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Vážení občané,
tak jako bylo pro mne trpkým poznáním, jak málo stačí 

k tomu, aby státní zástupce zahájil trestní stíhání a podal 
obžalobu, že mu prostě jen stačí chtít, tak je pro mě velkou 
úlevou, že stále existuje spravedlivý a nezaujatý soudní tri-
bunál, který nejede za každou cenu na laciné vlně, že „každý 
politik je lump“. Na ní se celé čtyři roky vezla i média, která 
neustále s gustem opakovaně programově vláčela mé jméno 
v souvislosti s kauzou, kterou si nazvala korupční, ačkoliv 
v zakázkách v ní figurujících nevznikla žádná škoda a nikdo 
nebyl obviněn z úplatků. Nečekám, že se nyní popíšou stej-
né stohy papíru a sestříhají stejně dlouhé reportáže, nejlépe 
v přímém přenosu, což byl svého času hit i České televize, 
které by vše uvedly na pravou míru, jen bych byl samozřej-
mě rád, aby se to už nemohlo opakovat. I proto jsme přišli 
na frýdecko-místecké radnici s některými opatřeními, která 
zajišťují absolutní kontrolu veřejnosti a maximální objektivi-
tu: Všechny zakázky nad sto tisíc jsou na internetu, rozhoduje 
jenom nejnižší cena. Speciální web smlouvyfm.cz, kde každý 
nalezne všechny magistrátní smlouvy včetně dodatků. Roz-
klikávací rozpočet, otevřená radnice. Pokud se dnes na rad-
nici uvažuje o výstavbě čehokoliv, seznámíme s tím nejprve 
občany a vedeme odbornou i veřejnou diskuzi, celkově jsme 
zlepšili komunikaci s občany. Vytvořili jsme pozici hlavního 
architekta města, která tady chyběla. V městských firmách 
jsou v představenstvech odborníci, nikoliv politici. Jsem rád, 
že mi rozsudek soudu nezabránil v tomto trendu pokračovat, 
byť by si to řada zájmových skupin určitě přála.

Co se týče dalších rozhodnutí okresního soudu, které se do-
týkají zaměstnanců Statutárního města Frýdku-Místku, stále 
platí, že nemůžeme jinak, než čekat na pravomocný rozsudek. 
Zvlášť když už ze zkušenosti případů z Hnojníka a Ostravice 
víme, že soudy vyšších instancí pohlížejí na kauzy z komu-
nální sféry zcela jiným způsobem.  Michal Pobucký

Absurdní obžaloba pri-
mátora Michala Pobucké-
ho, který měl „psychickou 
pomocí utvrdit ředitele 
městské policie v před-
sevzetí spáchat trestný 
čin“ u Okresního soudu 
ve Frýdku-Místku narazi-
la. V pátek 29. dubna zde 
byl v souvislosti s kauzou 
řešení dopravních pře-
stupků domluvou vynesen 
verdikt – nevinen.

I když státní zástupce 
ve své závěrečné řeči věno-
val primátorovi Michalovi 
Pobuckému mnohonásobně 
větší prostor než ostatním 
více než deseti obviněným 
dohromady a jasně tak doku-
mentoval, na čem mu nejvíce 
záleží, soudce se s jeho názo-
rem neztotožnil. Stejně jako 

obhájci, kteří jej kritizovali 
za „selektivní výběr judika-
tury, vytváření příběhů, kte-
ré mu zapadají do obžaloby, 
ačkoliv nemají oporu v dů-
kazech, znásilňování faktů, 
aby podpořily smyšlenou 
mozaiku, mlhavé nepodlo-
žené domněnky, za ryzí spe-
kulace či za vytváření fikce 
o organizované skupině“.

K odsuzujícím ver-
diktům v kauze pře-
stupků upozorňoval ad- 
vokát Radek Ondruš na to, 
že rozsudek může být prů-
lomový pro celou státní 
správu, protože jakékoliv 
porušení správního řízení 
by mohlo být bráno jako 
trestný čin: „Není možné, 
abychom na jednom místě 
České republiky něco kri-

Soud: Primátor je nevinen

Když se frýdecko-mís-
tecká radnice rozhodla 
úzce spolupracovat s tři-
neckým hokejem a spojit 
nově vybudovanou halu 
Polárka s prestižní pro-
fesionální značkou, byl to 
risk snad jen v otázce toho, 
jak se může projevit určitá 
„okresní rivalita“. Pravdu 
měli ti, co si mysleli, že 
bude druhořadá a přebi-
je ji kvalitní a atraktivní 
podívaná a v neposlední 

řadě úspěch, s kterým 
se ztotožní celé město. 
I proto zavítal celý tým 
HC Frýdek-Místek 2015 
na radnici k setkání s ve-
dením města, aby udělali 
společnou tečku za letošní 
sezonou, v níž byl zaslou-
žený postup do WSM ligy 
vyvrcholením dosavadní 
spolupráce.

„Bylo velkou neznámou, 
jak to spojení s třineckým 
hokejem lidé vezmou. Urči-

tě si vybavujete první zápas 
v sezoně, který byl z pohle-
du fanoušků vlažný, ale tím, 
jak jste hráli, dali do toho 
srdce, získali jste je postup-
ně na svou stranu a dnes 
Frýdek-Místek hokejem žije 
a je hokejovějším městem, 
než kdy býval. Odrazilo se 
to i v přílivu dětí v tomto 
sportu, za což vám rovněž 
děkujeme,“ pochválil hoke-
jisty i realizační tým primá-
tor Michal Pobucký. V podě-
kování za naplnění představ 
radnice i vedení klubu po-
kračoval také náměstek pri-
mátora Jiří Kajzar, který 
už se zabýval cíli pro další 
sezonu, do níž popřál hod-
ně sportovních úspěchů, ale 
i spokojenosti v osobním ži-
votě. „Do další sezony vám 
přeji závěrečné boje play off, 
postup do extraligy vám přát 
nemůžeme, to by nešlo…“ 
„Ale šlo!“ reagovali před za-
slouženou dovolenou dobře 
naladění hokejisté.
� (Pokračování�na�str.�3)�

MĚSTO A HOKEJ: Spojení,�které�přineslo�ovoce�hned�
v�první�sezoně.�� Foto: Petr Pavelka

Sázka na hokej se městu vyplatila

minalizovali a jinde aby to 
bylo beztrestné. V Brně se 
objevilo šedesát podobných 
skutků u dopravních pře-
stupků, s mnohem závaž-
nějšími telefonáty, ale spo-
lečenská škodlivost nebyla 
shledána a ani jediný z těch-
to telefonistů nebyl ani od-

stíhán, ani obžalován, natož 
odsouzen. Pravomoc vyře-
šit podobné věci domluvou 
městská policie má, ani mi-

nisterstvo vnitra ke konkrét-
ní formě domluvy nevydává 
žádné závazné stanovisko.“ 
� (Pokračování�na�str.�3)
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„Z historických prame-
nů se můžeme dozvědět, že 
přesný rok založení slez-
ského Frýdku neznáme. 
Zřejmě někdy v období let 
1327–1335. Také přesný rok 
založení moravského Místku 
neznáme. První zmínka se 
objevuje v roce 1267. Zato 
naprosto přesně je uváděno 
datum, odkdy platí úřední 
název Frýdek-Místek, tj. 
od 1. 1. 1955. Napřesrok tedy 
bude 62 let existence měs-
ta o názvu Frýdek-Místek. 
Z uvedeného je zřejmé, že 
starší je Místek, dříve Ne-
wenstetil (Nové Město nebo 
Místko) a původně Frie-
deberg ze 13. století, kdežto 
Frýdek (který nahradil svého 
předchůdce – ves Jamnici) 
je ze 14. století. Odečteme-
-li od příštího roku 750 let, 
dostaneme rok první zmínky 
o Místku – rok 1267. Každé 
město je hrdé na svou historii 
a naše není výjimkou. Proto 
budeme slavit příští rok 750. 
výročí zmínky o starším 
předchůdci dnešního Frýd-
ku-Místku. Těžko si lze před-
stavit narozeninový dort, 
na kterém bude 750 svíček. 
Upečen by měl být za po-
moci všech občanů města 
Frýdku-Místku a na jeho 
ochutnávku a na pomoc při 
sfouknutí všech svíček jis-
tě budou pozváni zástupci 
všech sedmi partnerských 
měst, zástupci všech 36 obcí 
našeho správního obvodu 
a další návštěvníci z blízkého 
i dalekého okolí.“

 Ivan Vrba
 za KSČM

„Těžiště provedení oslav 
by mělo být, dle našich 
představ, především v ob-
lasti kulturní, společenské 
a sportovní. Oslavy by měly 
být důstojné, vtipné, nápadi-
té, nevšední, veselé, s cílem 
zaangažovat co nejvíce míst-
ních obyvatel. Při oslavách 
bychom si měli také připo-
menout všechny významné 
osobnosti města a slavné 
rodáky. Rádi bychom pre-
ferovali kvalitu před kvan-
titou a také chceme, aby byl 
dodržen střízlivý finanční 
rozpočet. Nezbytným před-
pokladem celých oslav je 
patřičná úprava veřejného 
prostoru, včetně důkladné 
očisty veřejných prostranství 
a opravy městského mobili-
áře. Vjezd a výjezd z města 
by měl být opatřen cedulemi 
s patřičným textem přivítání 

návštěvníků a přáním pří-
jemného pobytu a s rozlou-
čením.  Budeme se snažit 
dokončit a předat občanům 
v rámci oslav nějakou pěk-
nou stavbu, zdobící veřejný 
prostor. Například obno-
venou kašnu na místeckém 
náměstí. Jednou z příležitostí 
dalšího zkulturnění veřejné-
ho prostoru by mohlo být so-
chařské sympózium. Vzniklá 
díla by po skončení sympó-
zia byla umístěna v parcích 
nebo dalších plochách 
ve městě. Tradiční kulturní 
a sportovní akce by mohly 
doplnit významné osobnos-
ti. Nezbytnou součástí bude 
adekvátní výzdoba města, 
nejlépe za účasti všech ob-
čanů, cítících sounáležitost 
s místem, kde žijí. Realizá-
torem oslav bude městská or-
ganizace Kultura FM, která 
má naši důvěru.“

 Jiří Kajzar
 za Hnutí Naše Město

„750 let od doby, kdy se 
objevila první zmínka ale-
spoň o jedné části dnešního 
dvojměstí, je pro Frýdek-
-Místek příležitostí. Ne 
k pompéznosti nebo diktátu 
„radujme se, veselme se“, ale 
k tomu, aby při tradičních 
nebo třeba i dramaturgicky 
nových akcích občané to-
hoto města cítili pospolitost 
i hrdost na místo, kde byd-
lí. Město Frýdek-Místek 
v mnoha ohledech skutečně 
„žije“ bez ohledu na kon-
krétní čísla v letopočtu, bylo 
by ale pěkné, kdyby se akce, 
které dnes už bereme jako 
samozřejmou součást měst-
ského kalendáře, podařilo 
u příležitosti jubilejního roku 
nějakým způsobem podtrh-
nout a vyšperkovat. Máme 
pořadatelské týmy v měst-
ských organizacích (Kul-
turaFM, Beskydské infor-
mační centrum, Sportplex), 
které již toto zadání dostaly 
a možným scénářem oslav 
se zabývají. Chceme ale, aby 
se zapojily i další organizace 
a spolky, až skončíme u jed-
notlivých občanů s jejich 
koníčky, zájmy a volnočaso-
vými prioritami, čímž by se 
mohl naplnit celkový duch 
oslav, který jsme si vytýčili. 
Chceme, aby občané vzali 
oslavy 750 let svého města 
skutečně za své. Doufáme, 
že se přitom podaří dokon-
čit i některé významnější 
investiční akce nebo prvky 
ve veřejném prostoru, které 

by nám významný rok města 
mohly připomínat. Důsledně 
vzato dlaždice s letopočtem 
by se mohla objevit i třeba 
na každém chodníku, který 
se napřesrok opraví, nebo 
by jej mohla vytvořit květi-
nová výzdoba na obvyklých 
místech – díky těm letopoč-
tům bychom si pak možná 
lépe uvědomili, že to, jak se 
ve městě cítíme, tvoří kom-
plex věcí, z nichž mnohé vní-
máme až příliš samozřejmě.“

 Karel Deutscher
 za ČSSD

„Významné jubileum, 
ke kterému Frýdek-Místek 
dospěje v příštím roce, si za-
slouží důstojné oslavy. 750 
let od první zmínky o osa-
dě Friedeberg, která byla 
na levém břehu Ostravice, 
je vlastně první zmínkou 
o osídlení území, na kterém 
dnes leží část města, Místek. 
I když se dá předpokládat, 
že zde tato osada ležela již 
dříve, lze za faktický vznik 
našeho města považovat ten-
to moment. Frýdek vznikl 
pravděpodobně v první tře-
tině 14. století na místě, kde 
předtím ležela ves Jamnice, 
na pravém břehu řeky Ost-
ravice. Tato místa se nejdří-
ve rozvíjela samostatně, jak 
politicky, tak ekonomicky. 
Místek původně jako místo 
obchodu a Frýdek, na kop-
ci, jako spíše strážní místo 
obchodních cest z Těšínska 
jižně na Moravu. V novo-
dobějších dějinách, hlavně 
v 19. století, zde vznikal prů-
mysl textilní a hutní. Od této 
doby, se dá říci, město zažilo 

největší rozvoj. Rozhodnu-
tím nacistických úředníků 
se města Frýdek a Místek 
sloučila do jednoho většího 
města 1. ledna roku 1943 
a svůj definitivní název, 
tedy Frýdek-Místek, získalo 
v roce 1955. Město bude or-
ganizovat oslavy po celý rok 
2017, kdy se budou průběžně 
střídat kulturní a společen-
ské akce a budou zde zapo-
jeny i aktivity, které se konají 
každoročně. Účastnit by se 
měly nejen městské kulturní 
organizace, ale i základní 
školy, spolky z oblasti kul-
turního a společenského dění 
a jiné organizace fungující 
na území města. Věřím, že 
se máme na co těšit. Vždyť 
město i my všichni, kteří 
máme Frýdek-Místek rádi, si 
důstojné oslavení jeho zalo-
žení zasloužíme!“

 Libor Koval
 za KDU-ČSL

„První zmínky o městě 
nacházíme v historických 
análech v druhé polovině 13. 
století jako ves s označením 
Friedeberg. Zde vycházím 
ze závěti olomouckého bis-
kupa Bruna ze Schauenbur-
ku. Další již konkrétnější 
historické záznamy pramení 
z první poloviny 14. století, 
a to v souvislosti s frýdec-
kým zámkem, původně 
obrannou tvrzí chránící 
pomezí Moravy a Slezska. 
Obě části města se pak vy-
víjely samostatně. Převažu-
jící zde byl textilní průmysl. 
Ke sloučení obou měst došlo 
až v roce 1942 pod názvem 
Frýdek. Konečný název však 

pochází až z roku 1955 roz-
hodnutím tehdejšího minis-
terstva vnitra.

Tolik k hluboké historii. 
A nyní se zmíním o již ne 
tak vzdáleném období. Ob-
rovský rozmach a veliká 
výstavba se datuje do období 
60. a 70. let minulého století. 
Tehdy došlo k velmi necitli-
vým zásahům do původní 
malebné architektury města. 
Ve snaze o rozvoj hornictví 
padla téměř veškerá histo-
rická zástavba v okolí center 
obou součástí města za oběť 
nové panelové výstavbě. Ka-
tastrofální tečkou však byla 
výstavba průtahu města, 
která z původního dvouměstí 
fakticky vytvořila čtyřměs-
tí. Avšak ani po roce 1989 
nedošlo z architektonického 
hlediska a celkové filozofie 
rozvoje města k žádným po-
zitivním změnám. Naopak, 
město je doslova prošpiková-
no markety všech možných 
značek a k dovršení celko-
vého marasmu stojí ve středu 
města nákupní středisko Frý-
da. V důsledku těchto necit-
livých zásahů do struktury 
města se postupně vylidňují 
historická centra a přilehlé 
komunikace, což nepřispívá 
k dobrému obrazu spokoje-
ného města.

Co tedy popřát městu 
k jeho výročí? Rozhodně 
moudrou a rozvážlivou rad-
nici, která bude mít jako 
nejvyšší zájem spokojeného 
občana žijícího v infrastruk-
turně vyváženém a architek-
tonicky pohledném městě.“

 Michal Brückner
 za Hnutí ANO

FRÝDECKÉ HISTORICKÉ SLAVNOSTI:�Tradiční�akce,�jejíž�oblíbenost�svědčí�o�tom,�
že�lidi�historie�města�zajímá,�by�mohla�být�jedním�z�vyvrcholení�oslav�750�let�města.��
 Foto: Petr Pavelka

Téma: Jakým způsobem má město napřesrok oslavit 750 let své existence?
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České dráhy chtějí 
elektrifikovat a zkapa-
citnit trať procházející 
Frýdkem-Místkem a vy-
rovnat se tak s určitým 
restem, které v naší oblas-
ti mají. Radní jsou však 
přesvědčeni, že při té pří-
ležitosti by měly projevit 
maximální vstřícnost 
při realizovaném řešení, 
protože město je histo-
ricky dráhou nepříjemně 
rozříznuto a urbanistic-
ky poškozeno.

„Trať už dnes předsta-
vuje značné omezení pro 
město. Intenzivně se za-
býváme řešením, jak trať 
překlenout, aby to bylo pro 
občany účelné a atraktiv-
ní. Velmi bychom uvítali, 
kdyby jej pomohly České 
dráhy zrealizovat tak, aby 
byly obě strany relativně 
spokojené,“ říká hlavní 
architektka města Mila-
da Baumannová, která by 

ráda prosadila vizi spojo-
vací lávky, jíž by lidé vyu-
žívali při pěších přesunech 
z Frýdku do Místku.

„Lidé jsou oprávněně 
naštvaní, že dosud nebyl 
vybudován obchvat, tak-
že když musí jít z Frýdku 
do Místku po estakádě, 
není to pro ně příjemný 
zážitek. Další kolej ještě 
více zkomplikuje přecho-
dové body a občané to ne-
přijmou jako pozitivní věc, 
pokud jim nenabídneme 
možnost, jak koleje bez-
pečně a smysluplně pře-
konávat. Nemůžeme sou-
hlasit s tím, že nám České 
dráhy ještě více znepříjem-
ní pohyb ve městě, které 
je už tak dopravně velmi 
složité,“ dodal náměstek 
primátora Jiří Kajzar.

Zástupci Správy že-
lezniční dopravní cesty 
(SŽDC) město pochválili 
za připravovanou územní 

studii, která kromě do-
pravního hlediska sledu-
je i ochranu slezanských 
nemovitostí pro budoucí 
využití, a celkově aktiv-
ní přístup, ale přehnanou 
vstřícnost rozhodně neavi-
zovali.

„Ano, trať je pro měs-
to limita, to je mi jasné. 
Vaše požadavky na vzhled 
a estetiku také. Pokud 
zde vznikne hluková zá-
těž, jsme povinni se s ní 
vypořádat, ale v podstatě 
standardním protihlu-
kovým řešením nebo 
alternativním řešením 
v podobné ceně. Proto-
že nemáme poznatky, že 
by město zkapacitněním 
a elektrofikací dopravně 
zkolabovalo, nemůžeme 
spolufinancovat nějaký 
náročný projekt města. Ale 
když ty informace budou, 
například z nějakého ak-
tuálního dopravního mo-

NÁROČNÉ JEDNÁNÍ: Zástupci�radnice,�Slezanu�a�Sprá-
vy�železniční�dopravní�cesty�budou�hledat�kompromisní�ře-
šení�pro�všechny�zúčastněné.�� Foto: Petr Pavelka

Město a železnice, něco za něco

delu, pak to umíme řešit. 
Nepředjímáme, jak bude 
ochrana vypadat,“ nastí-
nil za SŽDC Petr Pšenič-
ka, který vysvětloval, že 
plánovaná modernizace je 
ve veřejném zájmu a elek-
trifikované tratě jsou rych-
lejší, i s tišším provozem. 
„Pro lidi z Frýdku-Místku 
tyto argumenty nebudou 
dostatečné. Chápeme, že 
zkapacitnění umožní i pře-
vedení nákladní kamiono-
vé dopravy z Hyundaie, 

což je obecně ve veřejném 
zájmu a může se částečně 
kladně projevit i ve měs-
tě, ale nás zajímají hlav-
ně přímé důsledky pro 
Frýdek-Místek. A pokud 
České dráhy zůstanou jen 
v rovině obvyklých řeše-
ní, pak přímým důsledkem 
pro občany bude pouze to, 
že rána v podobě kolejemi 
rozříznutého města se je-
nom prohloubí,“ upozor-
ňuje náměstek primátora 
Karel Deustcher.  (pp)

Téma obalovny, jejíž 
plánovaná výstavba již 
dnes naráží na rozpor 
s územním plánem, kde 
město lépe vyspecifikovalo 
definici lehkého průmyslu, 
vystřídal na tradičním se-
tkání s občany v Chlebovi-
cích svár o to, kde by měla 
být vybudována sportovní 
hala či tělocvična.

Svého času se v Chlebovi-
cích uvažovalo i o nafukova-
cí hale, ale ta nebyla nakonec 
realizována z důvodu obrov-
ských provozních nákladů. 
Nyní jsou ve hře dvě vari-
anty – u budovy školy nebo 
u areálu fotbalového hřiště. 
Přímo na setkání si zastánci 
obou řešení s gustem vyří-
kávali své argumenty, až byl 
vysloven názor, že Chlebo-
vice potřebují dvě tělocvič-

ny, a náměstek primátora Pa-
vel Machala byl vyzván, aby 
sám sdělil, k jaké variantě se 
přiklání. „Pro nás je priori-
tou, aby měly děti kde cvičit, 
kde sportovat. Z hlediska 
školy je místo u ní samozřej-
mě výhodnější,“ řekl Pavel 
Machala, který ujistil, že 
město komunikovalo ohled-
ně možného místa výstavby 
i s farou, ale společnou řeč 
nenašlo.

Občané se dožadova-
li také nějakého opatření 
k zvýšení bezpečnosti dětí 
při cestě do školy, ale bylo 
jim vysvětleno, že Policie 
ČR dnes nenahlíží na vý-
stavby přechodů pro chodce 
jako na jednoznačně dobré 
řešení, protože dopravní ne-
hodovost je nejvyšší právě 
na přechodech.  (pp)

Chlebovice se přou o tělocvičnu

HOVORY S OBČANY: Střet�argumentů�zástupců�školy�
a�Sokola.  Foto: Petr Pavelka

� (Pokračování�ze�str.�1)
K historickému sportov-

nímu úspěchu pogratulo-
val i náměstek Pavel Ma-
chala, který má ve městě 
sport na starosti. „Jsem 
rád, že se výsledky dosta-
vily, že vzrůstal počet di-
váků, až nakonec chodila 
plná hala. Kdyby mi před 
lety někdo řekl, že hoke-
jisté Frýdku-Místku pora-
zí v první třetině Vsetín 
na jeho ledě 5:0, těžko 
bych mu uvěřil. Při nyněj-
ší spolupráci to možné je 
a my věříme, že se bude 
dařit i nadále,“ řekl Pavel 
Machala.

Pak už se ke slovu 
dostali zástupci klubu 
HC Frýdek-Místek 2015 
a předseda klubu Petr Po-
pelář hodnotil: „Byly to 
nervy, ale sportovní cíl se 
podařilo naplnit. Nebylo 
by možné něco takového 
uskutečnit, pokud bychom 
neměli podporu Statutár-
ního města Frýdek-Mís-
tek. Ten rok byl příkladem 
špičkové spolupráce, kdy 
platilo vše, co jsme si do-
hodli, a naplnili jsme cíl, 
co jsme si dali. Má to více 
efektů, kdy vedle postupu 
do první ligy se význam-
ně zvedl zájem o hokej 

ve Frýdku-Místku a na tré-
nincích přípravky je to-
lik dětí, kolik ještě nikdy 
nebylo. Jsme tomu rádi, 
protože ne každý se na ten 
projekt díval pozitivně. 
Předvedenou hrou i pří-
stupem k fanouškům se ale 
podařilo nastartovat špič-
kovou atmosféru v hale. 
Musíme využít té vlny, 
zejména v práci s mládeží, 
pokračovat v tom trendu 
dál a nepřejeme si nic ji-
ného, než abychom se tu 
i příští rok sešli v tak dob-
ré náladě a mohli se poplá-
cat po ramenou, jak se nám 
dařilo.“

Hráči na setkání ujistili, 
že měli vše, co k úspěchu 
potřebovali. „Celá repub-
lika byla proti nám, ale 
jako parta jsme to zvládli. 
Kabina je půlka úspěchu 
a naše parta byla skvělá,“ 
shodovali se hokejisté, 
z nichž většina by měla do-
stat šanci porvat se ve vy-
bojované vyšší soutěži 
i v příští sezoně, kdy Tři-
nec bude moci před svými 
extraligovými konkuren-
ty těžit z farmy zocelené 
první ligou. Do té doby 
mohou hokejisté i trochu 
hřešit, a proto nepohrdli 
stylovým dortem na osla-
vu postupu, který pro měs-
to připravila Střední škola 
gastronomie, oděvnictví 
a služeb.  (pp)

Sázka na hokej se městu vyplatila

� (Pokračování�ze�str.�1)
„V mém případě bylo mé 

obvinění naprosto účelo-
vé, protože můj hlas nebyl 
na žádné z nahrávek, neby-
ly proti mně žádné listinné 
důkazy, ani odposlechy, 
ani svědecké výpovědi, 
vůbec nic. Měl jsem prý 
něco chtít pro osobu, kte-
rou jsem poznal osobně až 
za tři roky. Státní zástupce 
o absenci důkazů věděl ce-
lou dobu, ale kauza s obvi-
něným primátorem se mu 
lépe mediálně prodávala,“ 
říká primátor Michal Po-
bucký k případu, který 
před čtyřmi lety vznikl 
tak, že Statutární město 
Frýdek-Místek začalo uva-

žovat o zřízení vlastního 
pultu centrální ochrany, 
protože nebylo spokojeno 
s těmito službami zajiš-
ťovanými externě společ-
ností, která velmi úzce 
spolupracuje s bývalými 
i aktivními policisty. Pro-
tože těm se zřejmě nelíbilo, 
že by tzv. „přišli o kšeft“, 
nasadili na služebnu měst-
ské policie odposlechy, aby 
mohli získat informace, 
které by mohly rozhodnutí 
města zvrátit. Z nich pak 
vzešla obvinění v souvis-
losti s některými veřejný-
mi zakázkami a po dvou 
letech z nich byla vytažena 
i kauza dopravních pře-
stupků.  (pp)

Soud: Primátor je nevinen
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Aktuální vydání Zpravodaje Rady města Frýdku-Místku si můžete prohlížet již v den vydání 
(v polovině a na konci měsíce) na webových stránkách města www.frydekmistek.cz, v sekci Občan/Zpravodaj RM.

Statutární město Frý-
dek-Místek se každým ro-
kem snaží zkrášlit veřej-
nou zeleň a prostranství 
květinami. Pohled na roz-
kvetlé narcisy, modřence, 
tulipány, hyacinty, ale 
také sedmikrásky a po-
mněnky, kterých zaměst-
nanci technických služeb 
vysadili v různých čás-
tech města tisíce, přispí-
vá k vytvoření příjemné 
jarní atmosféry a k dobré 
náladě. O to smutnější je 
zjištění, že záhony nar-
cisů v Parku pod zám-
kem a podél komunikace 
na ulici 8. pěšího pluku si 
v minulých dnech vyhléd-
li vandalové, kteří spoustu 
květů otrhali a pováleli.

„Věřím, že občané i ná-
vštěvníci města se z kvě-
tinové výzdoby těší a že 
poškozené záhony mají 
na svědomí jedinci, kteří 
si neváží snahy dělat město 
krásnějším. Vytvářet pří-
jemnější prostředí pro život 
a chránit ho, je v zájmu nás 
všech. Občané by ke svému 
okolí neměli být lhostejní 
a v případě, že uvidí někoho 
ničit městský majetek, měli 
by kontaktovat městskou 
policii na lince 156,“ vyzval 
primátor Michal Pobucký.

„Útěchou je, že narci-

sy i modřence patří mezi 
cibuloviny, které kvetou 
na stejném místě opakova-
ně po dobu více let, takže 
předpokládáme, že se zá-
plava žlutých a modrých 
květů v těchto lokalitách 
bude opakovat i v příš-
tích několika letech,“ řekl 
Jaromír Kohut, předseda 
představenstva městské 
společnosti TS a.s., která 
má péči o květiny a zeleň 
na starosti.

Květinová výzdoba bude 
ve městě bohatá i v letních 
měsících. „Zaměstnanci 
technických služeb vysa-
dí v nadcházejících dnech 
v ulicích tisíce předpěsto-
vaných letniček různých 
druhů a barev. Postupně 
od poloviny června až 
do prvních mrazíků budou 
nakvétat také záhony z pří-
mého výsevu na ulici Hlav-
ní a Revoluční, ale také 
v Janáčkově parku a v Par-
ku pod zámkem. Chybět 
nebudou ani tradiční květi-
nové pyramidy na náměstí 
Svobody a u polikliniky 
v Místku a závěsné kvě-
tinové nádoby instalova-
né na sloupech veřejného 
osvětlení na Zámeckém 
náměstí a podél ulic Pivo-
varská a Radniční,“ dodal 
Jaromír Kohut.

Statutární město 
Frýdek-Místek eviduje 
v poslední době čím dál 
více případů parkování 
vozidel na veřejné zele-
ni. Travnatá plocha se 
pak mění v rozježděné 
a po dešti také rozbahně-
né pole. Parkování na ve-
řejné zeleni je ve městě 
zakázáno, a to prostřed-
nictvím vyhlášky z roku 
2005 Řád zeleně města 
Frýdku-Místku.

Nedostatek parkovacích 
míst trápí téměř všechna 
města, zejména na sídliš-
tích bývá situace velmi 
složitá. Vedení Frýdku-
-Místku spolu s úředníky 
z odboru dopravy stále 
hledají nové plochy pro vy-
budování nových parkova-
cích míst nebo pro rozší-
ření parkovišť stávajících, 
alespoň o pár míst. Bohu-
žel, či bohudík, není mož-

né udělat z města jedno 
velké parkoviště na úkor 
zeleně, dětských hřišť 
a sportovišť. Rozježdě-
nou a poškozenou zeleň 
z důvodu nedovoleného 
parkování evidují úřed-
níci magistrátu zejména 
v ulicích 28. října, Václava 
Talicha, Beethovenova, 1. 
máje, Hlavní třída (příjezd 
ke služebně Policie ČR ko-
lem Sadů Bedřicha Sme-
tany), Na Poříčí (poblíž 
úřadu práce), Slezská (plo-
cha využívaná k parková-
ní před č. p. 2898-2900), 
Marie Majerové (vedle č. 
p. 485), Josefa Myslivečka 
(pod břízami u č. p. 1880-
1882) a na spoustě dalších 
míst. 

Upozorňujeme, že par-
kování na veřejné zeleni je 
zakázáno. Řidičům, kteří 
tento zákaz poruší, hrozí 
pokuta. Žádáme občany, 

aby parkovali svá vozidla 
jen na zpevněných plo-
chách, k tomu účelu urče-
ných. Na správné parková-
ní budou i nadále dohlížet 
strážníci a policisté. 

„Někteří občané se po-
divují nad tím, že město, 
hledající vhodná místa pro 
vybudování parkovacích 
stání, nevyužije přímo těch 
na rozježděné zeleni, ale 
toto řešení není tak jedno-
duché, jak se na první po-
hled zdá. V místech veřej-
né zeleně, kde řidiči i přes 
zákaz parkují, většinou 
nemohou být vybudová-
na legální parkoviště, a to 
proto, že těmito místy pří-
mo vedou inženýrské sítě, 
tedy plynovod, horkovod, 
komunikační sítě a podob-
ně nebo se na ně vztahují 
ochranná pásma,“ připo-
míná náměstek primátora 
Karel Deutscher.  (pp)

Severomoravské vodo-
vody a kanalizace a ply-
nárenská společnost RWE 
zahájily v těchto dnech avi-
zovanou rekonstrukci inže-
nýrských sítí na sídlišti Ko-
laříkovo. Práce budou díky 
výzvám města realizovány 
koordinovaně, pokud mož-
no současně nebo na sebe 
budou alespoň navazovat. 

„Cílem je, aby dopravní 
omezení i omezení v pohy-
bu chodců spojené s pro-
váděnými pracemi trvala 
co nejkratší dobu, aby byl 
zásah do veřejné zeleně 
a komunikací jednorázo-
vý a také aby se snížily 
náklady na úpravu zeleně 
a komunikací do původního 
stavu,“ uvedl náměstek pri-
mátora Karel Deutscher.

V minulých dnech již 
začala rekonstrukce plyno-
vodu na ulicích Fibichova 

a Brožíkova, která potrvá 
až do konce května. Stejně 
tak začaly práce na rekon-
strukci vodovodu a kanali-
zace na ulici Vrchlického. 
Stavaři budou postupovat 
ve směru od restaurace Mo-
rava ke gymnáziu tak, aby 
zůstal neustále zajištěn pří-
jezd do všech okolních ulic. 
Tato akce skončí na konci 
července. V průběhu toho-
to letního měsíce se k vo-
dařům připojí i plynaři 
s rekonstrukcí plynovodu. 
Ve hře je i pokládka chrá-
niček pro optiku městského 
informačního systému.

„Po skončení prací se pro-
vede provizorní oprava po-
vrchu, aby zásyp „sednul“, 
a koncem září pak technické 
služby provedou konečnou, 
celoplošnou pokládku nové-
ho povrchu ulice,“ upozorňu-
je náměstek Deutscher. 

Město zdobí jarní květy, prosíme, netrhejte je

Neparkujte na zeleni, je to zakázáno 

Rekonstrukce inženýrských sítí 
na sídlišti Kolaříkovo začala

Šanci podívat se 
na Frýdek-Místek zcela 
jiným pohledem dostane 
každý, kdo se v sobotu 
21. května zúčastní pro-
hlídky, jejíž název je plný 
příslibů: Nádherné stopy 
historie aneb Poznej so-
chy, erby a busty našeho 
města. 

Procházka Místkem, 
kterou organizuje Beskyd-
ské informační centrum, 
začne v 9.30 hodin na ná-
městí Svobody, kde se 
v minulosti konaly týdenní 
i výroční trhy, a dál bude 
pokračovat kolem nejstar-
šího místeckého kostela. 
Tím je kostel sv. Jakuba 
Většího, který byl původ-

ně zasvěcen sv. Miku-
láši. „Přes Sady Bedřicha 
Smetany a Janáčkův park 
bude prohlídka směřovat 
až ke kostelu Všech sva-
tých. Prohlídkou, zaměře-
nou na zajímavé, a přesto 
mnohdy kolemjdoucími 
opomíjené historické 
fragmenty Místku, bude 
provázet historik a zkuše-
ný průvodce Petr Juřák,“ 
uvedla za Beskydské in-
formační centrum Lucie 

Talavašková.
Průvodce upozorní na-

příklad na fakt, že vět-
šina soch v Místku stojí 
na jiných místech, než kde 
byly původně postaveny. 
„V souvislosti se změna-
mi probíhajícími ve městě 
byly přesunuty. A my si 
kromě jiného budeme po-
vídat o tom, kde původně 
stály a proč,” zve na květ-
novou akci Petr Juřák. 

 (pp)

Frýdek-Místek jinýma očima

Pietní akt k 71. výročí osvobození 
města Frýdek-Místek 

se bude konat 4. května v 16 hodin 
na městském hřbitově ve Frýdku.
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V neděli 17. dubna 
skončila závěrečnou 
dražbou darovaných vý-
robků výstava výtvar-
ných a rukodělných prací 
seniorů „HOBBY 2016“. 
Již čtvrtým rokem, vždy 
v období jara, pod ochra-
nitelskými hostitelskými 
křídly sovy, symbolu 1. 
základní školy na tř. T. 
G. Masaryka ve Frýdku, 
vystavovali senioři svou 
tvorbu.

Městská organizace Sva-
zu důchodců, organizátor 
této výstavy, přizvala také 
tvůrce z dalších městských 
organizací Moravskoslez-
ského kraje, z ostravské 
a petřkovické organizace. 
Každoročně a také letos 
se zúčastnily přítelkyně 
z družebních organizací 
ze Slovenska. Živena Ži-
lina je celostátní spolek 
slovenských žen, které 

pečují o udržování lidové 
umělecké tvořivosti a samy 
podobné nádherné věci 
tvoří. Neméně tvořiví jsou 
členové organizace Jedno-
ty důchodců z Kysuckého 
Nového Města. Zájem vy-
stavovat na této výstavě 
rok od roku vzrůstá, takže 
letos se svými výtvory pre-
zentovalo již 42 vystavova-
telů. Na tři stovky návštěv-
níků mohly během týdne 
trvání výstavy zhlédnout 
obrazy z přírodních mate-
riálů, olejomalby, obrázky 
pečené ze slaného těsta, 
umělecké velkoformátové 
fotografie, krajky a výšiv-
ky nejrůznějších druhů 
a provedení, keramiku, 
malované kraslice i kame-
ny, šperky a perličkové oz-
doby, pletené a háčkované 
oděvní doplňky praktické 
i ozdobné. 

A že to byla pastva pro 

oči, svědčí desítky po-
chvalných zápisů do ná-
vštěvní knihy. Zde jsou 
některé originální:

„Moc pěkné, vrátila 
jsem se do svých mladých 
let. Marie.“, „Výstava byla 
pohlazením po duši, s ci-
tem aranžovaná, vzduš-
ná a krásná. Maruška.“, 
„Vše je to něžná krása, 
zhotovená něžnými lid-
mi a s láskou. Děkujeme. 
Panáčová.“, „Žasnu, kolik 
krásných a vzácných pra-
cí se tu sešlo. Sama vím, 
co času zabere věc, kterou 
chci udělat. Děkuji za krás-
ný zážitek. Sylva Gryga-
rová.“, „Moc se mi líbily 
hadrové panenky, jedna 
má šatičky modré jak po-
mněnky. Julie a Marcela.“, 
„Je to moc pěkné, inspiru-
jící, budeme se muset také 
do něčeho pustit. Velké 
díky organizátorům. Kleč-

HOBBY SENIORŮ:�Výtvory�přinesly�i�příspěvek�na�cha-
ritu.  Foto: Petr Pavelka

Senioři vystavovali „Pod sovou“

kovi.“. Podobných zápisů 
je mnohem více. Vyjadřují 
pozitivní ohlas, mnohdy 
i nadšení návštěvníků, ob-
čanů našeho města, který 
je odměnou za naši náma-
hu. Potěší také to, že při zá-
věrečné dražbě darovaných 
předmětů a dobrovolných 
darů jsme získali částku 
4000 Kč. Tu zašleme letos 
na konto Centra výcviku 
psů pro postižené – Help-
pes. 

Dík za úspěch výstavy 
unikátních výtvarných 
prací seniorů patří sponzo-

ru Frýdecké skládce, panu 
primátoru Michalu Po-
buckému za převzetí zášti-
ty, ale zejména organizáto-
rům a tvůrkyni koncepce 
výstavy a aranžmá paní 
Anně Sumcové.

Další, určitě také zají-
mavou a populární výstavu 
seniorů-zahrádkářů připra-
vujeme na podzim v říjnu. 
Určitě se potkáme za rok 
na výstavě sběratelských 
předmětů „HOBBY 2017“.

 Dalibor Kališ, 
 Městská organizace 
 Svazu důchodců ČR

Od dubna mají možnost 
pacienti oddělení dlou-
hodobé následné péče 
zdejší nemocnice strávit 
každé středeční odpoled-
ne v příjemné společnosti 
studentek Střední zdra-
votnické školy ve Frýd-
ku-Místku, které se roz-
hodly věnovat svůj čas 
nemocným lidem a zapo-
jit se do nového programu 
Dobrovolnického ADRA 
nazvaný SetKavárna.

SetKavárna je příjemné 
setkání pacienta a dobro-
volníků u kávy, čaje nebo 
horké čokolády. Společně 
si povídají o všem mož-
ném, co jim přijde na jazyk, 
a navzájem si zpestřují den. 
Nápoj je prostředkem k na-
vázání hovoru, umožňuje 

mladým dobrovolnicím 
překonat počáteční ostych 
v kontaktu a překlenout vě-
kový rozdíl, neboť většina 
pacientů zde hospitalizova-
ných je seniorského věku.

Pacienti vítají mezi se-
bou mladé tváře, které 
jim pomáhají zapomenout 
na zdravotní obtíže, kte-
ré je trápí, a přivádějí je 
na jiné myšlenky.

Věříme, že touto cestou 
se nám podaří obohatit 
naše současné dobrovol-
nické programy a zároveň 
pro mladé lidi vytvořit 
podmínky pro zapojení se 
do dobrovolné činnosti.

  Irena Blablová,  
koordinátor dobrovolníků 

 DC ADRA 
 Frýdek-Místek

Dobrovolnické centrum ADRA přináší
nový dobrovolnický program SetKavárna

Je to již půl roku, co pá-
nové L. a M. chodí uklízet 
do haly Polárka. Jejich 
hlavní pracovní náplní je 
sbírání odpadků, zametání 
a vytírání tribun a přileh-
lých schodišť po hokejo-
vých zápasech. Nejprve 
uklízeli zdarma v rámci 
praxe, nyní vykonávají tzv. 
přípravu k práci, kterou 
ve spolupráci s Úřadem 
práce ve Frýdku-Místku 
zajišťuje Slezská diakonie.

Jsou dochvilní, uklízejí 
s nadšením a práce je těší 
o to více, že jsou oba zapále-
nými hokejovými fanoušky. 
Velmi si váží toho, že mo-
hou chodit do práce, protože 
dlouho čekali na takovou 
příležitost. Tito pánové jsou 
totiž lidé se zdravotním po-
stižením.

Názor, že lidé se zdravot-
ním postižením mají stejná 
přání a stejná práva jako 

každý jiný člověk, se dosud 
nesetkává se všeobecným 
pochopením. Znevýhodnění 
a podceňování lidí se zdra-
votním postižením existuje 
a o lidech s mentálním po-
stižením to platí dvojnásob. 
Přitom přední organizace, 
které pomáhají lidem se 
zdravotním postižením za-
členit se do společnosti, mají 
praxí podloženo, že i lidé 
s těžkým postižením mohou 
samostatně bydlet nebo pra-
covat na otevřeném trhu prá-
ce, pokud jim bude poskyto-
vána ta správná podpora. 

Pány L. a M. v Polárce 
podporuje pracovní asistent 
ze sociální služby RÚT Frý-
dek-Místek, sociální rehabi-
litace, jež je jedním z mnoha 
středisek Slezské diakonie. 
Zpočátku jim pracovní asi-
stent pomáhal zorientovat se 
na pracovišti, pomáhal jim 

zorganizovat a rozvrhnout 
si práci, názorně ukázal, co 
a jak dělat, a dohlížel na kva-
litu odvedené práce. Jak se 
pánové učí vše potřebné, 
postupně snižuje míru po-
skytované podpory a vede je 
k úplné samostatnosti. 

Motivace a nadšení lidí se 
zdravotním postižením, se-
belepší přístup pracovníků 
střediska RÚT Frýdek-Mís-
tek, ani perfektně poskyto-
vaná podpora však nestačí. 
K tomu, aby lidé se zdravot-
ním postižením mohli být 
součástí naší společnosti, 
potřebují přijetí. Tímto vel-
mi děkujeme vedení haly 
Polárka a všem jejím za-
městnancům za příležitost, 
projevenou důvěru a celko-
vou spolupráci. 

 Pracovníci střediska 
 RÚT Frýdek-Místek, 
 sociální rehabilitace

Jde to: lidé se zdravotním postižením 
uklízejí na tribunách v hale Polárka
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Letošní Mistrovství Čes-
ké republiky ve volejbale 
juniorů pořádal v Mikulo-
vě Volejbalový klub Brno. 
Tým ŠSK Beskydy do něj 
vstupoval jako čtvrtý celek 
moravské skupiny. Podle 
zavedeného klíče hráli bes-
kydští junioři v základní 
skupině s vítězem morav-
ské skupiny – TJ Spartak 
Velké Meziříčí a druhým 
a třetím týmem české sku-
piny – VK Příbram a VK 
ČEZ České Budějovice.

Ve čtvrtek odpoledne 
hrál Spartak Velké Meziříčí 
s Beskydami, které na vítěze 
moravské skupiny nenašly 
recept a odešly poraženy 0:3 
(-16, -23, -21). Pátek byl pro 
svěřence trenérů Přemysla 
Kubaly a Jana Kapery vel-
kým dnem. Nejdříve dopo-
ledne porazili Příbram 3:0 

(23, 16, 22) a odpoledne také 
bez ztráty setu České Budě-
jovice 3:0 (24, 17, 21). Plným 
pátečním bodovým ziskem 
si tak Beskydy zaslouženě 
zajistily postup do finálové 
čtverky.

Vývoj ve druhé skupi-
ně byl velmi dramatický. 
Po třech výhrách se stal ví-
tězem skupiny Volejbalový 
klub Ostrava, a tudíž první 
semifinálovou dvojici tvoři-
lo derby Beskyd s Ostravou. 
Druhým postupujícím do fi-
nal four a soupeřem pro Velké 
Meziříčí se stala ČZU Praha.

Sobota pak byla semifi-
nálovým dnem. Trenér VK 
Ostrava Luboš Vašina má 
letos k dispozici velmi kva-
litní kádr, včetně juniorských 
reprezentantů Matěje Šmídla 
a Tomáše Čermáka. Svou 
skupinu vyhrála Ostrava se 

ztrátou pouze jediného bodu, 
když získala i skalp ČZU 
Praha. Beskydy tak tedy ur-
čitě nevstupovaly do zápasu 
jako favorit a tento předpo-
klad se nakonec potvrdil. 
Frýdecko-místečtí hráči do-
kázali v zápase získat jednu 
sadu, ale to bylo maximum 
a konečný výsledek tedy byl 
ŠSK Beskydy – VK Ostrava 
1:3 (-21, 22, -12, -22).

Historicky první duel ŠSK 
Beskydy v boji o medailové 
posty extraligy juniorů za-
čal v neděli před televizními 
kamerami ve čtrnáct hodin. 
V úvodu všech setů šel vždy 
Spartak VelMez do vedení, 
ale posléze se hra vyrovná-
vala. Bohužel zkušenější 
soupeř lépe zvládl koncovky 
a zvítězil ve všech třech se-
tech. Škoda dobře rozehrané-
ho třetího setu, kdy Beskydy 
postupně vedly 18:14, 19:15 
a 20:16, ale nedokázaly si toto 
vedení udržet. Vítěznou jízdu 
Ostravy za zlatem nezastavil 
ani finálový zápas s ČZU 
Praha a zlaté medaile tak pu-
tují na Moravu.

Historicky největší úspěch 
Beskydských juniorů ještě 
okořenil Jakub Vašut, který 
zaslouženě získal individuál-
ní ocenění za nejlépe útočící-
ho hráče. 

MFK KARVINÁ
 – MFK F-M 2:1 (2:1)
Ke krajskému der-

by přijeli naši fotbalisté 
do Karviné, kde 1500 di-
váků vidělo jejich pove-
dený start. Na levém rohu 
šestnáctky se k balonu do-
stal Michal Švrček a podél 
brankáře Pindrocha po-
slal míč do sítě – 0:1.

Hned za dvě minuty mohl 
přidat pojistku Vyskočil, ale 
trefil jen tyč. Mrzet jej to ale 
stejně nemuselo, sudí na laj-
ně totiž odmával ofsajd, 
a tak by branka neplatila. 
Domácím se povedlo rychle 
vyrovnat. Po první akci Bu-
dínského to ještě nebylo, ale 
ve 14. minutě už se Karvin-
ští radovali. Volný kop na-
směroval Budínský za obra-
nu, tam ho Dreksa hlavou 
vrátil před bránu a volný 
Lubomír Urgela patičkou 
poslal míč pod břevno – 1:1.

Domácí byli při chuti 
a tlačili se za dalším gólem. 
Dali břevno, ale v 39. minu-
tě už se dočkali, když trest-

ný kop poslal krásně do sítě 
Erik Puchel – 2:1.

Druhá půle už byla jen 
slabým odvarem té první. 
Frýdek-Místek se snažil, ale 
domácí mu téměř nic nedo-
volili. 

FK PARDUBICE 
– MFK F-M 1:0 (0:0)
Ani změna na postu 

brankáře valcířům nepo-
mohla a z těsného vítěz-
ství se radovaly domácí 
Pardubice. Fotbal netrpěl, 
ale nasazení ani z jedné 
strany nebylo optimální, 
až postupem času se tem-
po hry zvyšovalo.

Celkově byla první půle 
spíše ve znamení kombinací 
ve středu hřiště a z ojedině-
lých šancí na obou stranách 
se ani jednomu z týmů ne-
podařilo dotáhnout myšlen-
ku do zakončení.

Do druhého poločasu 
nastoupili valcíři aktivně-
ji, ale když už se zdálo, že 
Lipina bude svůj tlak zvy-
šovat, přišel kontr, ze kte-
rého padla branka. U jejího 

BODOVÝ ZLOM: V�případě�výhry�nad�Varnsdorfem�se�mohli�valcíři�posunout�už�na�6.�
příčku�FNL.�Soupeři�ze�severu�Čech�však�podlehli�1:2,�byť�vedli�1:0.�� Foto: Petr Pavelka

Valcíři se bodově zadrhli

231 závodníků na 994 
startech změřilo své síly 
na dubnové Velké ceně 
města Vyškova, s nimi pak 
frýdecko-místecké plavky-
ně Lucie Blahutová (2005) 
a Vendula Janáčková (2002) 
– opět ve výborné 
reprezentaci našeho 
klubu Plavecký od-
díl Frýdek-Místek 
a třikrát zlatá! 

Vendy jako ob-
vykle nezklamala 
a přivezla 3x zlatou 
(100 Z, 100 PZ, 200 
Z) a 4x osobní re-
kord. Lucie Blahuto-
vá neuvěřitelně lehce 

překonala dosavadní osobní 
rekord na 200P o celých 9 
vteřin a zlepšila tak na této 
trati své osobní maximum. 
Blahopřejeme oběma závod-
nicím a děkujeme trenérům 
za skvělou přípravu.

Skvěle načasovaná formazrodu byla chyba našeho 
hráče, který po ztrátě míče 
na pravé straně velkého 
vápna Pardubic umožnil 
rychlý protiútok soupeře, 
který dlouhým pasem vy-
slal do brejku Nianga. Ten 
zachoval chladnou hlavu, 
obelstil Ilka a perfektně 
přihrál Řezníčkovi, který 
střelou do protipohybu ne-
dal Penksovi možnost střelu 
zlikvidovat – 1:0. A u toho 
už zůstalo, i když by zápasu 
více slušela remíza.

Junioři ŠSK Beskydy uspěli na MČR

Stejně jako loni i letos 
skončila cesta frýdecko-
-místeckých házenkářů 
ve čtvrtfinále play off. 
Hranicím podlehli i na do-
mácí půdě a po celkovém 
výsledku 0:3 na zápasy 
na náš výběr čekají zápa-
sy o celkové 5. až 8. místo.

Třetí duel mezi oběma 
rivaly sledovala zaplněná 
hala na 6. ZŠ. K výborné 
atmosféře tentokrát přispěli 
kromě našich věrných fa-
noušků také příznivci Hra-
nic, kteří přijeli v hojném 
počtu podpořit svůj celek.

Bohužel i ve třetím vzá-
jemném měření sil měl náš 
soupeř neustále navrch. 
Od úvodního hvizdu Hra-
nice vedly a hráči SKP stá-
le jen dotahovali. Po první 
půli nakonec odcházeli je-
jich hráči do šaten za dvou-
brankového vedení 16:14.

V našem dresu se střelec-
ky vytáhl Dalibor Mynář, 
který soupeři nasázel osm 
branek. Jenže ani to bohu-
žel nestačilo. Na méně než 
dva góly jsme se však Hra-

nicím nepřiblížili. Náš sou-
peř si tak nakonec dokráčel 
k vítězství v poměru 29:26. 

„Dneska jsme hlavně 
ve druhé půli obstojně brá-
nili. Navíc v útoku jsme 
byli mnohem pohyblivější 
a odvážnější. Bohužel jsme 
však neproměnili sedm-
náct náskoků včetně křídel, 
což je hrozně moc na to, 
abychom vyhráli,“ uvedl 
po zápase trenér SKP Frý-
dek-Místek Aleš Chrastina. 

Vyřazení z play off je pro 
tým zklamáním vzhledem 
k průběhu celé soutěže. 
„Na druhou stranu jsme 
historicky dlouho nebyli 
lepší než šestí, takže pořád 
máme o co hrát. Nyní máme 
týden na to, abychom kluky 
správně namotivovali,“ do-
dal trenér.

Nyní SKP narazí na Lo-
vosice. Bude se hrát pohá-
rovým způsobem doma-
-venku. „Uděláme všechno 
pro to, abychom Lovosice 
porazili a nakonec si tak za-
hráli o páté až šesté místo,“ 
burcuje Chrastina.

Na medaile házenkáři nedosáhnou
SKP F-M – TJ Cement Hranice 26:29 (14:16)
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kam za sportem a relaxací
Jarní los FNL 

7. 5. 2016, 17.00 (Stovky)
MFK FM – České Budějovice 

18. 5. 2016, 17.00 (Stovky)
MFK FM – FK Fotbal Třinec 

28. 5. 2016, 17.00 (Stovky)
MFK FM – SFC Opava

POHÁR JOSEFA MASOPUSTA - Stovky 
5. května 2016 (čtvrtek) - krajské finále

Máte rádi jízdu na koni?
Sportovní klub Skalický dvůr nabízí prázdninové kur-

zy pro děti, rekreační jízdu na koni, přípravku pro děti 
i dospělé a příjemné posezení s občerstvením. 

www.skalickydvur.cz
Vodácký oddíl Plaváček

Jsme oddíl, který je zaměřen nejen na vodáckou turisti-
ku, ale hlavně na vytváření přátelských vztahů mezi dět-
mi a vedení k jejich samostatnosti a zodpovědnosti podle 
křesťanských principů. Míváme pravidelné schůzky, ví-
kendové akce, i letní tábor u vody. Momentálně máme 
volnou kapacitu pro děti ve věku 12 – 17 let. Bližší info 
na homolai@seznam.cz, http://vopfm.royalrangers.cz.

Klasik se na začátku nové 
baseballové sezóny nepotý-
ká s nejlepší formou, což se 
potvrdilo také v dvojzápase 
s pražským SaBaTem. Frý-
decko-místečtí baseballisté 
totiž ani jednou nedokázali 
svého soupeře porazit, a tak 
si připsali další dvě prohry. 

Co však může těšit, tak to 
je zlepšený výkon v obraně, 
kde domácí hráči udělali mi-
nimum chyb. To také kvitoval 
trenér Klasiku Jan Maštalíř. 
„Rozhodně jsme sehráli lep-
ší zápasy než minulý týden. 
Vnější pole nedělalo chyby, 
bylo na něj spolehnutí a bylo 
tam několik krásných zákro-
ků. Naši nadhazovači se roz-
házeli a neměli problém se 
strikezónou.“

Velkým negativem série se 
SaBaTem je zranění Marka 
Vykoukala, který již tradičně 
nastupuje jako startující nad-
hazovač týmu. Toho v prů-
běhu šesté směny prvního 
zápasu trefil svým odpalem 
hostující Šimon Peřina. Mar-
ko dostal tvrdou ránu do ko-
lena a nebyl pak schopný 

pokračovat ve hře. Zastoupit 
jej musel Pavel Kociňák, kte-
rý si vedl velmi dobře, a sou-
peři, jenž v té době vedl 3-0, 
nepovolil již ani jeden doběh. 
Bohužel domácí pálkaři do-
kázali zásluhou odpalu Ada-
ma Vítka stáhnout jediný bod 
a to na obrat nestačilo.

Druhý zápas již z pohledu 
domácích nebyl tak povede-
ný, a ačkoliv se zlepšili na pál-
ce, tak z dvanácti hitů vytěžili 
pouze tři doběhy. To soupeř 
byl daleko produktivnější 
a stáhl deset bodů z jedenácti 
odpalů.

V malebném městečku 
Bojničky na jižním Slo-
vensku se konal 29. ročník 
mezinárodního silničního 
běhu. Mezi třemi stov-
kami běžců z Maďarska 
a Slovenska reprezentova-
li skvělým způsobem naše 
město mladí běžci z atletic-
kého oddílu TJ Slezan Frý-
dek-Místek. Vybojovali 
totiž devět medailí, překo-
nali dva traťové rekordy, 
dosáhli řady dalších vý-
borných umístění a sklidili 
zasloužené ovace od míst-
ních pořadatelů a diváků. 

Celý závod proběhl 
za krásného slunečného po-
časí a úspěšné tažení našich 
začal skvěle nejmladší člen 
výpravy Josef Hájovský. 
Mezi chlapci ročníky 2005-
2006 s přehledem ovládl 
trať 400 m a vyhrál časem 
1:14 min. Mladší žáky vy-
hrál s obrovským náskokem 

Thomas Hlavačka a na tra-
ti 600 m časem 1:39 min. 
výrazně vylepšil traťový 
rekord. Těsně čtvrtý době-
hl Jirka Pavelek 1:55 min. 
Stejně suverénně si vedla 
mezi mladšími žačkami 
Anna Cagašová a také její 
čas 1:48 minuty znamenal 
nový traťový rekord. Dru-
hým místem ji doplnila 
Klára Ningerová 1:52 min 
a šestým Viktorie Ťaha-
nová 2:00 min. Naše starší 
žákyně se musely na trati 
800 m sice sklonit před ma-
ďarskou závodnicí, ale další 
pořadí již patřilo jim. Druhá 
Eliška Kopcová 2:24 min, 
3. Anna Zemaníková 2:25 
min, 4. Nikola Slámová 2:36 
min., 5.Tereza Kotásková 
2:41 min., 6. Klára Nová-
ková 2:44 min. a 7. Adéla 
Lojkásková 2:47 min. Mezi 
žáky vybojoval na stejné 
trati třetí místo Patrik Lučan 

za 2:18 min. Na dorostenky 
již čekaly dva náročné okru-
hy o celkové délce 1500 m 
a Petra Pavlásková vybo-
jovala druhé místo za 5:29 
minuty, opět za reprezen-
tantkou Maďarska. Potom 
již vyrazila na čtyři náročné 
kopcovité okruhy v ulicích 
městečka třicítka žen a se-
dmdesát mužů. Trať měřila 
celkem 5 km a mezi ženami 
se výrazně prosadila naše 
Veronika Siebeltová. Ta ne-
stačila pouze na mistryni 
Maďarska Zitu Kacser a vy-
bojovala druhé místo časem 
19:00 minuty. Pátá doběh-
la Kateřina Krtková 21:22 
min. Mezi muži vybojoval 
výborné páté místo Daniel 
Raška za 17:32 minuty a 13. 
místo obsadil Zdeněk Mar-
tinák za 20:15 min. Našim 
běžcům blahopřejeme a dě-
kujeme za výbornou repre-
zentaci.

Bojničky tleskaly našim běžcům

Mladé frýdecko-místec-
ké volejbalistky, svěřenky-
ně trenérek Dany Górec-
ké a Hanky Kurillové, si 
dokázaly o víkendu 8. až 
9. dubna v Novém Jičíně 
vybojovat právo startu 
na Mistrovství České re-
publiky mladších žaček. 
Kvalifikovaly se mezi 16 
nejlepších týmů v republice 
z regionálních kol, ve kte-
rých bojovalo celkem 48 
týmů. 

Děvčata TJ Sokola Frý-
dek-Místek si vedla velmi 
statečně a porazila s velkým 
přehledem družstvo Šumper-
ku, Bílovce, Frýdku-Místku 
2:0 a po velkém boji Nový 
Jičín 2:1. Podlehla pouze 
přeborníkovi Moravskoslez-
ského kraje Ostravě po velmi 
vyrovnaném boji 1:2. Tato 

porážka však nic nezměnila 
na tom, že si děvčata vybojo-
vala právo účasti na mistrov-
ství republiky. Volejbalové 
naděje z Frýdku-Místku zdo-
bila bojovnost, velmi kvalitní 
servis a dobrá práce v obraně.

Do tohoto turnaje vyslal 
oddíl i druhé družstvo mlad-
ších žaček, které nezklama-
lo, a přestože nepostoupilo, 
ukázalo, že bude příslibem 
do dalších let.

„Vážíme si toho, že se 
v oddíle TJ Sokol Frýdek-
-Místek najdou peníze pro 
podporu nejmladších vo-
lejbalistek, stejně tak jsme 
vděčni za dlouhodobou fi-
nanční podporu Statutárního 
města Frýdek-Místek,“ po-
chvaluje si trenérka mládeže 
Danuše Górecká a dodává: 
„Je to ta správná cesta, vždyť 

každá pozdější volejbalová 
hvězda takto začínala a není 
nic krásnějšího než lesk 
první získané medaile nebo 
rozzářené oči při úspěšném 
útoku, bloku či podání. Pro 
tento mladý tým už jen účast 
na mistrovství bude velkým 
zážitkem a možností, jak 
nasbírat co nejvíce volejbalo-
vých zkušeností.“

Nejmladší volejbalové na-
děje TJ Sokola Frýdek svým 
postupem dokázaly, že chtějí 
kráčet ve šlépějích svých star-
ších kamarádek, které si letos 
také vybojovaly právo účasti 
v kvalifikaci na Mistrovství 
České republiky starších ža-
ček. „Práce s mládeží je ur-
čitě nejnáročnější a mnohdy 
zůstává nedoceněna, proto 
bych chtěla poděkovat všem 
trenérkám a trenérům, kteří 
se v minulosti těmto mladým 
volejbalovým nadějím vě-
novali,“ říká Dana Górecká 
a pokračuje: „Opravdových 
talentů je mezi mládeží čím 
dál tím méně, stejně jako děv-
čat ochotných na sobě praco-
vat a prosadit se v tak nádher-
ném sportu, jakým odbíjená 
bezesporu je. A možná děv-
čata ani nevědí, kde nás hle-
dat… Brzy budou probíhat 
nábory do volejbalových 
přípravek, ale přivítáme i ta 
děvčata, která se rozhodnou 
začít s volejbalem později. 
Na našich webovkách www.
volejbalfm.cz i na facebooku 
najdete potřebné kontakty.“

ŽÁKYNĚ SOKOLA: Zleva�klečící:�Klára�Tomčalová,�Na-
tálie�Daková,�Tereze�Hlásná.�Zleva�stojící:�trenérka�Hanka�
Kurillová,�Saša�Koloničná,�Viki�Kurillová,�Katka�Smíšková,�
Anička�Bílská,�Míša�Slavíková,�trenérka�Dana�Górecká.

Úspěch volejbalových nadějí

Baseballisti se na úvod trápí
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Platová třída: 12
Předpokládaný nástup: 
srpen 2016 nebo dle dohody
Pracovní poměr: doba ne-
určitá
Požadované předpoklady:
1. Vzdělání: vysokoškol-
ské v souladu se zákonem 
108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozděj-
ších předpisů
2. občanská bezúhonnost 
doložená výpisem z eviden-
ce Rejstříku trestů ne starším 
než 3 měsíce 
3. zdravotní způsobilost – 
splnění tohoto předpokladu 
se dokládá při jmenování 
do funkce posudkem zdra-
votní způsobilosti vydaným 
poskytovatelem zdravotních 

služeb
4. znalosti následujících 
předpisů:
• zákon č. 108/2006 Sb., o so-
ciálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů 
• zákon č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve zně-
ní pozdějších předpisů
• zákon č. 262/2006 Sb., zá-
koník práce, ve znění poz-
dějších předpisů
• nařízení vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů 
• zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů

5. uživatelská znalost práce 
s PC – Word, Outlook, práce 
s internetem
6. minimální praxe v sociál-
ních službách 5 let
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. titul 
uchazeče
b) datum a místo narození 
uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu 
uchazeče
e) číslo občanského průkazu 
nebo číslo dokladu o povole-
ní 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 zaměst-
náních a o odborných zna-
lostech a dovednostech 
• ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku 
trestů ne starší než tři měsí-
ce; u cizích státních přísluš-
níků obdobný doklad vyda-
ný domovským státem
• koncepce rozvoje a řízení 
příspěvkové organizace ŽI-
RAFA – Integrované cent-
rum Frýdek-Místek (max. 4 
strany strojopisu)
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 te-
lefonu a e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně 
informovat o přesném datu 
a hodině výběrového řízení. 
Přihlášky s požadovanými 
doklady zasílejte do 30. 
5. 2016 v zalepené obálce 
s označením „Výběrové 
řízení – neotvírat“ a s uve-
dením adresy uchazeče 
na adresu: 
Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor sociálních 
služeb, k rukám Ing. Jarmi-
ly Kozlové, Radniční 1148, 
738 22 Frýdek-Místek.

Svozová místa budou 
označena cedulkou, kde bu-
dou uvedena data svozu.
MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ 
IGELITOVÝCH PYTLŮ 

– SVOZOVÁ MÍSTA
FRÝDEK

Bruzovská, u č. p. 1810, 
pod zahrádkářskou osadou 
„U Vodárny“; Horní, za č. 
p. 1765 (u zahrádek); I. J. Pe-
šiny, u křižovatky (poblíž č. 
p. 1805); K Lesu, u křižovat-
ky (poblíž č. p. 1823); Nové 

Dvory – Hlíny, u lípy (poblíž 
č. p. 3543); Nové Dvory – 
Podhůří, U Morávky I., II.; 
Nové Dvory – Vršavec, u č. 
p. 3261, naproti č. p. 2759 
a 2760; Panské Nové Dvo-
ry, naproti č. p. 2460, poblíž 
č. p. 2412, vedle sběrny PE-
HAS; Pod Zámečkem, poblíž 
č. p. 3406 (zahr. osada Pod 
Řehánkem)

MÍSTEK
17. listopadu, u Hypernovy
Bahno – Příkopy, nad ci-

helnou; Bahno – Příkopy, 
u zahrádek poblíž kapličky; 
Bahno – Příkopy, u drůbe-
žárny; Bahno – Příkopy, 
naproti č. p. 1180 (za Sleza-
nem); Družstevní, zahrád-
kářská osada „Družstevní“, 
poblíž č. p. 2239; K Olešné, 
u brány zahr. osady mezi č. 
p 1324 a 1325; Kvapilova, 
od ul. Luční směrem k Oleš-
né; U Ostravice, u č. e. 16

CHLEBOVICE
Ke Kotlině, zahrádkářská 

osada, sjezd k č. e. 1; Ke Kot-
lině, u č. p. 118; Ke Kůtám, 
u č. p. 214; Pod Kabáticí, u č. 
e. 21; Pod Kabáticí, u č. e. 26
Vodičná, u č. p. 12

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

LYSŮVKY
Lysůvky, Na Dolinách, u č. 
e. 3

SKALICE
Kamenec, hlavní brána za-
hrádkářů; Kamenec, vedle 
č. e. 120; Kamenec, vedle č. 
e. 72; Kamenec, křižovat-
ka, poblíž č. p. 493; Skalice, 
Na Baštici; Skalice, Pod 
Strážnicí, za autobusovou 
zastávkou; Skalice, u vrby, 
vedle stanoviště nádob na se-
parovaný sběr; Skalice, vrchy 
pod obchodem (u chatek)

ZELINKOVICE
Příborská, u č. p. 72

Svoz pytlů od zahrádkářů a odpadu od zahrádkářských osad 
Velkoobjemové kontej-

nery budou na níže uve-
dených místech přistaveny 

vždy v pátek a staženy 
budou následující pondělí; 
svoz bude probíhat v inter-

valu co 14 dnů, a to od 22. 
4. 2016 do 24. 10. 2016 (viz 
harmonogram):

 Zahrádkářská osada 
Hliník – 2 VOK
 Zahrádkářská osada 

Polní (Olešná) – 2 VOK
 Zahrádkářská osada 

Nová Osada – 1 VOK

Kontejnery K1100 l 
budou na níže uvedených 
místech přistaveny 15. 

4. 2016 a staženy 24. 10. 
2016, svoz bude probíhat 
2x týdně:

 Zahrádkářská osada 
U Vodárny (ul. Bruzovská) 
– 1 kontejner

 Zahrádkářská osada Val-
cíř I., II., III., IV. – 4 kon-
tejnery

Svoz pytlů:
Harmonogram svozu 

pytlů od zahrádkářů:

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na funkci ředitele příspěvkové organizace ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek, 

se sídlem Fibichova 469, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 00847011

Sběr nebezpečných a ob-
jemných odpadů a vy-
sloužilých elektrozařízení 
v místních částech města 
Frýdku-Místku:
Dne 4. 6. v Lysůvkách, 
Zelinkovicích a Chlebovi-
cích a dne 11. 6. ve Skalici 
a v Lískovci bude probíhat 
sběr nebezpečných a ob-
jemných odpadů a vyslou-
žilých elektrozařízení, které 
od občanů odeberou zdar-
ma pracovníci společnosti 
Frýdecká skládka, a. s. 

Harmonogram sběru:
Dne 4. 6.

Lysůvky: k. ú. Místek, 
ul. Pod Štandlem, bývalý 
autobazar 7.30 – 8.00; ul. 
Hraniční u č. p. 17 (u pana 
Šmída) 8.10 – 8.40; u hřiště 
8.50 – 9.20
Zelinkovice: u obchodu 
– AUTO TRUCK 9.30 – 
10.00
Chlebovice: ul. Stařičská 
u č. p. 78 (u pana Martínka) 
10.10 – 10.40; bývalý obecní 
úřad 10.50 – 11.20; u trans-

formátoru 12.00 – 12.30; 
myslivna 12.40 – 13.10
Zelinkovice: AUTO HON-
DA – naproti bytovek 13.20 
– 13.50; Rovenská (u lípy) 
14.00 – 14.30

Dne 11. 6.
Skalice: Záhoří – u žampi-
onárny 7.30 – 8.00; u koste-
la 8.10 – 8.40; u kulturního 
domu 8.50 – 9.20; Kamenec 
rozcestí 9.30 – 10.00; u láv-
ky na Dobrou 10.10 – 10.40; 
u vrby 11.20 – 11.50
Lískovec: u hřiště 12.20 – 

12.50; u hasičské zbrojnice 
13.00 – 13.30; točna Hájek 
13.40 – 14.10
Nebezpečné odpady: Ma-
zací a motorové oleje, ole-
jové filtry, tonery, použité 
obaly od postřiků a jiné 
chemikálie, zbytky barev, 
laků a ředidel, autobaterie, 
prošlé a nepotřebné léky.
Rozbité či rozebrané elek-
trospotřebiče: Televizory, 
monitory, obrazovky, rádia, 
počítače, lednice, mraznič-
ky, sporáky, pračky.

Objemné odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, 
matrace.
Zpětný odběr elektroza-
řízení pouze kompletní 
– nerozebrané: Lednice, 
mrazničky, sporáky, prač-
ky, mikrovlnné trouby, 
fritovací hrnce, varné kon-
vice, vařiče, myčky nádobí, 
vysavače, žehličky, váhy, 
zářivky, výbojky, monitory, 
tiskárny, televizory, rádia, 
videorekordéry, telefony 
a ostatní domácí spotřebiče.

Sběr nebezpečných, objemných a elektro odpadů
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

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

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 18,37 m², VI. NP (kan-
celář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. NP (kan-
celář) 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. NP (kan-
celář)
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 18,37 m², II. NP (kance-
lář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VI. NP (kan-
celář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. NP (kan-
celář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. NP (kan-
celář) 
stavba č.p. 9 na pozemku p.č. 15/1 zast. plocha a ná-
dvoří (stavba č.p. 9 je součástí pozemku p.č. 15/1) – ul. 
Na Blatnici
nebytové prostory o celkové výměře 415,04 m2 (pro-
vozovna)

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí po-
zemku 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 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 po-
zemku 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 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí pozem-
ku p.č. 3978/3) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 24,40 m2 (kan-
celář)
nebytové prostory o celkové výměře 39,3 m2 (kance-
lář)
stavba  bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí po-
zemku p.č. 3988/7) - Místecká kasárna

nebytové prostory o celkové výměře 35,00 m2 (sklad)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 zastavě-
ná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(stavba bez č.p./č.e. je součástí pozemku p.č. 3975/7) 
- Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 269,31 m2 (sklad)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 zastavě-
ná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(stavba bez č.p./č.e. je součástí pozemku p.č. 3975/7) 
– Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 126,48 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 20,00 m2,
II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
II. NP, místnost 206 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 37,70 m2, 
II. NP, místnost 207 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
III. NP, místnost 303 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
V. NP, místnost 501 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
V. NP, místnost 503 (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)
nebytové prostory o celkové výměře 55,40 m2, 
V. NP, místnost 509 (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 33,4 m2, v me-
zipatře (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezi-
patře (sklad)
podzemní stavba se samostatným účelovým určením 
– podchod umístěný pod pozemní komunikací R 48, 
když komunikace se nachází na pozemku p.č.229/2, 
přičemž vyústění podchodu směrem k bývalému au-
tobusovému nádraží je na pozemku p.č.225 a vyústění 
podchodu směrem k supermarketu Albert je na po-
zemku p.č.3047/3
nebytové prostory o celkové výměře 3 m2 (provozov-
na)
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) 

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

Připomínáme, že splatnost 
místního poplatku za pro-
voz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování 
komunálních odpadů (dále 
jen „poplatek za komunální 
odpad“) a místního poplat-
ku ze psů je 31. května 2016.
V průběhu měsíce dubna bu-
dou zasílány poštovní pou-
kázky na rok 2016. V případě, 
že je u poplatníka evidován 
nedoplatek z předcházejících 
let, bude poštovní poukázka 
zaslána i s tímto nedoplatkem. 
Místní poplatky lze zaplatit:
1) poštovní poukázkou pro-
střednictvím pošty
2) v hotovosti, a to v době po-
kladních hodin:
- v budově Magistrátu města 
Frýdku-Místku na ul. Rad-
niční 1148, v přízemí:
• na oddělení místních daní 
a poplatků odboru správy 
obecního majetku

pokladní hodiny: 
Po, St: 8.00 – 16.30 h., 

Čt: 8.00 – 14.30 h. 
 a v době od 15. 4. do 31.5. 

Út, Pá: 8.00 – 13.00 h. 
• na hlavní pokladně

pokladní hodiny: 
Po, St: 8.45 – 11.30, 

12.00 – 16.30 h.
Út, Pá: 8.45 – 11.30, 

12.00 – 13.30 h.
Čt: 8.45 – 11.30, 
12.00 – 14.30 h.

- v budově Magistrátu města 
Frýdku-Místku na ul. Palac-
kého 115, v přízemí:
• na pokladně

 pokladní hodiny: 
Po, St: 9.00 – 11.30, 

12.00 – 16.30 h.

Út, Pá: 9.00 – 11.30, 
12.00 – 13.30 h.
Čt: 9.00 – 11.30,
12.00 – 14.30 h.

3) převodem na bankovní 
účet města, a to:
- poplatek za komunální 
odpad: na bankovní účet 
města vedený u Komerční 
banky a.s. na číslo účtu: 19-
3767000237/0100
- poplatek ze psů: na ban-
kovní účet města vedený 
u Komerční banky a.s. na čís-
lo účtu: 19-928781/0100
4) prostřednictvím SIPO
Upozorňujeme poplatníky, 
aby při platbách formou pře-
vodu na bankovní účet měs-
ta uváděli vždy číslo účtu 
s předčíslím 19-. Při zadání 
úhrady bez tohoto předčíslí 
je platba poukázána na číslo 
účtu jiného subjektu. 
V případě, že poplatník ne-
obdrží poštovní poukázku 
na daný rok, může poplatek 
zaplatit v hotovosti na Magis-
trátu města Frýdek-Místek 
i bez poštovní poukázky. 
Pokud je místní poplatek 
za komunální odpad hrazen 
prostřednictvím realitních 
kanceláří a společenství 
vlastníků jednotek (v těchto 
případech je splatnost poplat-
ku vždy nejpozději do 15. 4., 
15. 7., 15. 10. a 15. 1.), nebudou 
poštovní poukázky těmto po-
platníkům rozesílány. 
Více informací: Úplné zně-
ní vyhlášek včetně sazeb 
za jednotlivé místní poplatky 
je na stránkách www.fry-
dekmistek.cz v sekci Občan 
– právní předpisy města – 
obecně závazné vyhlášky. 

Poplatek za komunální odpad 
a poplatek ze psů 

Jak nakládat s odpad-
ními vodami v souladu se 
zákonem? Co zákon dovo-
luje, co naopak může být 
sankcionováno? Mezi lidmi 
panují značné nejasnosti 
týkající se dané problema-
tiky s ohledem na to, jaké 
požadavky klade na fyzické 
i právnické osoby zákon.

Danou problematiku 
řeší tzv. Vodní zákon, kte-
rý ukládá všem majitelům 
obytných, průmyslových, 
zemědělských, zdravotnic-
kých a jiných staveb povin-
nost zajistit zneškodňování 
produkovaných odpadních 
vod v souladu s podmínka-
mi vydanými příslušným 
vodoprávním úřadem a plat-
nou legislativou.

Jakým způsobem je tedy 
možné odpadní vody likvido-
vat? „Za standardní povolené 
zneškodňování odpadních 
vod je považováno napojení 
nemovitosti prostřednictvím 
kanalizační přípojky do ka-
nalizace pro veřejnou potře-
bu, která může být splašková 
(splaškové odpadní vody) 
nebo jednotná (splaškové od-
padní vody a dešťové odpadní 
vody),“ říká projektový ma-
nažer SmVaK Marek Červek. 

Druhým způsobem, 
jak povoleným způsobem 
likvidovat odpadní vody, 
je využít k tomu určeného 
vodního díla. V daném kon-
textu jde především o do-
movní čistírny odpadních 
vod s kapacitou do 50 ekvi-

valentních obyvatel.
Především v menších ob-

cích a rozptýlené zástavbě 
je dalším způsobem možné 
likvidace odpadních vod 
u jednotlivých nemovitostí 
jejich akumulace v bezod-
tokových jímkách. „Majite-
lé nemovitostí jsou v tomto 
případě povinni zabezpečit 
zneškodnění těchto vod tak, 
aby nebyla ohrožena kvalita 
povrchových a podzemních 
vod. Na výzvu vodopráv-
ního úřadu nebo České in-
spekce životního prostředí 
navíc musí vlastník nemo-
vitosti doložit zneškodnění 
těchto odpadních vod,“ vy-
světluje Červek.

Nejčastější chyby s hroz-
bou sankce

Nejhorším způsobem li- 
kvidace odpadních vod je je-
jich přímé vypouštění do vod 
povrchových či podzemních. 
Jde o jednoznačné porušení 

příslušného zákona.
„Také není možné likvido-

vat odpadní vody pomocí pře-
padů ze septiků nebo žump 
jejich napojením do kanaliza-
ce pro veřejnou potřebu, která 
je ukončena čistírnou odpad-
ních vod. Není povoleno ani 
odvádění dešťových vod po-
mocí splaškové kanalizace,“ 
popisuje Červek.

Riziku sankce se vysta-
vují také lidé, kteří likvidují 
odpadní vody tak, že vy-
vezou žumpu nebo septik 
na pole, zahradu, do lesa, 
nebo dokonce přímo do vod-
ního toku. Jde o přestupek, 
který může být penalizován.

Častým argumentem při 
sporných situacích bývá ze 
strany majitelů nemovitostí 
to, že si objednali vývoz žum-
py u některé z firem nabízejí-
cích tuto službu, nicméně ne-
mají jasný přehled o tom, kde 
tyto odpadní vody končí. Ře-

šení je poměrně jednoduché. 
Vždy si tuto službu objednat 
u společnosti, která má k této 
činnosti (vyvážení a nezá-
vadná likvidace odpadních 
vod) oprávnění. „Lidé by si 
zároveň měli uchovávat tyto 
faktury nebo smlouvy. V nich 
by mělo být uvedeno, na které 
čistírně odpadních vod byly 
dané odpadní vody zlikvido-
vány,“ vysvětluje Červek.

Lidé neuspějí ani v přípa-
dě, že si vývoz žumpy objed-
nají pouze jednou za několik 
let a argumentují dostateč-
ností tohoto přístupu, ačkoliv 
množství dodané vody do ne-
movitosti neodpovídá té 
vyvezené ze žumpy. Objem 
zlikvidovaných vod by měl 
odpovídat množství dodané 
pitné vody do nemovitosti. 
„To lze obvykle jednoduše 
zkontrolovat prostřednictvím 
údajů vodoměru příslušného 
vlastníka,“ uzavírá Červek.

Jak ze zákona správně nakládat s odpadními vodami
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Jako každý rok se i letos 
žáci 4. ZŠ zúčastnili me-
zinárodní literární sou- 
těže. Úkolem českých, 
slovenských a polských 
dětí bylo vytvořit kni-
hu s ilustracemi na dané 
téma. 20. dubna proběh-
lo v Městské knihovně 
ve Frýdku-Místku slav-
nostní vyhodnocení, kam 
byli pozváni všichni mla-
dí spisovatelé.

Zúčastnění si mohli pro-
hlédnout všechny soutěžní 

knihy, porovnávat a s na-
pětím čekat, jestli ta jejich 
bude mezi vítěznými. Po-
rota hodnotila obsahovou 
stránku díla i originalitu 
obalu a ilustrací. Do soutě-
že bylo přihlášeno celkem 
58 dětí z okresu, z toho 15 
žáků naší školy. Některé 
z prací vytvořili jednotliv-
ci, jiné tvořili ve dvojicích.

Zúčastnili se žáci 3., 4. 
a 5. tříd. Nejmladší z této 
kategorie Magdaléna Ty-
lečková se se svou knihou 

umístila na krásném 3. 
místě. Ocenění za výtvarné 
zpracování si odnesly Tere-
za Bukovjanová a dvojice 
Hana Walková a Natálie 
Poláchová.

Oceněné žákyně si vy-
bojovaly účast na meziná-
rodním setkání v Žilině 19. 
května. 

Všem zúčastněným dě-
tem děkujeme, vítězkám 
gratulujeme a přejeme hod-
ně nápadů i v dalších letech. 

 Radka Gebauerová

V březnu přivítala 4. 
ZŠ žáky 5. tříd základ-
ních škol z okolních obcí. 
Naši školu navštívilo přes 
40 páťáků, kteří si mohli 
v rámci Dne plného po-
kusů a soutěží vyzkoušet 
připravené workshopy.

Fyzikální workshop 
představil pokusy s mag-
nety, vahami, elektrosta-
tikou a vodou, chemická 
laboratoř předvedla výro-
bu sloní pasty a cukrové 
duhy, přírodovědný koutek 

nabídl výlet do archeopar-
ku, mikrosvět, lidské puz-
zle a přednášku ze života 
hmyzu, dějepisný kvíz nás 
přenesl do doby Karla IV. 
a ve výtvarné a grafické 
dílně si děti vyzkoušely 
práci s lisem a zapouště-
ní barev. Po splnění všech 
disciplín zbývalo dětem 
rozluštit tajemnou šifru 
a převzít pamětní medai-
li spolu s malým dárkem. 
Všem dětem se náš nový 
projekt moc líbil.

8. - 9. 4. 2016 se skupi-
na gymnastek ze Základ-
ní školy Frýdek-Místek, 
Jiřího z Poděbrad 3109, 
rozjela do Prahy na Mis-
trovství republiky škol 
ve sportovní gymnastice. 

Děvčata jela obhajo-
vat mistrovský titul, a to 
již podvanácté za sebou. 
Gymnastky ve složení 
Adéla Blažková, Saša Ko-
loničná, Veronika Papalová 
a Natálie Závodná nezavá-
haly a získaly zlaté medaile 
a mistrovský titul pro tento 
rok.

Veronika Papalová pak 
obsadila 1. místo v jednot-
livcích, 2. místo Saša Ko-
loničná, Adéla Blažková 
5. místo a Natálie Závodná 
vybojovala 11. místo.

Jsme velice rádi, že se 
nám podařilo vzorně repre-
zentovat Moravskoslezský 
kraj, naše město a školu. 

Často se nás ptají, jestli nás 
to ještě baví být na „bed-
ně“, ale nás to rozhodně 
baví.

Poděkování patří nejen 
gymnastkám, ale i trenérce 
Petře Tobiášové.

Blahopřejeme a přejeme 
další úspěchy. 

 Pavla Rašková

středoškolské okénko

O ZLATÝ POHÁR LINDE: Tradiční� mezinárodní� svářečské� soutěže,� pořádané�
podvacáté�Střední�odbornou�školou�Frýdek-Místek,�se�letos�zúčastnili�i�zástupci�Číny,�
Ukrajiny,�Slovenska�nebo�Německa.�Na�slavnostním�ceremoniálu�zatančil�Dancepoint. 
 Foto: Petr Pavelka

V úterý 5. dubna se 
konal v MŠ J. Trnky 
„TŘÍDNÍ SRAZ“. Nebyl 
to běžný sraz absolventů 
školy po 25 letech, ale se-
tkání dětí (absolventů MŠ 
2012-2015) a současných 
dětí ze třídy Veverek a je-
jich rodičů. 

Děti-školáci byly při 
svém vstupu do třídy srdeč-
ně přivítány svými bývalý-
mi spolužáky a současnými 
„Veverkami“. Ze 14 absol-
ventů nepřišly jen dvě děti, 
takže účast byla téměř sto-
procentní! Školáci, společně 
s rodiči a dětmi ze současné 
třídy Veverka, si popovída-
li v komunikačním kruhu 
o tom, jak se jim daří v prv-
ní třídě, srovnávali pozitiva 
a negativa školní a „škol-
kové“ docházky a také 

Zpátky do školky?!

Den plný pokusů a soutěží

Opět mistrovský titul

Mezinárodní literární soutěž 
přilákala také žáky Čtyřky

zavzpomínali na krásná 
a bezstarostná léta, stráve-
ná ve třídě Veverka. Školá-
ci předávali své zkušenosti 
z první třídy mladším ka-
marádům a jejich rodičům, 
pak si děti společně pohrály 
a domlouvaly si další vzá-
jemná setkání v rodinách 
nebo na hřišti.

Po této zdařilé akci 

můžeme potvrdit, že vel-
ká životní přátelství mezi 
lidmi se můžou zrodit již 
v předškolním věku, a moc 
děkujeme rodičům za pod-
poru a spoluúčast na „srazu 
Veverek“ v mateřské škole. 
Lenka Opělová Ječmínko-
vá, učitelka MŠ Anenská 
Frýdek-Místek, odloučené 
pracoviště J. Trnky
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Lískovecká škola se 
přihlásila do kuchařské 
soutěže pořádané Na-
dačním fondem Albert. 
Cílem „Coolinaření s Al-
bertem“ je u dětí a dospí-
vajících zvýšit povědomí 
o zdravé výživě a pod-
pořit umění kreativní 
přípravy jednoduchého 
a zdravého jídla.

Do soutěže se zapojilo 

celkem 17 tříčlenných týmů 
z 1. a 5. třídy a také žáci 
z ekologického kroužku. 
Každý tým měl připravit 
zdravou svačinku pro čtyři 
osoby. Děti se nejen s nad-
šením zhostily krájení, mí-
chání, zdobení i prostírání, 
ale také viděly „pod poklič-
ku“ svým kamarádům, tak-
že se seznámily s dalšími 
zdravými recepty.

Závěr patřil pochopitel-
ně vzájemnému ochutná-
vání ovocného i zelenino-
vého salátu, originálních 
avokádových jednohubek, 
toustových chlebíčků 
s tuňákovou pomazánkou, 
bagetek plněných zeleni-
nou či jogurtového krému 
s jahodami. 

Všichni si velmi po-
chutnali, vyměnili si i re-

KROUŽKY A KURZY:
Aktuální nabídku krouž-
ků a kurzů na školní rok 
2015/2016 najdete na www.
klicfm.cz. Do kroužků a kur-
zů se můžete hlásit v průběhu 
celého roku, nikdy není pozdě. 

AKCE
7. – 8. 5. PRINCEZNY 

NA VIŠŇOVCE | VÍKEN-
DOVÝ POBYT 

Milé princezny, přišel měsíc 
květen, a to je pro nás čas od-
počívání, soutěžení, čas her 
a vzpomínání. Připomeneme 
si, kam nás zavedly naše ces-
ty, jaké vlajky a státní znaky 
už poznáme, kde leží země, 
které jsme navštívily. Kdo se 
rozhodne jet s námi, nebude 
litovat. Čekají na nás kama-
rádky i pohádka (pšt, nikomu 
ani muk – připravíme si také 
dárek pro maminku). Ces-
tovní pas necháme tentokrát 
doma, budeme přece lenošit.
Věk: 5–9 let. Místo a čas: 
TZ Višňovka, Vyšní Lho-
ty 168, okres FM | Příjezd: 
9.00–9.30 hodin na TZ Viš-
ňovka | Odjezd: 15.30–16.00 
z TZ Višňovka. Cena: 550 Kč. 
Informace: Pavla Chrobá-
ková | Telefon: 558 111 749, 
732 646 127 | E-mail: pavla@
klicfm.cz

14. 5. POHÁDKOVÁ 

CESTIČKA KOLEM 
OSTRAVICE 

Máte rádi animované velko-
filmy? Láká vás projít se Le-
dovým královstvím, sáhnout 
si na Mimoně, vyzkoušet si, 
jak vycvičit draka, nechat se 
vystrašit Příšerkami s. r. o. 
anebo prozkoumat, jaké je to 
v hlavě? Právě pro vás jsme 
připravili cestu touto animo-
vanou říší plnou pohádko-
vých postav, které vás nejen 
potěší, ale mají pro vás i za-
jímavé soutěže a úkoly. V cíli 
vás čeká odměna, skákací 
hrad a malování na obličej. 
Věk: 0–99 let. Místo a čas: 
Sady Bedřicha Smetany, 
Místek | Startujeme od altánu 
od 14.00–17.00 hodin
Letošním cílem je opět Re-
staurace Golf v Místku, která 
pro účastníky cestičky při-
pravila skákací hrad zdarma 
a 50 % slevu na minigolf. 
Cena: 50 Kč. Informace: 
Ivana Kulhánková | Telefon: 
558 111 765, 731 167 010 | E-
-mail: iva@klicfm.cz
14. – 15. 5. PO STOPÁCH 

INDIÁNŮ | VÍKENDOVÝ 
POBYT 

Indiáni jsou původní obyva-
telé Ameriky. Pojmenování 
získali omylem. Mořepla-
vec Kryštof Kolumbus se 

domníval, že roku 1492 do-
plul do Indie. Ukázalo se, 
že objevil nový světadíl, ale 
označení už indiánům zůsta-
lo. Chcete se dozvědět něco 
více o indiánských kmenech? 
Vyzkoušet si střílení z luku, 
vaření na ohni, plížení? Nebo 
třeba svoji šikovnost při cho-
zení po laně? Poznat obráz-
kové písmo indiánů a jejich 
legendy?
Věk: 6–15 let. Místo a čas: 
TZ Višňovka, Vyšní Lhoty 
168, okres FM | Příjezd: 9.00 
– 9.30 hodin na TZ Višňovka 
| Odjezd: 16.00 hodin z TZ 
Višňovka. Cena: 550 Kč. 
Informace: Pavla Chrobá-
ková | Telefon: 558 111 749, 
732 646 127 | E-mail: pavla@
klicfm.cz

21. 5.  SOBOTA 
V POHYBU | 1. ZŠ 

Přijďte za námi a zahrajte si 
na venkovním hřišti míčové 
hry. Budeme hrát futsal nebo 
házenou. Věk: 8–12 let. Mís-
to a čas: ZŠ Petra Bezruče, 
T. G. Masaryka 454, Frýdek, 
venkovní hřiště, 9.00 – 12.00 
hodin. Cena: 10 Kč. Infor-
mace: Jiří Šnapka | Telefon: 
604 524 066 | E-mail:jirka@
klicfm.cz

25. 5. ATELIÉR DEA | 
TIFFANY ANDĚLÉ

Okouzluje vás svět Tiffany? 
Přijďte si s námi vyrobit skle-
něnou vitráž v podobě anděla. 
Vyzkoušíte si řezat skleněné 
tabule, pracovat s bruskou 
na sklo, používat měděnou 
pásku na okraje a letovat spo-
je cínovou pájkou. Odměnou 
za vaši přesnost vám bude 
krásná vitráž, která ozdobí 
vaše okna. Věk: 14–90 let. 
Cena: 200 Kč. Místo a čas: 
SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek, 16.30 
– 19.00 hodin. Informace: 
Ivana Kulhánková | Telefon: 
558 111 765, 731 167 010 | E-
-mail: iva@klicfm

28. 5. KVĚTINOVÉ 
DOBROTY | DOBROTY 

V SOBOTY
Všechno kolem jenom kvete. 
A kvést to bude i na našich 
posledních letošních dobro-
tách. Neváhejte a přijďte si 
k nám upéct voňavé sušenky 
sypané levandulovými květy, 
slunečnicový cupcake a oblí-
bený recept našich babiček – 
kosmatici z bezových květů.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 9.00–12.00 hodin. 
Cena: 100 Kč. Informace: 
Martina Fatrdlová | Telefon: 
558 111 766, 736 150 088 | E-
-mail: martina@klicfm.cz

28. 5. CIRKUSOVÝ AK-
TIV DAY | AKTIV DAY

Máš rád tanec a zábavu? Tak 
si přijď společně s námi užít 
veselé dopoledne plné legra-
ce. Těšit se můžeš na spor-
tovní aktivity, focení s klaun-
skými rekvizitami, naučíme 
tě tanec afro cirkus, chůzi 
na chůdách a mnoho další-
ho. Na všechny účastníky se 
těší trenérky Linda a Verča. 
Nezapomeň si na sebe vzít 
barevné oblečení, budeme se 
bavit.
Věk: 6–15 let. Místo a čas: 
SVČ Klíč FM, budova A, Pio-
nýrů 767, Místek, 9.00–12.00 
hodin | Sraz účastníků: 8.45 
hodin. Cena: 75 Kč. Informa-
ce: Martina Fatrdlová | Tele-
fon: 558 111 766, 736 150 088 
| E-mail: martina@klicfm.cz

Předpoklady:
1. odborná kvalifikace pro 
přímou pedagogickou čin-
nost a praxe podle zákona č. 
563/2004 Sb., o pedagogic-
kých pracovnících a o změně 
některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
2. plná způsobilost k právním 
úkonům
3. znalost problematiky ří-
zení a obecně závazných 
právních předpisů zejména 
v oblasti školství
4. občanská a morální bezú-
honnost 

5. zdravotní způsobilost
Obsahové náležitosti při-
hlášky (písemně zašlete):
• přihlášku (uveďte kontaktní 
adresu, telefon, e-mail)
• úředně ověřené kopie do-
kladů o dosaženém vzdělání 
(diplom, vysvědčení o státní 
zkoušce/dodatek k diplomu, 
vysvědčení o pedagogické 
způsobilosti)
• úředně ověřený doklad 
o absolvování studia pro ře-
ditele škol v rámci dalšího 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků v oblasti řízení 

školství, případně jeho dolo-
žení do 2 let od počátku vý-
konu činnosti ředitele školy 
• strukturovaný životopis, 
ve kterém se uvedou údaje 
o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech 
a dovednostech
• koncepci rozvoje základní 
školy (maximálně 4 strany 
strojopisu)
• výpis z evidence Rejstří-
ku trestů (ne starší 3 měsíců) 
nebo doklad o jeho vyžádání
• čestné prohlášení o plné způ-
sobilosti k právním úkonům

• lékařské potvrzení o způsobi-
losti k vykonávání činnosti ře-
ditele školy (ne starší 3 měsíců) 
• písemný souhlas se zpra-
cováním osobních údajů pro 
účely tohoto konkursního 
řízení ve smyslu zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů v platném znění 
a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů
Ke konkursnímu řízení 
budou přijaty pouze při-
hlášky doložené kompletní-
mi náležitostmi (přihlášku, 
životopis, čestné prohlášení, 

souhlas se zpracováním osob-
ních údajů a koncepci rozvoje 
školy vlastnoručně podepište).
Informace: 
www.frydekmistek.cz
Přihlášky podejte do 20. 5. 
2016 na adresu:
MAGISTRÁT MĚSTA 
FRÝDKU-MÍSTKU, Odbor 
školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy, Radniční čp. 
1148, 738 22 Frýdek-Místek, 
k rukám Ing. Ilony Nowakové.
Obálku označte textem: 
„konkursní řízení – neot-
vírat“

Coolinaření s Albertem v Lískovci

Nabídka aktivit Střediska volného času Klíč na květen

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK, RADA MĚSTA,VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola Frýdek-Místek, 

Československé armády 570, se sídlem Československé armády 570, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 60803550

cepty, proto věříme, že se 
ke zdravé svačince budou 

rádi vracet i sami. 
 Leona Píchová

Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propa-
gační materiály jednotli-
vých akcí, ze kterých se 
dozvíte konkrétní infor-
mace.
Bližší informace, při-
hlášky apod.
SVČ KLÍČ FRÝDEK-
-MÍSTEK | telefon: 
558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz
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LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

tel.: 775 64 67 70, 558 435 401
lidovydum.fm@gmail.com
www.lidovydum-mistek.cz

3. 5. v 17.30, malý sál
Alena Scheinostová

Přednáška katolické novinářky, jak by 
měl vypadat katolický žurnalista a jaké 
by měl naplňovat požadavky.

13. 5. v 17.00, velký sál
Koncert Dua Adamis z Tv Šlágr

Cena: 200 Kč. Vstupenky v předprodeji 
v BIC v Místku na náměstí Svobody.

15. 5. v 16.00
Festivalový koncert

Lašský pěvecký sbor Baška a jeho hos-
té.

KuLturní DŮM FrÝDeK

Heydukova 2330, 738 01 F-M,
602 586 925,

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

DIVADLO ČtYŘLíSteK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, Novodvorská 3478

tel.: 595 170 040
http://www.divadloctyrlistek.cz

BerKAnA – CentruM zDrAVí, 
energIe A VItALItY

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

www.centrum-berkana.cz
3. 5.,19.00–20.15 

Terapeutické relaxace
sebeléčebný program muzikoterapií 

4. 5., 15.30–17.30 
Atlanské léčení světlem a energií

léčebné meditace 
6. 5., 17.00–19.00 

Satsang 
meditační setkávání a sdílení pro 

veřejnost 
10. 5., 19.00–20.15 

Terapeutické relaxace
sebeléčebný program muzikoterapií 

13. 5., 18.00 –20.00 
Rozlety – spontánní tanec

14. 5., 15.00 – 18.30 
Crowleyho tarot 

figurální konstelace v našem životě 
15. 5., 17.30–20.30 

Kruh přátel Bruna Groeninga
uzdravení duchovní cestou 

17. 5., 19.00–20.15 
Terapeutické relaxace

sebeléčebný program muzikoterapií 
Shiatsu  - 606 955 930 

Fonoforéza - 606 955 930 
Úterky, 17.00 – 18.30 

Terapeutická jóga, kurz 
Čtvrtky, 18.10 – 19.40 

Terapeutická jóga, kurz 
Středy 19.00 – 20.30 

Tai-chi – začátečníci, kurz 
michalp@centrum-berkana.cz 

Úterky, 15.00 – 16.00 
Dětská jóga, kurz 

Čtvrtky, 16.15 – 18.00 
Ashtangavinjása jóga, kurz 

Praxe 1. série – kompletní sestava.
Podrobnosti na 

www.centrum-berkana.cz

JÓgA V DenníM ŽIVOtĚ

9. ZŠ, E. Krásnohorské 139
tel.: 736 278 698

e-mail: frydek-mistek@joga.cz
www.joga.cz

Sobotní otevřený kurz jógy
Každou sobotu 8.45–10.15 v Jógacentru
Přijďte si kdykoliv zacvičit, bez přihla-
šování (jednorázové vstupné 60 Kč).
Podložky na cvičení jsou k dispozici.

le řezbářů. Prosíme všechny řezbáře 
– začínající, i ty, kteří už s řezbou mají 
zkušenosti, ale minulého ročníku v roce 
2013 se neúčastnili – z české, slovenské 
i polské strany Beskyd a blízkého okolí, 
kteří mají předběžný zájem se zúčastnit 
letošního ročníku výstavy, aby poskytli 
muzeu kontakt (email, telefon, případně 
adresu), na který bychom posílali pro-
pozice k výstavě. Prosíme také všechny 
přátele muzea, aby tuto informaci řez-
bářům v jejich okolí předali.
Informace k této akci podává Mgr. Pav-
la Platošová, tel. 558 630 051, email: 
pavla.platosova@muzeumbeskyd.com
Kontakt na řezbáře lze zanechat také 
na pokladně muzea.

MYKOLOGICKÁ PORADNA
V pondělí 2. května otevírá naše muze-
um již třetím rokem poradnu pro všech-
ny houbaře, amatérské mykology a mi-
lovníky přírody. Bude vám k dispozici 
odborník Jiří Lederer. 
BOTANICKÁ A BRYOLOGICKÁ

PORADNA
Od 2. května máte opět možnost přijít 
do muzea poradit se, pokud vás zajímají 
planě rostoucí rostliny nebo mechoros-
ty. Poradí vám botanička Petra Juřáková 
a bryoložka Jana Tkáčiková.
Poradny jsou otevřeny vždy v pondělí 
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 
hodin na přírodovědném úseku Muzea 
Beskyd Frýdek-Místek (Langův dům, 
Hluboká 66). Poradny budou otevřeny 
do konce října.
OKOLO FRÝDECKÉHO ZÁMKU 

CESTIČKA – HLEDAČKA
Jaro v parcích kolem zámku je nád-
herné! Pojďte se projít kolem zámku 
v době, kdy kvetou magnolie a také 
ovocné stromy ve Štěpnici jsou v pl-
ném květu. Přitom si můžete zahrát hru 
pro celou rodinu, kterou jsme pro vás 
připravili, vyřešit několik úkolů a najít 
poklad. Více informací na webových 
stránkách nebo na pokladně muzea.

Čtvrtek 5. května v 19.00 hodin, 
Rytířský sál Frýdeckého zámku

COLOUR BASS DUO – ZÁMECKÝ 
KONCERT

Jiří Porubiak – klarinet, Lukáš Michel 
– klavír

Čtvrtek 12. května v 16.30 hodin, 
sraz před Frýdeckým zámkem

POJĎTE S NÁMI PO FRÝDKU
Další z vycházek za historií města – Zá-
mecké náměstí, Hluboká ulice, Na Půst-
kách, Dolní, Na Blatnici a Radniční 
ulice. Procházka za někdejšími obchod-
níky a živnostníky. Bývalý špitál, kde 
stávala secesní městská školka, kde stá-
val měšťanský pivovar a další.

MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ 
ICOM

V neděli 15. května můžete od 10.00 
do 17.00 navštívit všechny expozice 
a výstavy muzea zdarma, v tento den 
bude mimořádně mimo pracovní dny 
otevřen i Památník Óndry Łysohorské-
ho.

nOVÁ SCÉnA VLASt

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

DIVADLO 
St 4. 5. v 19.00

Podivný případ se psem 
předplatitelská skupina B

Mark Haddon, Simon Stephens 
Divadlo Kalich

V květnu 2015 vstoupil na pražskou di-
vadelní scénu velký hit současných svě-
tových jevišť s názvem Podivný případ 
se psem. Hlavní hrdina tohoto knižního 
bestselleru Marka Haddona i cenami 
ověnčené dramatizace z pera uznáva-
ného dramatika Simona Stephense je 
patnáctiletý Christopher. Matematic-
ký génius, ale také autista, který příliš 
nerozumí okolnímu světu ani lidem, 
nerad opouští svůj byt a nesnáší, když 
se ho někdo dotýká. Během zdánlivě 

nevinného vyšetřování detektivního 
případu ze sousedství rozkryje docela 
jinou záhadu a ta mu zásadně promluví 
do života.

KINO:
Po 2. 5. v 19.00
Rodinný film

ČR / Německo / Slovinsko / Francie / 
Slovensko, drama, 2D, 2015, režie: O. 
Omerzu, 12+, 95 min., vstupné 100 Kč/ 
pro členy FK 80 Kč, Filmový klub.

Út 3. 5. v 17.00
Ani ve snu!

ČR / Slovensko / Bulharsko, sportovní 
/ romantický, 2D, přístupný, dabing, 79 
min., vstupné 110 Kč, premiéra.

Út 3. 5. v 19.00
Nikdy nejsme sami

ČR, drama, 2D, 2016, režie: P. Václav, 
přístupný, 105 min., vstupné 120 Kč/ 
pro členy FK 100 Kč, premiéra, Filmový 
klub.

St 4. 5. v 10.00
Zkáza krásou

ČR, dokumentární, 2D, přístupný, 94 
min., vstupné 60 Kč, pro seniory.

Pá 6. – Ne 8. 5. v 17.00
Pat a Mat ve filmu

ČR, animovaný, 2D, přístupný, 80 min., 
vstupné 100 Kč, pro děti.

Pá 6. – Ne 8. 5. v 19.00
Po 9. – Út 10. 5. v 16.30

Captain America: Občanská válka
USA, akční / dobrodružný, 2D, 12+, 
dabing, vstupné 130 Kč/ děti do 15 let 
110 Kč, premiéra.

Po 9. 5. v 19.00
Večery japonského filmu: 

Naše malá sestra
Čtyři sestry, jeden dům, nekonečno 
emocí. Japonsko, drama, 2D, 2015, re-
žie: H. Kore-eda, 15+, titulky, 126 min., 
vstupné 100 Kč/ pro členy FK 80 Kč, 
premiéra, Filmový klub.

Út 10. 5. v 19.00
Večery japonského filmu: 

Kluk ve světě příšer
Japonsko, animovaný/ fantasy, 2D, 
2015, režie: M. Hosoda, 12+, titulky, 
119 min., vstupné 90 Kč/ pro členy FK 
70 Kč, premiéra, Filmový klub.

Pá 13. 5. v 9.30
U vody

ČR, animovaný, 2D, přístupný, 73 min., 
vstupné 20 Kč, pro děti, Bijásek.

Pá 13. – Ne 15. 5. v 17.00
Angry Birds ve filmu

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, vstupné 130 Kč/ děti do 15 let 
110 Kč, premiéra, pro děti.

Pá 13. 5. v 19.00
Sousedi 2

USA, komedie, 2D, 15+, titulky, vstup-
né 120 Kč, premiéra.

So 14. 5. v 15.00
Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
USA, rodinná komedie, 2D, přístupný, 
dabing, 92 min., vstupné 70 Kč, pro děti, 
Bijásek.

So 14. – Ne 15. v 19.00
Jak se zbavit nevěsty

ČR, komedie / romantický, 2D, 12+, 
vstupné 110 Kč.

Po 16. – Út 17. 5. v 17.00
Angry Birds ve filmu

USA, animovaný, 3D, přístupný, da-
bing, vstupné 150 Kč/ děti do 15 let 
130 Kč, premiéra, pro děti.

Po 16. 5. v 19.00
Spotlight

USA / Kanada, drama, 2D, 2015, režie: 
T. McCarthy, 12+, titulky, 129 min., 
vstupné 120 Kč/ pro členy FK 100 Kč, 
Filmový klub.

VÝSTAVY
Do 30. 5., foyer Nové scény Vlast

POHLED DO JINÉHO, A PŘECE 
STEJNÉHO SVĚTA

Kolektiv autorů: žáci s poruchami autis-
tického spektra
Střední škola, Základní škola a Mateř-
ská škola Pionýrů 2352, pořádá již 7. 
ročník mezinárodní výstavy výtvar-
ných prací osob s poruchami autistické-
ho spektra.

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 
MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY 

ŁYSOHORSKÉHO
VÝSTAVY:

BARVY BESKYD
Výstava potrvá do 15. května.

ČUS VYDRUS! 
Tajemná dáma vod a mokřadů – vydra 
říční. Výstava potrvá do 8. května.

GALERIE 16 „VIDĚT SVĚT 
JINAK“

Výstava pořádaná k 55. výročí zalo-
žení výtvarného oboru ZUŠ ve Frýd-
ku-Místku. Motto výstavy: „Umění 
odkrývá zákonitosti světa.“ (Dalibor 
Chatrný)
Výstava výtvarného oboru představuje 
tvorbu žáků několika uplynulých let. 
Žáci poznávají výtvarný jazyk, učí se 
ovládat vyjadřovací prostředky a krea-
tivně je užívat ve vlastní tvorbě. Přijďte 
s našimi dětmi odkrýt jak krásu artefak-
tů, tak obraz života kolem nás.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 5. května 
v 17 hodin, výstava potrvá do 19. červ-
na.

TAJEMSTVÍ HLÍNY
Hlína je nejstarším materiálem, který 
sloužil k výrobě keramických nádob 
a jiných užitkových předmětů. Zajímavé 
jsou samotné výrobní postupy, způsoby 
dekorování a možnosti využití výrobků. 
V muzejních sbírkách najdeme velké 
množství užitkové i dekorativní kera-
miky. Výstava je koncipována jako hap-
tická, je přizpůsobena dětem a návštěv-
níkům s postižením zraku. 
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 12. května 
v 17 hodin, výstava potrvá do 19. června.

KRAJINA MÝCH SNŮ 
Výtvarná soutěž pro děti do 15 let. 
Vybrané práce budou vystaveny v pro-
storách Frýdeckého zámku a nejlepší 
odměněny. Přihláška a informace o sou-
těži jsou ke stažení na internetových 
stránkách muzea. Vernisáž a vyhlášení 
výsledků soutěže ve čtvrtek 19. května, 
výstava potrvá do 16. října.

DĚNÍ V MUZEU:
Výzva

Pro přípravu výstavy Tajemství hlíny 
hledáme materiály – fotografie, firem-
ní materiály, výrobky i vzpomínky 
pamětníků ke Grossmannově dílně 
na Ostravské ulici v Místku, k Weissově 
dílně ve Frýdku, k Söllingerově dílně 
v Brušperku, případně k dalším hrnčíř-
ským dílnám v okolí Frýdku-Místku. 
S jakoukoliv informací k tématu se mů-
žete obrátit na Mgr. Pavlu Platošovou, 
tel. 558 630 051, email: pavla.platoso-
va@muzeumbeskyd.com

Výzva
V termínu 15. 9. – 13. 11. 2016 se usku-
teční již 9. ročník Beskydského triená-
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Více informací a přehled všech našich 
kurzů naleznete na www.joga.cz/

frydek-mistek/kurzy

SVČ KLíČ

Tel.: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz

E-mail: info@klicfm.cz (str.�11)

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 
tance pro maminky, miminka i sou-

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

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní 

a semiprivátní 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; 2-3 

roky)
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 pre-
venci poruch páteře a pohybového apa-
rátu zejména v důsledku sedavé práce 
a jednostranného zatížení; vhodné pro 
všechny věkové skupiny (děti od 6 let, 
sportovci, střední věk, senioři, těhotné 
a ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž – jemná a 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, Mís-

tek
Junák – český skaut, z.s.

Přihlaste své dítě do skautu!
• učíme mladé lidi spolupracovat

• poskytujeme dětem zázemí s dobrými 
a pevnými přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

MĚStSKÁ KnIHOVnA

www.knihovnafm.cz
Každý čtvrtek 14.00 – 15.00, pobočka 

Místek, oddělení pro děti a mládež
TVOŘÍLEK – výtvarné dílničky

2. 5., 12.00 až 16.00, 
Frýdek, oddělení pro děti

Výtvarná dílna ke Dni matek
3. 5., 12.00 až 16.00, 11. ZŠ

Výtvarná dílna ke Dni matek
5. 5. v 18.00, Frýdek, oddělení beletrie

Autorské čtení Lýdie Romanské
Láska je víc než láska

10. 5. v 19.00, Místek, Modrý salonek
Tajemství pyramid v Bosně

přednáška Radka Kubly (80 Kč)
12. 5. Frýdek, oddělení beletrie

Beseda s Petrou Halamíčkovou
nejen o knize Láska není řízek

Výstava:
Do 11. 5.

Nejen o Londýně
Miloslav Kočnar

Do 27. 5.
Chata Prašivá v čase 
výstava na schodišti

 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 

horskou turistiku. Aktuální akce 
na webu.

rOzeKVíteK

Montessori centrum
P. Holého 400, Frýdek-Místek 

(budova VOŠ Goodwill)
Kontakt: MgA. Hana Pernická

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

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 Montessori 
pracovny si mohou rodiče s dětmi vy-
zkoušet práci s Montessori pomůckami 
a materiálem. 
Termín: pátek 8.45 – 10.15, 10.30 – 
12.00 hodin

 Hospůdka u Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
2. 5. (po) od 18h 

– TEREZA PETROVSKÁ
Ohňová tanečnice, studentka kresby 
Ostravské univerzity, frýdecká malíř-
ka, zahájí svou dvouměsíční výstavu 
obrazů vernisáží okořeněnou muzikou 

a autorským čtením.
4. 5. (st) od 17h – V-klub FM

Pravidelná schůzka klubu frýdecko-
-místeckých výtvarníků.

AKTUÁLNÍ VÝSTAVA:
Do 30. 6.

TEREZA PETROVSKÁ – Obrazy
Ohňová tanečnice, studentka kresby 

Ostravské univerzity, frýdecká malířka.

Kapitola

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

Tel: 558 647 910, 724 091 889
www.kapitola.eu

.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
ŠKOLA JÓGY KARAKAL PŘEJE 

VŠEM LÁSKY PLNÉ A MÍRU 
PLNÉ DNY, NAPLNĚNÉ RADOSTÍ 

A ŠTĚSTÍM.
Karakal téměř 20 let vede své žáky ces-
tou klasické Rádžajógy, osvědčené ces-
ty nacházení životní harmonie s tradicí 
více než 4 tisíce let. Vyváženost těles-
ného i psychického rozvoje lidské by-
tosti v souladu s celým vesmírem je zde 
na prvním místě a může vést k nalezení 
smyslu lidské existence, ke spokojené-
mu životu ve zdraví a klidu. 
Pro další informace k akcím na duben 
navštivte www.joga-karakal.cz

Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:
1. až 8. ročník – od začátečníků až 
po pokročilé – jógová filosofie a praxe, 
tělesná cvičení, techniky vnitřní a vněj-
ší pránájámy – ovládání dechu a soubo-
ru energií, pozitivní ovlivňování mysli, 
techniky zlepšení koncentrace, statická 
a dynamická meditace, psychohygiena-
-relaxační techniky, cviky zaměřené 
na problémy s páteří, senioři, hathajóga 
se saunou, arteterapie, aj.
12.–15. 5. – CESTOVÁNÍ S JÓGOU 
BESKYDSKÝMI HIMÁLAJEMI 
– jaro, Beskydy a jóga – neodolatelná 
kombinace v prodlouženém víkendu 
a kouzelném prostředí, vhodná pro 
všechny – nenechte si ujít.
18. 6. – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
SPOJENÝ S OSLAVOU VÝROČÍ – 
20 LET ŠKOLY JÓGY KARAKAL
Více informací na www.joga-karakal.cz.
Vážení přátelé, věříme, že si z našeho 
programu vyberete ten pravý. 

gALerIe POD zÁMKeM

Zámecká ulice 56,
přímo pod Frýdeckým zámkem

út: 14–16
st - pá: 13–17

+420 605 522 271,
www.galeriepodzamkem.cz

Špičková malba a grafika, výběr ze 
stovky zastoupených autorů. 

Umělecké sklo, šperk, plastika. 
Novinky na webu galerie

Jiří Vidlák
Drobné příhody ze života

Výstava potrvá do 13. května.

nÁrODní DŮM - KuLturAFM

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

KONCERTY:
Čt 5. 5. v 19.00, 

Rytířský sál Frýdeckého zámku 
Colour Bass Duo

Od klasiky k jazzu
předplatitelská skupina 

Zámecké koncerty
Colour Bass Duo bylo založeno v roce 
2006 klarinetistou a basklarinetistou Ji-

řím Porubiakem a klavíristou Lukášem 
Michlem. Ve svém repertoáru pro kon-
certní vystoupení má Colour Bass Duo 
především skladby, které byly kompo-
novány přímo pro basklarinet a klavír, 
ale také řadu kompozic původně urče-
ných klavíru (případně jinému kláveso-
vému nástroji dané doby) a některému 
z dechových nebo smyčcových nástrojů.

St 11. 5. v 19.00, Kino Petra Bezruče 
Michal Horáček - Na cestě

Výjimečný koncertní projekt, který ma-
puje tvorbu textaře, básníka a producen-
ta Michala Horáčka a především písně, 
které během třicetileté spolupráce vy-
tvořil se skladatelem Petrem Hapkou 
a dalšími interprety. Na koncertu, který 
posluchačům nabídne výjimečný záži-
tek, zazní tvorba patřící k tomu nejlep-
šímu, co u nás za posledních několik de-
sítek let v hudební oblasti vzniklo. Písně 
z dílny Hapka&Horáček, „produkty 
s doživotní zárukou“, které prověřil 
čas, rozhlasový éter i zájem posluchačů 
mnoha generací, zazní z úst Františka 
Segrada, Lenky Nové a Ondřeje Rumla 
za doprovodu orchestru sólistů.

PRO DĚTI
So 7. 5. v 18.00, Svatojánská věž

Jak na příšery
Scénické čtení pro děti. Potkali jste 
už někdy čerta, co vozí děti na ocase 
do školy, nebo hastrmana, který je ve-
doucím plaveckého oddílu, či třeba stra-
šidlo, co by tuze chtělo chodit do školy? 
Ne? To je zvláštní! V naší knize je tako-
vých „příšer“ hned několik! A třeba to 
ve skutečnosti nejsou ani příšery! Záleží 
jen na nás, jestli v nich umíme probu-
dit dobro! V každém z nás ho alespoň 
kousíček je!
Uvádí: Divadlo MAlÉhRY Brno
Hrají: Daniela Zbytovská / Barbora Sei-
dlová a Nikola Zbytovská

Ne 8. 5. v 15.00, Nová scéna Vlast
Ježibaby a ženichové

Poslední nedělní pohádka pro děti. Dvě 
neposedné ježibabky Rozára a Bumbára 
by tuze chtěly ženicha! Namísto hlídání 
malého brášky Ježourka zkoušejí kou-
zelná zaklínadla, kterými by si toho 
pravého přičarovaly. Ještě že je na blíz-
ku máma Košťalinda, která je pokaž-
dé vytáhne z bryndy, pěkně je vyplatí 
a nakonec i poradí. Kdopak bude tím 
pravým ženichem?
Uvádí: Divadlo MAlÉhRY Brno
Hrají: Daniela Zbytovská / Barbora Sei-
dlová a Nikola Zbytovská

VÝSTAVY:
Po 2. 5. – Po 30. 5., vstupní hala

AFRIKA OBJEKTIVEM 
NE-PROFÍKŮ

Kolektiv autorů: čeští dobrovolníci 
v Kamerunu, členové dětské televizní 
redakce TV Pantuška
Co mají společného děti z Kamerunu 
s dětmi z Ostravska? No přece benefič-
ní prodejní výstavu fotografií na téma 
VODA v Národním domě! Fotografie 
byly pořízeny zčásti v Kamerunu v ob-
lasti Kedjom Keku a zčásti na Ostrav-
sku. Za fotoaparátem stáli čeští dobro-
volníci, kteří v místní kamerunské škole 
učí děti, a členové redakce dětské televi-
ze TV Pantuška. Vstup zdarma!
Zakoupením fotografií podpoříte pro-
jekt Bookfeeding (bookfeeding.org), 
který staví a vybavuje knihovny v Asii 
a Africe. 

UMĚLECKÝ INKUBÁTOR:
- platforma pro mladé začínající umělce
VÝZVA! Pokud píšeš, maluješ, fotíš, 
točíš videa, hraješ divadlo či se jinak 
kreativně vyjadřuješ a máš chuť přispět 
„svou tvorbou do mlýna“, piš na: tereza.
strmiskova@kulturafm.cz nebo volej 
776 516 939. Věříme, že se webová sek-
ce Umělecký inkubátor brzy začne plnit 
a stane se tak různorodou a šťavnatou 
přehlídkou mladé frýdecko-místecké 
umělecké invence. Těšíme se na tebe!
Mimo možnosti prezentovat svou 
tvorbu (obrazy, fotky, básně, povídky, 
filmy…) na webu KulturyFM v sekci 
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Umělecký inkubátor a při kolektivních 
multižánrových expozicích nabídneme 
také prostor pro setkání – diskusní klu-
by, besedy a workshopy s umělci, spo-
lečné návštěvy kulturních akcí.
Pro čerstvou dávku informací sleduj 
www.inkubator.kulturafm.cz.
Přijďte sdílet své dojmy a názory! Dis-
kutovat s vámi budou:
Vojtěch Boháč – politolog a novinář. 
Studoval na dvou ruských univerzi-
tách a absolvoval stáž v ukrajinském 
a ruském deníku. Pravidelně pobývá 
na Krymu a na východní Ukrajině, od-
kud do Česka posílá unikátní reportáže 
nezatížené propagandou žádné z válčí-
cích stran.
Vojtěch Pícha – vysokoškolský pedagog 
a učitel ruštiny a dějepisu na základní 
škole, doktorand rusistiky Univerzity 
Palackého v Olomouci. 

NOC LITERATURY
So 14. 5. v 18.00–22.00

Noc literatury
18.00, Galerie Věž

Literárně-hudební večer s poezií Adama 
Zagajewského. Verše polského básníka, 
esejisty, překladatele a kritika Adama 
Zagajewského bude číst jejich překla-
datel Michael Alexa (polonista a dok-
torand FF MU), doprovodí jej hudební 
uskupení pro nepřítomného frontmana 
Krrraaakkk ve složení Jennifer Helia 
DeFelice (kontrabas), Jiří Jindřich Ma-
cháček (housle) a Pavel „Johan“ Johan-
čík (elektrická kytara, zvuky).
19.30 – 22.00, sraz před Svatojánskou 
věží

Literární procházka 
Frýdkem-Místkem

Vydejte se s námi na společnou literární 
procházku naším městem a zažijte čte-
ní knih v podání frýdecko-místeckých 
osobností s literaturou spjatých v ne-
tradičních a v některých případech i ob-
vykle nepřístupných místech. Například 
ředitelství textilní továrny Slezan… 
Sraz účastníků je v 19.30 před věží kos-
tela sv. Jana Křtitele ve Frýdku. 
Info a dotazy: filip.simecek@kultu-
rafm.cz, 776 516 939.

PŘIPRAVUJEME – KURZY:
Taneční pro mládež – začátečníci 

podzim 2016
Kurz je určen studentům středních škol. 
Součástí těchto lekcí jsou i základy spo-
lečenského chování. 
Tance, které vás naučíme: waltz, valčík, 
polku, čardáš, ča-ča, jive, merenge, sal-
sa atd.
Pondělí 19.00 – 21.30, zahájení 12. 9. 
vedou taneční mistři M. Gillar a P. Ma-
tulová
10 lekcí po třech vyučovacích hodinách 
+ dvě prodloužené
celkem 44 vyučovacích hodin
cena 1 420 Kč/osoba
cena 2 640 Kč/pár
Středa 16.45 – 19.15, zahájení 7. 9.
Neděle 15.45 – 18.15, zahájení 4. 9.
Neděle 18.30 – 21.00, zahájení 4. 9.
Vedou tan. mistři J. Jaglarz a J. Šodková
12 lekcí po třech vyučovacích hodinách 
+ dvě prodloužené
celkem 50 vyučovacích hodin
cena 1 600 Kč/osoba
cena 3 000 Kč/pár
Zápis a prodej míst do tanečních kurzů 
zahájen od 1. května.
Více na www.kulturafm.cz nebo na tel. 
558 113 457 (Hana Janáčková)

CentruM MAMIneK BrOuČCI

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

www.kmbroucci.cz
kmbroucci@kmbroucci.cz 

Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h.
PRAVIDELNÝ PROGRAM:

PONDĚLÍ
Zpívánky.
ÚTERÝ

Besedy, přednášky, soutěže.

STŘEDA
Hopsa hejsa říkadla.

ČTVRTEK
Tvoření pro maminky s dětmi.

PÁTEK
Babičko, přijďte k nám s vnoučátkem 

na kafíčko!
HLÍDÁNÍ DĚTÍ – každé pondělí 
a středa. Rezervace nutná na tel. čísle: 
739 511 380 od 9 do 12 hodin. Cena 
120/h. (druhé dítě 100 Kč) Hlídání dětí 
bude probíhat v otevírací době centra. 
Děti bude hlídat kvalifikovaná pedago-
gická pracovnice.

MIMOŘÁDNÁ AKCE 
„Vstup zdarma“

Pokud navštívíte Centrum maminek 
Broučci v týdnu od 9. do 13. 5., dostane-
te poukázku na příští návštěvu zdarma! 
Akce se vztahuje pro platící vstup v ho-
tovosti i permanentkou. Můžete využít 
osobně nebo někomu darovat.

3. 5.
FOTO NEBO MALBA?

Omrzely vás klasické fotografie a chce-
te si zvelebit byt něčím originálním? 
Přijďte se seznámit s výtvarnicí Janou 
Kovalovou a podívat se na její tvorbu. 
Vystudovala střední školu uměleckých 
řemesel a při pobytu v Salzburgu ab-
solvovala kurz portrétování technikou 
DRY BRUSH. Vážní zájemci si mohou 
donést fotografie svých blízkých nebo 
se nechat vyfotit na místě a objednat si 
portrét. Těšíme se na vaši návštěvu. Za-
čínáme v 10 hodin.

6. 5.
OSLAVA DNE MATEK

Zveme vás na dopolední posezení s ká-
vičkou nebo čajem při příležitosti vaše-
ho svátku. Vyrobíme si dáreček – skle-
něný svícen. Začátek v 10 hodin.

10. 5.
VÍTÁME JARO – MALOVÁNÍ 

NA OBLIČEJ
V úterý budeme s dětmi malovat veselé 
jarní obrázky na obličej. Začátek v 10 
hodin.

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 těhoten-
ské centrum ve F-M uzavřené smlouvy 

se zdravotními pojišťovnami, čímž 
garantujeme nejvyšší kvalitu nabíze-

ných služeb!
SLUŽBY:

Nastřelování náušnic (15 let praxe)
Návštěvní služba porodní asistentky 
(zdarma – na základě indikace lékaře)

Masáže těhotných i po porodu  
(klasické i aroma)
Laktační poradna

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
24. 5. 2016 v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
23. 5. v 15.30

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

25. 5. v 15.30
Novinka!

KURZ VÁZÁNÍ DĚTÍ DO ŠÁTKU
Je vhodný pro těhotné ženy, pro 

maminky s miminky, úplné začáteč-
níky i mírně pokročilé, tatínci srdečně 
vítáni. Koná se dne 6. 5. v 10.00, pod 
vedením poradkyně a lektorky. Počet 

míst omezen, volejte pro rezervaci 
777 755 907.

TERMÍNY CVIČENÍ:
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 

Úterý – 16.15
.Úterý – 17.15

Čtvrtek – 16.00
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 

S DĚTMI – MANIPULACE
aneb jak dítěti dopomoci správně růst 
(obsahová náplň: praktické nácviky 

manipulace s dítětem, masáže kojenců, 
metodika správného krmení, relaxační 

polohy pro zklidnění nespavých 
a hyperaktivních dětí). Pod vedením 

fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců

3. 5. 2016 – 8.45 h.
7. 6., 14. 6., 21. 6. 2016 – 8.45 h.
PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců

3. 5. 2016 – 10.00 h.
7. 6., 14. 6., 21. 6. 2016 – 10.00 h.

PenzION HrAD

Horní 1775 Frýdek-Místek
Tel.: 558 633 149

mobil: 603 584 524
Email: marketing@penzionhrad.cz

Web: www.penzionhrad.cz
Pravidelný program se středověkou 

tematikou s vystoupením středověkých 
tanečnic, šermířů a kejklířů, každou 

sobotu od 19.00 do 21.15 h.
.

KLuB nezBeDA

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Středisko Charity

Frýdek-Místek
F. Čejky 450, Frýdek-Místek

(v budově Lidového domu)
mobil: 732 628 731, 733 433 177

klubnezbeda@charitafm.cz
www.charitafm.cz/nezbeda 

5. 5. Diskuze na téma měsíce „Místo, 
kde bydlím“
6. 5. Výroba drobných dárků pro ma-
minky
10. 5. Malování pod lípou
11.–12. 5. ZAVŘENO – Výjezdní stáž 
pracovnic
Koncem měsíce plánujeme pobyt 
v Praze. Termín bude upřesněn 
na webových stránkách, klubovna 
bude uzavřena. Každou středu je kon-
zultační den určený pro jednotlivce 
nebo skupinu, kteří si předem domlu-
ví doučování nebo téma, které chtějí 
s pracovnicí prodiskutovat.
Podrobnější program na každý den na-
jdete na webových stránkách: 
www.charitafm.cz/nezbeda.

tAneČní StuDIO DAnCePOInt

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

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

nebo telefonicky
TANEČNÍ TÁBOR 2016

Letní škola tance HIP HOP HOLI-
DAY je ve své podstatě taneční kemp, 
na který může přijet kdokoliv, kdo má 
rád taneční styly street dance, ať už 
předtím tančil, nebo ne. Nečekejte vý-
lety, neboť tady jde především a hlavně 
o tanec. Výuka probíhá v sále, který je 
součástí hotelu od 9.00 do 22.00 ve dvou 
skupinách. Organizujeme HHH již 
pojedenácté a máme s jeho přípravou 
a organizací bohaté zkušenosti. Každý 
účastník si užije velmi kvalitní výuku, 
super atmosféru, pozná nové přátele, 
užije si spoustu zábavy jak na lekcích, 
tak mimo ně… Prostě prožije jedinečný 
týden!!! LEKTOŘI: Regina (ZOO Clan 
– Rusko), Zizoe (JAD dance company), 
Sanchez (S-Feelin), Kalo (Eyebrow 
crew), May (Gyals unity), Vladu (Roots 
Company), Kača (Dancepoint).

STREET DANCE 
Pondělí až čtvrtek, kurzy jsou rozděleny 
zvlášť pro děti (5-11 let), juniory (12-15 
let) a dospělé (15 let a více), pro začáteč-
níky i pokročilé. Pro nadané a zkušené 
tanečníky nabízíme účast v tanečních 
skupinách, které se každoročně účast-
ní soutěží – Czech Dance Organizati-
on, Taneční skupina roku a vystupují 
na mnoha akcích v průběhu roku. 
Do kurzů pro začátečníky se můžete 
přihlásit v průběhu celého roku!

NOVINKA! STREET DANCE 
(nejen) PRO RODIČE

Hit tanečních studií v uplynulém roce. 
Úterý 17.30-18.30. I rodiče se chtějí na-
učit, jak držet krok s novými tanečními 
styly! Nyní i u nás ve studiu. Naučíte se 
základy různých tanečních stylů a jed-
noduché choreografie.
ČERVEN 2016 – PŘIPRAVUJEME 
ZÁVĚREČNOU TANEČNÍ SHOW 
V KINĚ VLAST. 

Skalice 313
605 299 326

keramicky-atelier@centrum.cz
www.keramicky-atelier.cz

KRESLÍME, MALUJEME, 
MODELUJEME

tvůrčí dílna a kurzy pro dospělé a děti 
od 13 let každou středu od 17 do 20 h. 
(kresba a malba) a každý čtvrtek od 17 
do 19 h. (modelovaní a keramika)

KerAMICKÝ AteLIÉr

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

HuDeBní KLuB StOun

6. 5. pátek BASS INVASION
DALŠÍ DRUM AND BASS PAR-
TY S LOCAL DJS
7. 5. sobota HITY 18 PLUS – 
HOLKY VSTUP ZDARMA
DJS: KAMIL A KOMÁR A TY 
NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB!
20. 5. pátek GROOVE
MÁTE RÁDI JAZZ, FUNKY, 
SOUL A PODOBNÉ STYLY? 
POKUD ANO, TAK NAVŠTIV-
TE TENTO NOVÝ POŘAD 
STOUNU A PŘIJDETE SI 
NA SVÉ.
21. 5. sobota DARK HOUSE 
MEDIC
OTVÍRÁK LETNÍ SCÉNY 
STOUNU, KVĚTEN-ČERVEN 
POBĚŽÍ PROGRAM STOUNU 
NA DVOU SCÉNÁCH, LETNÍ 

SCÉNA: 2x BAR, GRILL BAR, 
COCTAIL BAR, KRYTÉ SEZE-
NÍ, STOUN OPEN AIR

LETNÍ SCÉNA:
13. 5. pátek OTVÍRÁK: LET-
NÍ HITY 18 PLUS – VSTUP 
ZDARMA!
DJS: KAMIL A KOMÁR A TY 
NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB!
14. 5. sobota EDM SUMMER 
NIGHT – VSTUP ZDARMA
OTVÍRÁNÍ TANEČNÍHO LÉTA 
A MEGA TANEČNÍ PÁRTY 
S DJS 
15. 5. neděle NA STOJÁKA 
PREMIÉRA STAND UP CO-
MEDY VE F-M! LUKÁŠ PA-
VLÁSEK, KAEREL HYNEK, 
DANIEL ČECH, ARNOŠT 
FRAUENBERG
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V Modrém salonku 
městské knihovny pro-
běhlo vyhodnocení již 
17. ročníku českého kola 
mezinárodní literárně-
-výtvarné soutěže Tvoří-
me vlastní vydavatelství/
Tvoríme vlastnú knihu/
Tworzymy własne wyda-
wnictwo. Letošní rok je 
věnován tématu O čem mi 
vyprávěla babička a dě-
deček.

„I letošní ročník je mož-
no považovat za úspěšný, 
neboť na tvorbě prací se 
podílelo 58 dětí. Množství 
příspěvků zaslaných u této 
příležitosti potvrzuje, že 
navzdory všem elektronic-
kým lákadlům má tištěná 
kniha zaručenu budouc-
nost. Práce vytvořené 
v rámci této soutěže jsou 
rovněž nesporným důka-
zem, že i mladí lidé dodnes 
píší, jsou tvořiví, zamýš-
lejí se nad současným sta-
vem společnosti, uvažují 
nad smyslem svého bytí,“ 
prohlásil na úvod ředitel 

městské knihovny Tomáš 
Benedikt Zbranek, který 
poděkoval všem knihovni-
cím podílejícím se na orga-
nizaci soutěže, pedagogům 
a oběma členkám poroty, 
které odvedly nemalý kus 
práce. Výsledky sestavily 
Jana Hradilová, dlouholetá 
zkušená porotkyně, která 
vyučuje český jazyk a vý-
tvarnou výchovu na 4. ZŠ 
Komenského, a Jaroslava 
Matyskiewiczová, která 
má stejnou aprobaci na ZŠ 
v Dobré.

Slavnostního vyhláše-
ní se zúčastnil i náměstek 
primátora Pavel Machala, 
který všem postupujícím 
do mezinárodního kola sou-
těže popřál pěkné umístění 
i příští měsíc v Žilině.
Výsledková listina:
I. kategorie
1. Když… – Lucie Bruková, 
12 let, ZŠ Třinec
2. Jak babička prolézala ka-
nály – Andrea Olejníková, 
8 let, 7. ZŠ
2. Příběhy naší rodiny – 

Barbora Grossmannová, 
Barbora Sněhotová, 11 let, 
ZŠ Vratimov
3. Topol – Nikol Spratková, 
11 let, Barbora Biedroňová, 
7 let, ZŠ Vratimov
3. Babička vypráví o vlkovi 
– Magdaléna Tylečková, 8 
let, 4. ZŠ 
Výtvarné zpracování
O čem mi vyprávěla babič-
ka a dědeček – Natálie Po-
láchová, 10 let, Hana Wál-
ková, 9 let, 4. ZŠ
Neposedná koťata – Tereza 
Bukovjanová, 10 let, 4. ZŠ
II. kategorie
1. Pražské jaro… rok poté – 
Kristýna Stejskalíková, 15 
let, Gymnázium BMA, FnO
2. Zlatá panenka – Anna 
Boučková, 14 let, 6. ZŠ
3. Žabeňský mlýn – Jana 
Durčáková, 15 let, Zuzana 
Durčáková, 15 let, 6. ZŠ
Výtvarné zpracování
Zlatá panenka – Anna 
Boučková, 14 let, 6. ZŠ
Žabeňský mlýn – Jana Dur-
čáková, 15 let, Zuzana Dur-
čáková, 15 let, 6. ZŠ
Práce postupující do mezi-
národního kola v Žilině
Vzpomínáme na své dětství 
– Markéta Ručková, 9 let, 
ZŠ a MŠ Skalice
Veselé povídání babičky 
a dědy – Aneta Pinkasová, 
10 let, ZŠ a MŠ Třinec
Vyprávění dědy Mirka – 
Adéla Valenčinová, 10 let, 
Viktor Valenčin, 10 let, ZŠ 
Vratimov  (pp)

MÁJOVÁ VERNISÁŽ NA 7. ZŠ
Srdečně zveme všechny dobré lidi, které by také potě-

šilo ROZZÁŘIT ÚSMĚV DĚTEM, jež mají jen jedno 
„obyčejné“ přání – BÝT OPĚT ZDRAVÝ.

KDY: 6. 5. od 15 do 18 h.
KDE: velká tělocvična 7. ZŠ

JAK: zakoupením výtvarných prací
Výtěžek bude zaslán onkologicky nemocným dětem 

ve Fakultní nemocnici Ostrava- Poruba.
Srdečně zvou žáci a učitelé 7. ZŠ

Galerie pod zámkem 
ve Frýdku připravila pro 
všechny milovníky výtvar-
ného umění výstavu Jiřího 
Vidláka nazvanou Drobné 
příhody ze života. 

Autor pochází z Brna 
a maluje obrazy proto, že ho 
to těší. Jeho obrazy jsou plné 
humoru, ironie a sarkasmu. 

Středem pozornosti je člověk 
v různých komických situa-
cích. Jiří Vidlák podle vlast-
ních slov maluje hlavně pro 
lidi. Pro všechny, kteří chtějí 
z obrazu načerpat chuť do ži-
vota, zapomenout na trápení 
a najít vůli znovu to zkusit. 
Výstava v Galerii pod zám-
kem potrvá až do 13. května.

T A L E N T 2016
www.hudebniskolafm.ic.cz

Termín konání: 
průběh – duben až září, ukončení – říjen

Místo konání: Hudební škola – SHŠ, 
Kostikovo nám. 646, 2. patro, Frýdek-Místek, 738 01

Kontaktní osoba, pořadatel: SHŠ
Telefonní číslo: 602 864 002

Naše hudební škola zve všechny hudebně nadané. 
Vlastníme i nahrávací studio STORM, chceme dát 
možnost nejen našim žákům, ale také ZŠ, učilištím 

a všem občanům města Frýdku-Místku. 
Věk nerozhoduje. Tento Talent 2016 je v pořadí 

sedmým ročníkem.
Nejlepší tři budou doporučeni do vyšších soutěží 

a nahrají si u nás CD + DVD.
Tato aktivita je finančně podpořena 
Statutárním městem Frýdek-Místek.

Co máte dělat?
Přijďte od 1. dubna k nám od 13 do 17 hodin 

v pondělí až středu. Připravte si dvě písně, zazpíváte
nebo zahrajete a rozhodneme, zda postupujete, 

či nikoliv.
Další informace se dozvíte u nás v hudební škole.

Těšíme se na vás.
Zúčastnit se mohou hudební skupiny, 

zpěváci i jednotlivci.

Městská knihovna Frý-
dek-Místek se již tradičně 
zapojila do celorepubliko-
vé akce Noc s Andersenem 
a oslavila tak Mezinárodní 
den pro dětskou knihu. Ne, 
nebyl to apríl. Z pátku 1. 
dubna na sobotu 2. dubna 
děti opravdu čekalo spaní 
v knihovně a čas plný her 
a zábavy. 

V pátek večer se malí čte-
náři sešli v místecké pobočce 
a program mohl začít. Tento-
krát byl zaměřen na pohádku 
Malá mořská víla od H. Ch. 
Andersena. Po přivítání kni-
hovnice tuto pohádku pře-
četly a poté už děti spěchaly 
do hudebního oddělení, kde 
na ně čekaly muzikohrátky 
pod vedením paní Vlaďky 
Gavlasové. Ta si pro děti při-
pravila mnoho neobvyklých 
hudebních nástrojů, nechy-
běly ani bubínky a společné 

bubnování. Kdo zapojil fan-
tazii, ocitl se u moře, slyšel 
dunění mořských vln, nechal 
se ovívat mořským vánkem 
a ten, kdo měl opravdu štěstí, 
zahlédl malou mořskou vílu. 
Po tomto krásném zážitku 
se všichni vydali na večerní 
prohlídku Frýdeckého zám-
ku, který se proměnil v pod-
mořský svět a dovolil dětem 
setkat se nejen s malou moř-
skou vílou, ale také s jejími 

sestrami nebo třeba s pod-
mořským králem. Po návra-
tu do knihovny přišla vhod 
malá svačinka a začalo se 
s vyráběním podmořského 
těžítka. Před spaním se děti 
podívaly na japonskou verzi 
pohádky o Malé mořské víle 
a spokojeně spaly až do rána. 
V sobotu ráno nechyběla sní-
daně a také nedočkaví rodiče, 
kteří si přišli vyzvednout své 
malé odvážlivce.

Tvoříme vlastní vydavatelství

KNIHY TVOŘENÉ DĚTMI: Ředitel� knihovny� Tomáš�
Benedikt�Zbranek�oslovuje�děti� s� výtvarným� i� literárním�
talentem.  Foto: Petr Pavelka

Noc s Andersenem v knihovně

Přijďte pod zámek na Vidláka



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku –  16  – Inzerce

Čtrnáctideník Zpravodaj Rady města Frýdku-Místku, vydává Statutární město Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, internet - www.frydekmistek.cz/cz/obcan/zpravodaj-rm/
Obsahová náplň, včetně inzerce a grafického zpracování: Petr Pavelka, tel.: 603 249 743, fax: 558 633 055, e-mail: pavelka.petr@frydekmistek.cz

Zaevidováno u MK ČR pod reg. číslem E 12362. Tisk: Czech Print Center a.s.
Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů externích příspěvků. Datum vydání: 2. května 2016. Do všech schránek ve městě ZDARMA.

Pro inzerci volejte 603 249 743

Malířské 
natěračské práce

• Rychle, levně, čistě, 
hrubý úklid

• Byty, rd, školky, 
hospody, schodiště, 

firmy, atd.
• Důchodci slevy

• Byt 3+1 od 4000 Kč

 732 590 500

3 denní KONVERZAČNÍ KURZ
ANGLIČTINY

zážitkovou formou
24.6.-26.6.2016 na Bílé v Beskydech 
605 389 289, majajanak@seznam.cz

Beskydské informační 
centrum připravuje už 
třetí ročník úspěšné akce 
Frýdek-Místek na kole, 
jejímž centrem se v sobo-
tu 14. května od 10 hodin 
opět stane přehrada Oleš-
ná a její okolí. 

„Zúčastnit se přitom 
mohou nejen cyklisté, ale 
každý se vším, co má kola 
a kolečka. Pamatujeme 
na všechny jezdce, od těch 
nejmenších na odrážedlech 
přes občasné výletníky až 
po zapálené sportovce,“ 

ujišťuje ředitelka Beskyd-
ského informačního centra 
Monika Konvičná.

Rekreační sportovci se 
mohou vydat na nenáročnou 
trasu dlouhou 4,5 kilomet-
ru, pro zkušené a trénované 
je připraven 16kilometrový 
úsek zahrnující i palkovic-
kou sjezdovku, kde se mo-
hou cyklisté zapojit do sou-
těže ve výjezdu do vrchu. 
Vstup na akci, kterou pro-
vází pestrý doprovodný 
program, je zdarma. Více 
na www.fmnakole.cz.  (pp)

Frýdek-Místek na kole 

Taktéž v letošním roce 
bude Statutární město Frý-
dek-Místek pokračovat ve 
farmářských trzích, které 
probíhají  na místeckém 
náměstí Svobody. Ve čtvr-
tek 12. 5. bude tradičně ve 
znamení květin, v červnu 
začne období sezónní zele-
niny a ovoce.

Zájemci z řad farmářů a 
potravinářů, kteří by chtěli 
své produkty prodávat na 
Beskydských farmářských 
trzích, se mohou hlásit 
na  Živnostenském úřadu 
magistrátu: tel.: 558 609 
192, 777 921 809, 777 921 
894 nebo e-mailem: trhy-
fm@frydekmistek.cz

Beskydské farmářské trhy
začnou v květnu květinami

V neděli 15. května od 10 
do 17 hodin se vedle Aqua-
parku Olešná uskuteční další 
ročník tzv. DNE ZDRAVÍ. 
Každý návštěvník si bude 
moci na několika stanoviš-
tích na základě různých testů 
a měření zjistit, jak je na tom 
se svou kondicí, zdravotním 
stavem a vůbec celkovým 
životním stylem. Den zdraví 
vychází z konceptu NEW 
START, v němž je zohledňo-
ván člověk jako celek - oblast 

fyzická, duševní i duchovní.
Součástí programu je zdra-

votní a duchovní poraden-
ství, a tak si každý účastník 
kromě toho, že si zjistí krevní 
tlak, výšku, hmotnost, pod-
kožní a viscerální tuk, kos-
terní svalovinu atd., může 
nechat poradit, co může pro 
sebe udělat, aby mu bylo v 
životě lépe. Všechny úkony 
jsou zcela zdarma, probíhat 
bude paralelní program pro 
děti v podobném duchu.

Den zdraví u aquaparku


