětlí 
smysl veřejného prostoru, 
případně s nimi udělá an-
ketu, jak by si představova-
li jeho využití, zaznamená 
jejich názory, což může být 

velmi důležitý 
zdroj infor-
mací pro další 
určení vývoje 
našeho měs-
ta,“ přibližuje 
ředitel Národ-

ního domu Jakub Tichý, 
který projekt „Zažít město 
jinak“ pořádá.

Centrem dění bude staré 
autobusové nádraží, kde se 
rovněž chystá od 15 do 19 
hodin hudební produkce. 
Pro příchozí budou při-
praveny stoly a židličky, u 
kterých si mohou posedět 

a přinést si sem své občer-
stvení a nabídnout je třeba 
ostatním výměnou za jejich 
kulinářský výrobek. „Rádi 
bychom na staré autobusové 
nádraží přilákali co nejvíc 
lidí, kteří se chtějí vzájem-
ně poznat. Bude to vlastně 
taková velká sousedská se-
šlost,“ přibližuje Tichý.

Frýdek-Místek není tak 
velké město, abychom se 
v něm museli cítit ano-
nymně. Klíčem k budování 
dobrých vztahů je podle 
Tichého podpora míst-
ních komunit a projekty, 
do kterých se bude moci 
zapojit co nejvíce obyva-
tel. Projekt Zažít Frýdek-
-Místek jinak je postaven 
na myšlence sousedských 
slavností a je načasován do 
Evropského týdne mobili-
ty, který se snaží v evrop-
ských městech propagovat 
výhody udržitelné dopravy 

a rozvoje. Základní myš-
lenkou sousedské slavnosti 
je přetvářet ulice a veřejné 
plochy v místa kulturního 
a společenského života, v 
místa pro setkávání a roz-
víjení sousedských vztahů.

Statutární město Frýdek-
-Místek vyzývá prostřed-
nictvím značky Kultura 

FM všechny aktivní obča-
ny a muzikanty, kteří by 
se rádi podíleli na přípra-
vě této ojedinělé akce, aby 
kontaktovali organizátory. 
Více informací poskytne 
koordinátorka projektu 
Hana Magdoňová: hana.
magdonova@kulturafm.
cz, mobil: 776 516 939.

rozloučili jsme se

Odešel Jaromír Václavík
Ve čtvrtek 3. září jsme se 

rozloučili v kostele Všech 
svatých v Sedlištích s Ja-
romírem Václavíkem. Ve 
věku 81 let odešel do mu-
zikantského nebe člověk 
s velkým srdcem, plným 
lásky k hudbě a přátelství 
k druhým. Člověk ochotný 
pomáhat, výborný organi-
zátor, neúnavný propagátor 
amatérského muzicírování.

Vedl muziku folklorního 
souboru Sedlišťan, hrával 

v dechovkách, v taneční ka-
pele Combo, na mnoha ple-
sech i zábavách. Byl členem 
Janáčkovy fi lharmonie Os-
trava a zakladatelem Spo-
lečnosti pro symfonickou a 
komorní hudbu. 

V r. 1962 stál u zrodu 
Symfonického orchestru 
Válcoven plechu (dnes SO 
FM). Působil v něm jako 
houslista a více než 40 let 
jako dirigent. Pod jeho ve-
dením se orchestr stal jed-

ním z nejlepších neprofesi-
onálních těles v republice. 
Orchestr vystupoval i v za-
hraničí, nejúspěšnější bylo 
hostování v Řecku.

Za svou dlouholetou čin-
nost v oblasti hudby a kultu-
ry obdržel Jaromír Václavík 
v roce 2009 Cenu statutár-
ního města Frýdku-Místku. 
Budeme na něj všichni vzpo-
mínat. Čest jeho památce.

Symfonický orchestr 
Frýdek-Místek
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ul. Komenského 402 v Místku. První 
hodina je ukázková, zdarma. Přezůvky 
s sebou. Pravidelná skupina bude pro-
bíhat od 30. 9. každou středu od 17.30 
do 19.00 hodin.

NOVÁ SCÉNA VLAST

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

Čt 17. 9. v 19.00
Komici s.r.o.

Máte rádi humor, rádi se smějete? Pak 
se můžete opět těšit na skvělou stand-up 
comedy show – celovečerní představení 
Komici s.r.o., ve kterém se představují ti 
nejlepší baviči z pořadu „Na stojáka“. A 
právě z tohoto pořadu se vyvinula diva-
delní podoba, kterou uvidíte.

CESTOVATELSKÁ SHOW
Pá 18. 9. v 19.00

Cestovatel Jiří Kolbaba & Exotická 
diashow – Sedm divů Islandu

Jiří Kolbaba navštívil, často i opako-
vaně, více než 130 zemí všech šesti 
kontinentů. Píše příspěvky do novin 
a časopisů, vydává knihy, organizuje 
fotovýstavy, cestovatelské besedy a di-
ashow. Do Frýdku-Místku zavítá opět 
po čtyřech letech a představí diashow 
„Sedm divů Islandu“, který je druhým 
největším ostrovem Evropy nacházejí-
cím se v severovýchodním Atlantiku. 
Dynamická geologie z něj dělá ojedi-
nělé, mimořádně fotogenické místo.

VÝSTAVY
Fantazie

Autor: Roman Gál
Obrazy jsou protnuty mýty a mytolo-
gií různých starověkých kultur a spo-
lečenství. Jsou více či méně spojnicí 
fantazie a možné reality. Ovlivněné i 
samotným komiksem a malířovou au-
tentičností. Autor preferuje barevnost 
a hravost samotných barev a u děl sa-
motných osobitost a originalitu. 

KINO
St 16. 9. v 19.00

Hororová středa: Sinister 2
USA, horor, 2D, 15+, titulky, vstupné 
110 Kč, premiéra.

So 19. – Ne 20. 9. v 15.00
Barbie Rock´n Royals

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 84 min., vstupné 115 Kč/děti do 
15 let 90 Kč, premiéra, pro děti.

So 19. – Ne 20. 9. v 17.00 Mimoni
USA, animovaná komedie, 2D, pří-
stupný, dabing, 91 min., vstupné 115 
Kč/ děti do 15 let 90 Kč, pro děti.

So 19. – Ne 20. 9. v 19.00
Labyrint: Zkoušky ohněm

USA, akční sci-fi , 2D, 12+, titulky, 
vstupné 110 Kč, premiéra.

Po 21. 9. v 19.00 Projekce ke Dni 
zdraví a sociálních služeb: Dál nic
ČR, dokument, 2013, režie: I. Bys-
třičan, přístupný, 75 min., vstupné 
ZDARMA. Filmový klub.

Út 22. 9. v 19.00 Projekce ke Dni 
zdraví a sociálních služeb: Přestup-

ní stanice
Francie, dokument, 2013, 15+,  vstupné 
ZDARMA, Filmový klub.

St 23. 9. v 10.00 Sedmero krkavců
ČR/SK, pohádka, přístupný, 97 min., 
vstupné 60 Kč, pro seniory.

Pá 25. 9. v 9.30 Vzpoura hraček
ČR, animovaný, přístupný, 70 min., 
vstupné 20 Kč, Bijásek, pro děti.

Pá 25. – Ne 27. 9. v 17.00
Hotel Transylvánie 2 2D

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, vstupné 140 Kč/děti do 15 let 110 
Kč, premiéra, pro děti.

Pá 25. 9. v 19.00 American Ultra
USA, komedie, 2D, 15+, titulky, vstup-
né 120 Kč, premiéra.
So 26. 9. v 15.00 Asterix: Sídliště bohů
Francie, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, vstupné 70 Kč, Bijásek, pro děti.
So 26. – Ne 27. 9. v 19.00 Kurýr: Restart
Francie, akční, 2D, 12+, titulky, vstup-

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:

Filosofi e a praxe jógy, zpevňová-
ní imunity, harmonizace a pozitivní 
ovlivňování fyzické, psychické, a du-
ševní stránky osobnosti, zpomalování 
stárnutí a mnohé další v pravidelných, 
metodicky uspořádaných kurzech:
1. až 7. třída – od začátečníků až po po-
kročilé – jógová fi losofi e a praxe, tělesná 
cvičení, techniky vnitřní a vnější práná-
jámy – ovládání dechu a soboru energií, 
pozitivní ovlivňování mysli, techniky 
zlepšení koncentrace, statická a dyna-
mická meditace, PSYCHOHYGIENA-
-RELAXAČNÍ TECHNIKY, cviky 
zaměřené na problémy s páteří, SENIO-
ŘI, HATHAJÓGA SE SAUNOU, DY-
NAMICKÉ MEDITACE – dle rozvrhu 
kurzů, který najdete aktuálně na našich 
webových stránkách. Zkvalitňování ži-
vota jak po stránce fyzické, psychické 
i duševní, poznatky, které vám předá-
váme na základě více než šedesátiletých 
zkušeností vůdčí osobnosti naší školy 
Zdeňka Šebesty i dalších osobností.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS 
V ROCE 2015 

MEDITACE – CESTA K NAPLNĚNÍ 
VLASTNÍHO ŽIVOTA – víkendový 

seminář
ARTETERAPIE – NÁVŠTĚVA 

VLASTNÍHO NITRA – víkendový 
seminář

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz
pátek 18. 9. v 17.00 hodin

ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU
Velký sál Kulturního domu Frýdek, 

vstup 110 Kč, předprodej v KD Frýdek 
– tel.: 730 870 615, dětské centrum 

Bambulka.

ROZEKVÍTEK

Montessori centrum
P. Holého 400, Frýdek-Místek (bu-

dova 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, Montessori školku, 

odborné přednášky i semináře.
Montessori školka

V Montessori školce pracujeme podle 
pedagogického systému Marie Mon-
tessori. Nabízíme přívětivé a pečlivě 

připravené rodinné prostředí v úzkém 
kruhu 15 dětí. Děti pracují s pomůc-

kami podle své svobodné volby, učí se 
samostatnosti, soustředění, trpěli-

vosti, toleranci, respektu i spolupráci 
s dalšími dětmi. Program školky je 

také zaměřen na hudební a výtvarnou 
činnost, přírodu a ekologii.

Věk: 2–6 let
pondělí – čtvrtek od 7.00 do 17.00 

hodin.
Montessori pracovna pro rodiče s 

dětmi od 1,5 do 3 let
V připraveném prostředí Mon-

tessori pracovny si mohou rodiče s 
dětmi vyzkoušet práci s Montessori 
pomůckami a materiálem. Děti se 

učí soustředěné práci. Věnujeme se 
zde především aktivitám praktického 

života, rozvíjíme s dětmi smyslové 
vnímání, jemnou i hrubou motoriku, 
řečové, hudební i výtvarné dovednos-

ti. Děti zde mají možnost zvykat si 

na kolektiv dětí a dospělých, rozvíjet 
komunikaci, své sociální kontakty a 

dovednosti.
Termín: pátek 8.45 – 10.15, 10.30 – 

12.00 hodin

CENTRUM MAMINEK BROUČCI

Palackého 129,
Frýdek-Místek
tel: 739 511 380,

www.kmbroucci.cz
kmbroucci@kmbroucci.cz 

Otevřeno: Po – Pá 9.00 –12.00h.
Změna v pravidelném programu:

Canisterapie bude od září zrušena!
Respektovat a být respektován – pravi-
delné setkávání přátel respektu. Každý 
pátek v měsíci (kromě posledního) mo-
hou rodiče sdílet myšlenku přirozené 
výchovy dětí.
28. 9. ZAVŘENO – STÁTNÍ SVÁTEK 
22. 9. POHÁDKA O BUDULÍNKOVI
V úterý vám zahrajeme maňáskovou 
pohádku. Začátek v 10 hodin
29. 9. PODZIMNÍ HRÁTKY V PARKU
V úterý v 10 hodin se sejdeme v Brouč-
cích a společně půjdeme do blízkého 
parku, kde budou děti plnit jednoduché 
úkoly na téma Podzim v přírodě. Za tr-
valého deště se akce ruší.

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

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

Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 

oborech (pouze porodních asistentek 
a fyzioterapeutů).

Naše centrum má jako jediné těho-
tenské centrum ve F-M uzavřené 

smlouvy se zdravotními pojišťovnami, 
čímž garantujeme nejvyšší kvalitu 

nabízených služeb!

SLUŽBY:
Nastřelování náušnic (15 let praxe)

Návštěvní služba porodní asistentky 
(zdarma – na základě indikace lékaře)
Masáže těhotných i po porodu (klasic-

ké i aroma)
Laktační poradna

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
24. 9. v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
17. 9. v 15.30

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

16. 9. v 15.30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Pondělí – 16.00, Čtvrtek – 16.00

!! Novinka !!
Fit cvičení maminek s dětmi

Pro maminky po porodu – posilovací 
a aerobní cviky s váhou vašeho dítěte 

(od 6 měsíců do 3 let)
16. 9. v 10.00 

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE

aneb jak dítěti dopomoci správně růst 
(obsahová náplň: praktické nácviky 

manipulace s dítětem, masáže kojen-
ců, metodika správného krmení, rela-
xační polohy pro zklidnění nespavých 
a hyperaktivních dětí). Pod vedením 

fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 – 6 měsíců

22. 9. – 8.45
PRO DĚTI od 8 – 12 měsíců

22. 9. – 10.00

Cvičte s námi

Sdružení taoistického tai chi v ČR,z.s. 
tel. 605 063 923, www.taoist.cz

Jste zváni na ukázku cvičení sestavy 
Taoistické tai chi, vnitřní umění pro 
zdraví a zahájení nové skupiny.
23. září v 17.30 hodin, tělocvična 4. ZŠ 

né 110 Kč, premiéra.
Po 28. a St 30. 9. v 17.00

Hotel Transylvánie 2 3D
USA, animovaný, 3D, přístupný, da-
bing, vstupné 175 Kč/děti do 15 let 145 
Kč, premiéra, pro děti.

Po 28. 9. v 19.00 Love
Francie, drama/erotický, 2D, 2015, 
režie: G. Noé, 18+, titulky, 130 min., 
vstupné 100 Kč/pro členy FK 80 Kč, 
Filmový klub, premiéra.
Filmový klub s festivalem Ostrava 

Kamera Oko
Út 29. 9. v 16.00 Chlapec a svět
Brazílie, animovaný fi lm bez dialo-
gů, 2013, přístupný, titulky, 80 min., 
vstupné 80 Kč/pro členy FK 60 Kč

Út 29. 9. v 18.00 Šedivé město
Dokumentární/životopisný/historic-
ký, 2013, přístupný, titulky, 85 min., 
vstupné 80 Kč/pro členy FK 60 Kč.

Po 28. 9. v 20.00 Aferim!
Rumunsko / Bulharsko / Česko / Francie, 
Drama / Historický / Komedie / Dobro-
družný / Western, 2D, 2015, přístupný, ti-
tulky, vstupné 80 Kč/pro členy FK 60 Kč.

St 30. 9. v 19.00 Nikdy není pozdě
USA, komedie/hudební/drama, 2D, 
přístupný, titulky, vstupné 120 Kč, 
premiéra.

Městská knihovna F-M

www.knihovnafm.cz
2. 10. v 18.00, pobočka Místek, Hlavní 

112, Modrý salonek
Vzpomínkové setkání věnované 

Janu Kukuczkovi
5. – 10.10. Celá Knihovna FM
Týden knihoven – 19. ročník 

(čtení, hry, výtvarné dílny pro děti i 
dospělé, zvýhodněné registrace…)

6. 10. v 18.00, pobočka Místek, Hlavní 
112, Modrý salonek

Magdaléna Radostová USA – Jak se 
fotí chipmunkové?

Cestovatelská přednáška
12. 10. v 17.00, pobočka Místek, Hlav-

ní 112, Modrý salonek
Jak skoncovat s bezdomovectvím 

Přednáška Štěpána Ripky, Ph.D. pořá-
daná v rámci Týdne chudoby

14. 10. v 16.00 pobočka Místek, Hlav-
ní 112, Modrý salonek

Korejské dny 2015 – Korea v 
knihovně 

Interaktivní prezentace Nakladatel-
ství FRAUS nové online publikace o 
Koreji: „Máme toho společného víc, 
než si myslíte – Korea: země hledící 

do budoucnosti“
Výstavy:

10. 9. – 7. 10. Knihovna FM, pobočka 
Místek – výstavní prostory

Výstava obrazů Tomáše Provazníka
18. 9. – 18. 10. Knihovna FM, pobočka 

Místek – oddělení pro děti a mládež
Výstava „KIWANIS PANENEK“ 

29. 9. – 16. 10. Knihovna FM, pobočka 
Místek – výstava na schodišti
Výstava – Týden chudoby

KLUB NEZBEDA

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Středisko Charity

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

tel: 558 435 449,
mobil: 732 628 731,

klubnezbeda.f-m@caritas.cz
18. 9. Bramborová olympiáda spoje-

ná se smažením br. placků
22. 9. Slet vlaštovek

24. 9. Účast na Dni sociálních služeb
Provozní doba přes školní rok je:
Po až Pá od 13:00 do 17:00 hodin

St – konzultační den – začíná 9. 9. – 
pro jednotlivce (nebo skupiny), kteří 
si předem domluví s pracovnicí téma, 

doučování.
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Jedná se o provokativní a vyzývavý ta-
neční styl určený pro ženy. Světovým 
fenoménem se stal díky slavným ame-
rickým zpěvačkám, jako je Beyonce 
nebo Shakira. Ideální pro formování 
celého těla. Certifi kovaná lektorka od 
Anet Antošové – Denisa Pavelová.
DANCEHALL: ÚT od 18.00. Jedná 
se o atraktivní taneční styl pocháze-
jící z Jamajky, kde se zapojují pohyby 
pánví a boků. Tento taneční styl má 
relaxační účinky, kde spálíte i pár ka-
lorií. Kurz je určen pro všechny věkové 
kategorie. Dynamická a příjemná lek-
torka Radka Lišková.

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 te-
matikou s vystoupením středověkých 
tanečnic, šermířů a kejklířů, každou 

sobotu od 19.00 do 21.15 h.

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 
kontaktu s vaším tělem a snadnému 

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

a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu k ak-

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

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní a semi-

privátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

Hravá angličtina od 2-12let – výuka 
plná zábavy, písniček a her v malých 
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 
program pro léčbu, regeneraci a prevenci 
poruch páteře a pohybového aparátu zejmé-
na v důsledku sedavé práce a jednostranné-
ho zatížení; vhodné pro všechny věkové 
skupiny (děti od 6 let, sportovci, střední 
věk, senioři, těhotné a ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž - jemná a hlu-
boce relaxační technika pro podpoření 
samoozdravných procesů v těle.

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, Z.S.

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

tel.: 774 076 421
Středisko Kruh Frýdek-Místek, z.s., 

Kostikovo náměstí 638, Frýdek

www.frydek.skauting.cz
Místecké středisko: Rostislav Přidal,

rpridal@gmail.com, tel.: 
604 311 569

Středisko 8. pěšího pluku Slezského 
Frýdek-Místek, z.s., 28. října 781, 

Místek
Junák – český skaut, z.s.

Přihlaste své dítě do skautu!
• učíme mladé lidi spolupracovat

• poskytujeme dětem zázemí s dob-
rými a pevnými přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

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 grafi ka, výběr ze 
stovky zastoupených autorů. 

Umělecké sklo, šperk, plastika. 
Novinky v galerii:

Ivana Pavlišová – obrazy
Ladislav Borák – dřevořezby

Světlana Žalmánková – Kouzla barev

NÁRODNÍ DŮM

Palackého 134
Tel.: 558 433 431-2, www.kulturafm.cz

ZAŽÍT MĚSTO JINAK
Pá 18. 9. v 15.00 – 19.00,

autobusy MHD Frýdek-Místek
Cílem je podporovat místní aktivní ko-
munity a ukazovat lidem hodnotu ve-
řejného prostoru ve městech. Klíčem je 
oslovit co nejvíce sousedů a známých, 
podniků a organizací ve vašem okolí, 
od kaváren a obchůdků po školky a ško-
ly. Dalším krokem je vymyslet společně 
program na veřejném místě, do kterého 
se bude moci zapojit co nejvíce oby-
vatel. Sousedské slavnosti probíhají v 
rámci Evropského týdne mobility, který 
se snaží v evropských městech upo-
zornit a propagovat výhody udržitelné 
dopravy a rozvoje. Základní myšlenkou 
sousedské slavnosti je přetvářet ulice a 
veřejné plochy v místa kulturního a spo-
lečenského života, v místa pro setkává-
ní a rozvíjení sousedských vztahů.
KulturaFM ve spolupráci s 3ČSAD Frý-
dek-Místek se rozhodla vytrhnout tuto 
akci ze statických veřejných prostor a 
implementovat ji do pojízdných auto-
busů městské hromadné dopravy. Pro 
občany Frýdku-Místku to znamená, že 
v pátek 18. 9. budou mít možnost zažít 
netradiční jízdu s živým hudebním do-
provodem. V době od 15. 00 do 19.00 se 
v autobuse setkají s umělci a průvod-
cem, který jim smysl projektu přiblíží.

KONCERTY
Pá 25. 9. v 19.00

Wihanovo kvarteto/předplatitelská 
skupina KPH

Wihanovo kvarteto u nás už dlou-
há léta patří mezi špičková tělesa své 
třídy. Až k neuvěření přitom je, že le-
tos vstupuje už do své třicáté sezóny. 
Účinkují: Leoš Čepický – violin, Jan 
Schulmeister – violin, Jakub Čepický 
– viola, Aleš Kaspřík – cello
Doprodej bude zahájen 21. 9.

St 30. 9. v 19.00,
Rytířský sál Frýdeckého zámku

Katarzia/Zámecké koncerty – mimo 
předplatné

Katarzia se řadí mezi největší objevy slo-
venské scény poslední doby. Ostatně její 
album „Generacia Y“ patří podle kritiků 
k tomu nejlepšímu, co se na slovenské 
hudební scéně v poslední době objevilo.
Katarína Kubošiová svou hudbu ozna-
čuje jako girl folk rap, ale kdo by hádal 
jen rychlou provokaci, toho znejistí 
způsob, jímž se zpěvačka propadá při 
hraní do světa svých písní.

PRO DĚTI
Ne 20. 9. v 15.00, multifunkční jeviště 

v Sadech Svobody
Myška Klárka, veverka Terka a tři 

zlaté vlasy děda Vševěda
Veselá interaktivní pohádka o zá-
kladech společenského a především 
slušného chování. Děti i rodiče si užijí 
spoustu legrace a ještě se něčemu naučí.
Uvádí: Divadélko Ententýky
Pohádka pro děti od 3 let.
Vstup zdarma!

KURZY
Šachový kurz – začátečníci pro děti, 

mládež a dospělé
Šachy nejsou pouze hra, ale také neo-
byčejně užitečná výzva pro lidský mo-
zek, která stimuluje jeho rozvoj. Výuka 
šachu je efektivní nástroj rozvoje dět-
ského intelektu. 
Lektoři: Sergej Berezjuk, Táňa Bogat-
ková a Vladimír Talla 
St 16.00 – 17.00 děti 5–15 let – začáteč-
níci 
St 18.30 – 20.00 mládež 15 a víc
Zahájení: St 16. 9. 2015 (oba kurzy)

Country tance pro seniory
„Tanec pro každého, tanec v každém 
věku“ 
Specialita těchto tanců je to, že taneč-
níci netančí pouze v párech, ale ve 
větších skupinách – kruzích, řadách a 
dalších formacích. Kurz je určen jed-
notlivcům, ale mohou být i páry. 
Pá 9.00 – 10.00. Zahájení: 25. 9.
Kurzovné: 400 Kč/10 lekcí; 50 Kč/1 
lekce

TANEC
Pá 18. 9. v 19.00 – Tančírna

Zveme všechny absolventy tanečních 
kurzů i nové kurzisty. Přivítejte novou 
sezónu tancem, a to nejen společen-
ským!!! Vstup ve společenském oděvu. 
80 Kč účastníci tanečních kurzů po 
předložení průkazu, 100 Kč ostatní.

VÝSTAVY
Beskydské Veseléto

Kolektiv autorů
Během září si v prostorách vstupní 
haly Národního domu můžete pro-
hlédnout fotografi e akcí KulturyFM 
Beskydského Veseléta 2015, jako jsou 
například Létohrátky, Jazz ve městě, 
Setkání divadla a hudby a další…

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY
Vnitřní svět

Autor: Martin Sulír
Virtuální výstavy jsou k vidění na 
webové adrese vystavy.kulturafm.cz a 
fyzicky pak v Galerijním autobuse.
Sulír: „Při fotografování preferuji při-
rozenost, upřímnost, zajímá mě sám 
fotografovaný člověk. Jeho duše, osob-
nost, vnitřní svět… Za největší dar 
portrétní fotografi e považuji možnost 
zaznamenat a zprostředkovat byť jen 
zlomek úžasné lidské jedinečnosti.“

MUZEUM BESKYD

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)
STÁLÉ EXPOZICE:

BESKYDY – PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ 

HOTEL CENTRUM

TANEČNÍ VEČERY 
Hudební duo ELLA 

každý poslední pátek v měsíci

 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

HORSKÝ KLUB TOMBI

http://horskyklub.blog.cz
Neformální spolek lidí vyznávajících hor-

skou turistiku. Aktuální akce na webu.

TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT

Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek
www.dancepoint.cz,

info@dancepoint.cz, tel.: 776 096 091
registrace možná emailem

nebo telefonicky

ONLINE REGISTRACE A INFOR-
MACE na www.dancepoint.cz nebo na 

tel. 776 096 091
KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY I 

POKROČILÉ, DĚTI I DOSPĚLÉ.
Taneční studio DANCEPOINT se na-
chází v centru Frýdku na Růžovém 
pahorku. V prostorách o rozloze 450 
m2 se nachází taneční sál o rozměrech 
150 m2 se zrcadly, klimatizací a wifi  
připojením. Naším hlavním zaměře-
ním je STREET DANCE, dále pak 
nabízíme kurzy LATINY a SALSY, 
FLAMENCA, TWERKU a DANCE-
HALLU. Výuku tance vedou místní 
lektoři, ale také špičky taneční scény z 
Ostravy. Taneční studio působí na trhu 
již 10 let a za tuto dobu se pyšní hned 
několika úspěchy. Mezi ty největší pa-
tří 1. místo na mezinárodní soutěži v 
Německu – titul Mistra světa ve street 
dance formacích a v rámci národních 
soutěží Taneční skupina roku a Czech 
Dance Organization – titul Mistr Mo-
ravskoslezského kraje, Vicemistr Mo-
ravy a 2. Vicemistr České republiky v 
juniorských a dospělých kategoriích.
LEKCE STREET DANCE: PO – PÁ, 
kurzy jsou rozděleny zvlášť pro děti (5-
11 let), juniory (12-15 let) a dospělé (15 
let a více), pro začátečníky i pokročilé. 
Pro tanečníky s min. ročními zkuše-
nostmi nabízíme taneční skupiny, kte-
ré se každoročně připravují na taneční 
soutěže, jako jsou Czech Dance Orga-
nization, Taneční skupina roku a další.
NOVINKA! FLAMENCO: ČT od 
18.00. Pod vedením trojnásobné ví-
tězky mezinárodní soutěže ve fl amen-
covém tanci FLAMENCOPA Plzeň 
a FLAMENCO Chequia. Flamenco 
je velice osobním tancem, skrze něj 
můžeme vypovídat samy o sobě, sdí-
let, poznávat a rozvíjet samy sebe. Pro 
dámy všech věkových kategorií. Kurz 
je určen pro jednotlivce, nemusíte tak 
hledat partnera.
LATINA DANCE A SALSA: ČT od 
17.00. Zavedený a oblíbený kurz ve 
studiu pro ženy. Choreografi e a kroko-
vé variace tohoto kurzu jsou přizpůso-
beny tak, aby se daly tancovat samo-
statně, bez partnera. Směs nádherných 
podmanivých tanců. Pro všechny 
věkové kategorie. Lektorem je Denis 
Výkruta, který dosáhl na nejvyšší me-
zinárodní třídy v tomto druhu tance.
TWERK: ČT od 17.00. Taneční hit! 
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MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK

PAMÁTNÍK ÓNDRY ŁYSOHORSKÉHO
VÝSTAVY:

SVĚT Z KOSTEK
Výstava potrvá do 25. září 2015.

8. MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE 
SMALTU

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek vyhlá-
silo v letošním roce již 8. mezinárodní 
trienále smaltu. V tomto ročníku se 
muzeum vrátilo k původní myšlence 
prezentovat různorodost uměleckého 
smaltérství nejen v České republice, ale 
také v Evropě a ve světě. Na trienále bu-
dou vystaveny práce zkušených smalté-
rů i výtvarníků stojících na počátku své 
umělecké dráhy. Slavnostní vernisáž dne 
17. září ve výstavních síních Frýdeckého 
zámku. Výstava potrvá do 1. listopadu.
DOTEKY HIMÁLAJSKÉHO VĚTRU
FOTOGRAFIE ZDEŇKA THOMY

Tibet – kouzelné slůvko, jež v naší hlavě 
roztočí kolotoč nejrůznějších představ. 
Země velehor, věčného ledu a sněhu, 
pustých náhorních plání, tajemných 
klášterů a osobitých, zvláštních lidí. 
Tam někde, ztraceno vysoko v horách, 
v překrásném údolí, leží bájné Šangri-la, 
místo věčného tichého štěstí. Výstava 
fotografi í Zdeňka Thomy je výsledkem 
šesti dlouhodobých cest Zdeňka Thomy 
do himálajské oblasti v letech 1991 až 
1998. Cestoval všemi možnými doprav-
ními prostředky, nejčastěji však pěšky, a 
pronikl i do málo známých či těžko do-
stupných končin Himálaje. Výstava při-
náší svědectví o současném stavu tibet-
ského buddhismu dva a půl tisíce let po 
Buddhovi. Zahájení výstavy 24. září v 17 
hodin ve výstavních síních Frýdeckého 
zámku. Výstava potrvá do 15. listopadu.

MYKOLOGICKÁ PORADNA
Mykologická poradna pro všechny hou-
baře, amatérské mykology a milovníky 
přírody. Odborník Jiří Lederer vám bude 
k dispozici vždy v pondělí od 9.00 do 
12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin v Langově 
domě, v sídle přírodovědného úseku Mu-
zea Beskyd Frýdek-Místek. Mykologická 
poradna bude probíhat až do konce října.

BOTANICKO-BRYOLOGICKÁ 
PORADNA

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek nově v 
letošním roce otevírá botanicko-bryolo-
gickou poradnu v Langově domě, sídle 
přírodovědného úseku muzea. Botanic-
ko-bryologická poradna se bude zabývat 
planě rostoucími druhy cévnatých rostlin 
(nevztahuje se na zahradnické výpěstky a 
zplanělé druhy ze zahrádek) a mechoros-
tů. Poradí vám botanička Petra Juřáková 
a bryoložka Mgr. Jana Tkáčiková, vždy 
v pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 
16.00 hodin. Botanickobryologická po-
radna bude probíhat až do konce října a 
doplňuje unikátní projekt našeho muzea 
v rámci České republiky – možnost vyu-
žít spojené botanické, bryologické a my-
kologické poradenství na jednom místě. 
Dotazy i fotografi e rostlin a mechorostů 
je možno zaslat také na e-mail: petra.
jurakova@muzeumbeskyd.com; jana.
tkacikova@muzeumbeskyd.com.

Úterý 22. září 2015 – 16.30 hod. – 
přednáškový sál v Zeleném domě MB
Opavsko, Krnovsko a Zlatohorsko

Vlastivědná přednáška přiblíží řadu tu-
ristických zajímavostí v oblasti, např. 
zřícenina hradu Edelstein, starý němec-
ký hřbitov ve Zlatých Horách, výstup na 
Biskupskou kupu, Jindřichov ve Slezsku, 
jak se žije v osadě Waldstein, muzeum 
praček, valch a mandlů v Hošťálkovech, 
dřevěný kostel v Hněvošicích a další.
BARVY BESKYD – FOTOSOUTĚŽ
Od jara do podzimu projde beskydská 
příroda nesčetnými barevnými proměna-
mi. Pokuste se její barvy zachytit, podělte 
se o své foto-úlovky s návštěvníky muzea 
a navrch získejte hodnotnou cenu. Soutě-
žit se bude ve dvou kategoriích (0–15 a 
15–100 let). Nejlepší fotografi e budou 
vystaveny na Frýdeckém zámku. Uzá-
věrka soutěže 30. září. Více informací a 
přihláška na www.muzeumbeskyd.com.

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek
Tomáš Kajzar

Krásy všedního dne - výstava fotografi í

MOUDRÉ PODNIKÁNÍ ŽEN
regionální klub Frýdek-Místek
www.moudrepodnikanizen.cz

klub.frydekmistek@moudrepoodni-
kanizen.cz

Hana Homolková tel. 777 124 329 
AKCE KLUBU:

2. 10., 17–21 hodin
Kruh s workshopem na téma Auto-

matická kresba
Kurz povede host Daniela Drobková.

Di-klub Divadla Čtyřlístek, Novodvor-
ská 3478, FM

Účastnický poplatek 400 Kč. Účast 
nutno rezervovat předem.

BERKANA – CENTRUM ZDRAVÍ, 
ENERGIE A VITALITY

Politických obětí 117, F-M,
tel: 603 793 595

info@centrum-berkana.cz
www.centrum-berkana.cz

Snižování nadváhy – terapeutická jóga
15. 9., 15.30–17.20

Zahajovací lekce kurzu.
Učitel: Eva Berkana

Prosím hlaste se na eva@centrum-ber-
kana.cz, mob.: 603 793 595.

Gongy a mísy
15. 9., 19.00–20.15

Muzikoterapeutická relaxace i medita-
ce alikvotních tónů gongů, tibetských 

mís a zvonkoher. Slastné moře kosmic-
kých zvuků...

Hlaste se předem na email: michal@
centrum-berkana.cz nebo mob.: 607 

881 376.
Vstupné: 100 Kč
Křišťálové děti

zahajovací lekce kurzu
16. 9., 15.00–16.00

Zahajovací lekce ke kurzu pro indigové 
ve věku 16 až 22 let.

Učitel: Monika Janáková
Prosím hlaste se na majajanak@
seznam.cz, mob.: 605 389 289.

Zpěvozvučení
17. 9., 18.00–19.00

Sebeléčení zpěvem. Skupinové zpívání 
léčivých alikvotních tónů, samohlásek 

a manter
Příspěvek: 40 Kč/permanentka, 50 Kč 

jednorázový vstup
michal@centrum-berkana.cz

Kurz indigokrystal 
18. 9., 16.00–17.15

Zahajovací lekce pro účastníky ve věku 
24 až 40 let.

Učitel: Monika Janáková
Prosím hlaste se na majajanak@
seznam.cz, mob.: 605 389 289.

Mohendžodáro
tantrická jóga pro ženy

19. 9., 9.00–17.20
zahájení celosobotních kurzů

Učitel: Lucie Adamusová
cena 4400 Kč/kurz

Prosím hlaste se na lucieadamusova@
hotmail.com, mob.: 604 705 413.

Mohendžodáro
tantrická jóga pro ženy

20. 9., 14.00–18.00
zahájení nedělního kurzu
Učitel: Lucie Adamusová

cena 2200 Kč/kurz
Prosím hlaste se na lucieadamusova@

hotmail.com, mob.: 604 705 413.
Tai chi pro pokročilé – kurz
zahájení 23. 9., 17.30–18.55

Učitel: Michal Poledník
Prosím hlaste se na michalp@centrum-

-berkana.cz, mob.: 602 374 038.
Tai chi pro začátečníky – kurz

zahájení 23. 9., 19.00–20.30
Učitel: Michal Poledník

Prosím hlaste se na michalp@centrum-
-berkana.cz, mob.: 602 374 038.

Rozlety – spontánní tanec
25. 9., 18.00–20.00
Učitel: Karel Škola

Prosím hlaste se na karel@centrum-
-berkana.cz, mob.: 774 572 195.

 Hospůdka U Arnošta

ul. Těšínská (areál TJ Slezan)
738 01 Frýdek-Místek

tel: 727 872 788 14-23hod. 
hospudka@uArnosta.cz

www.uArnosta.cz
24. 9. (čt) od 19h – Folk &. Country 

Jam Session
Pravidelné setkání a svobodné hudební 
jamování příznivců „čundrácké“ muzi-

ky vonící dálkami, ohněm a přátel-
stvím. Nejedná se o koncert. Poprvé po 
prázdninové přestávce. Vstup zdarma.

29. 9. (út) od 17h – Adéla Jonášová
Křest nového CD talentované folkové 

písničkářky, která u Arnošta nehraje po-
prvé. Jako hosté vystoupí na křtu René 
Souček & Marek Hlosta, David Stypka.

1. 10. (čt) od 21h – Jam Session
Pravidelné hudební svobodné jamová-

ní. Většinou hrají: David, Matěj, Majkl, 
Víťa, Piny..., či kdokoliv, kdo má 

zrovna chuť hrát. Nejedná se o koncert. 
VSTUP ZDARMA.

7. 10. (st) od 17h – V-klub FM
Pravidelná schůzka klubu frýdecko-

-místeckých výtvarníků.
Připravujeme:

20. 11. (pá) od 20h – Sova & Slamák
Křest CD unikátní folkové dvojce. 
Hosté Jan Žamboch, Ivo Cicvárek.

Výstavy:
Dominik DRMELA & ALAN

„KDYŽ CHCEŠ DOSTAT PO HUBĚ, 
TAK SE ZEPTEJ, CO TO JE.“

Výstava obrazů dvou frýdecko-mís-
teckých výtvarníků pod neformálním 

názvem. Výstava potrvá do 31. 10.

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 1800 - 200, ÚT až ČT 1800 - 2400,
PÁ a SO 1800-400 ZAČÁTKY AKCÍ v 2000, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 2100

VELKÁ OPEN PÁRTY PO REKONSTRUKCI PROBĚHNE – 18. 9. 
18. 9. pátek OPEN PÁRTY – NO!SE 
OPEN PARTY V RYTMU ZLOME-
NÝCH BEATŮ V NOVÉM STOUNU.
22. 9. sobota KICK THE HITS – 
VSTUP ZDARMA
KARIN & BURCHO B-DAY! OPEN 
PÁRTY A TY NELEPŠI HITY TA-
NEČNÍ HUDBY, DJS: BURCHO, BJA-
LY SHUPSTA
25. 9. pátek HARDCORE PRAGUE 
NIGHTMARE NIGHT
HARDCORE PARTY VE STOU-
NU, HUNGRY BEATS, YCHY, JOE 
CRUSHER
26. 9. sobota NIRVANA REVIVAL – 
KUBA 30 B-DAY

FM PREZENTS: PK 1, FECAL MAT-
TERS, BOBESH, RH, COCKRO-
ACHLAHVISS AND THE ALL 
OTHERS, VSTUPNÉ 1 KČ.
27. 9. neděle SVÁTEČNÍ HITY 
18PLUS – HOLKY VSTUP ZDARMA
ZÍTRA JE SVÁTEK A DJ KAMIL TOP 
VE STOUNU ROZJEDE S TĚMI NEJ-
LEPŠÍMI HITY VŠECH DOB.
2. 10. pátek STO ZVÍŘAT
HARDCORE PARTY VE STOU-
NU, HUNGRY BEATS, YCHY, JOE 
CRUSHER
3. 10. sobota BASS INVASION
STOUN DJS A SPECIAL GUEST, DNB 
PÁRTY

HUDEBNÍ KLUB STOUN
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SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o.

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

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

Studium denní, dálkové, zkrácené a integrující v oborech: 

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.

Setkání s občany Chlebovic
Ve čtvrtek 24. září v 17 hodin se v Chlebovicích 
v Domě včelařů na Fojtství uskuteční setkání 

s občany Chlebovic. 

Setkání s občany Skalice
Vedení statutárního města Frýdku-Místku ve 

spolupráci s Osadním výborem Skalice pořádá 
také Setkání s občany Skalice, které se uskuteční 

ve středu 30. 9. v 17 hodin v sále Kulturního 
domě ve Skalici. Na dotazy bude odpovídat 
náměstek primátora Jiří Kajzar a zástupci 

magistrátu a technických služeb města.

Jazyková škola GOOD MORNING 
ANGLIČTINA-NĚMČINA

tel.: 605 319 547
www.goodmorning.cz

Nakupujeme
byty ve F-M 

pro ubytování 
spolupracovníků. 
Tel.: 724 670 530, 

SUIF, a.s.

PÍSNIČKÁŘ 
„MONTY“ 

V HOSPŮDCE
U ARNOŠTA 

SOBOTA  3.10.2015 
OD  20 HODIN


