
Statutární město Frý-
dek-Místek se již tradičně 
připojuje k celosvětovým 
oslavám Dne Země. Při 
této příležitosti se v pá-
tek 21. dubna od 9 do 18 
hodin v Sadech Bedřicha 
Smetany uskuteční bohatý 
zábavně naučný program 
pro širokou veřejnost. 

„Tématem letošních oslav 
je síla vody, proto také bude 
program věnován proble-
matice nedostatku, ale 
i nadbytku vody. Povíme si, 
proč je voda tolik potřebná 
pro lidské tělo, pro koho 
je domovem a taky proč je 
nutné ji chránit. Připrave-
ny budou soutěže a kvízy, 
pokusy s vodou, praktické 
ukázky recyklace a třídění 
odpadu i zážitkové aktivi-
ty,“ přiblížil program pri-
mátor Michal Pobucký. 

Program připravilo měst- 
ské Středisko volného času 
Klíč ve spolupráci s další-
mi subjekty. Svou činnost 
představí například Český 
hydrometeorologický ústav 
a Český rybářský svaz. 
Zajímavé informace má 
připraveny Frýdecká sklád-

ka, která zaměří pozornost 
zejména na sběr a třídění 
odpadů. Přírodovědné sou-
těže se uskuteční ve stánku 
Muzea Beskyd a zážitko-

vé aktivity a informace 
o recyklaci oblečení zajistí 
Dobrovolnické centrum 
ADRA. 
� (Pokračování�na�str.�2)
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slovo primátora
Vážení občané, 
u příležitosti Dne učitelů jsme stejně jako každý rok 

slavnostně ocenili některé z nich, abychom jim poděkovali 
za jejich vzdělávací práci, kterou pomáhají dotvářet jedin-
ce, co mohou být ku prospěchu celé naší společnosti. Ne-
boť jak řekl Jan Amos Komenský, s jehož datem narození 
se u nás Den učitelů pojí, „má-li se člověk stát člověkem, 
musí se vzdělat“. Za město se snažíme tomuto procesu 
maximálně přispět vytvořením co nejlepších podmínek 
od jeslí, přes naše mateřské, až po základní školy. Snažíme 
se, aby děti měly co nejširší výběr mimoškolních aktivit 
tím, že významně podporujeme množství organizací za-
bývajících se volnočasovými aktivitami mládeže. Staráme 
se i o to, abychom kladně mohli odpovídat na ono kata-
pultovské „Co děti? Mají si kde hrát?“. V této souvislosti 
bych rád apeloval na rodiče a všechny občany, aby dětem 
vysvětlovali, jak se na hřištích chovat, aby se zbytečně 
neničily jednotlivé prvky nebo oplocení, které jsme začali 
na hřištích zavádět. Pokud si to někteří výrostci vysvětlit 
nenechají a jste svědky ničení nebo přímo vandalismu, ne-
váhejte se obrátit pro pomoc na městskou policii.

Závěrem mi dovolte poděkovat úplně všem, kteří se 
na výchově příštích generací podílejí, všem, kteří doká-
žou v dětech zapálit a udržovat touhu po vzdělání a vy-
světlit jim, že být chytrý je cennější než mít chytrý telefon. 

 Michal Pobucký

Statutární město Frý-
dek-Místek investuje 
do modernizace sídlišť. 
Před necelými dvěma lety 
dokončilo přeměnu nej-
lidnatějšího sídliště Slez-
ská, která stála přes 240 
milionů korun. Město teh-
dy investovalo zejména 
do úprav veřejného pro-
stranství a opravy jedno-
ho domu, který z celého 
sídliště vlastní. Náklady 
činily 105 milionů korun, 
z toho více než 78 milionů 
získalo město zpět formou 
evropské dotace. Nyní je 
záměrem města moder-
nizace sídliště Riviera 
v Místku.

Sídliště Riviera bylo vy-
budováno v sedmdesátých 
letech minulého století, 
v dnešní době již neodpoví-
dá požadavkům jak na účel-

nost, tak ani vzhled klido-
vých zón u obytných domů. 
„Chceme vylepšit jeho 
funkčnost i vizuální strán-
ku. Na sídlišti je nedostatek 
parkovacích míst, chodníky 
i komunikace jsou zastaralé 
a nevyhovující je také řešení 
vnitrobloků se zbytečnými 
zídkami a degradovanou, 
převážně asfaltovou plo-
chou. Abychom získali uce-
lenou představu o přeměně 
sídliště, necháváme zpraco-
vat studii, která navrhne ře-
šení využití veřejných ploch 
pro parkování, sport, odpo-
činek i veřejnou zeleň,“ řekl 
primátor Michal Pobucký.

Cílem studie je komplex-
ní revitalizace sídliště Ri-
viera, které je ohraničeno 
ulicemi 28. října, Bezručo-
va a Beskydská. 
� (Pokračování�na�str.�2)

RIVIERA: Co�zlepšit�na�tomto�nebo�jiném�sídlišti?�Pište�na�sidliste@frydekmistek.cz.�
 Foto: Petr Pavelka

Město chystá revitalizaci sídliště Riviera

Ve čtvrtek 6. dubna byly 
předány výroční ceny ADC 
Creative Awards, známé 
jako Louskáček, které 
oceňují kreativní projekty 
v oblasti marketingové ko-
munikace. Za novou vizu-
ální identitu Frýdku-Míst-
ku získal její autor Štěpán 
Holič bronzovou trofej. 

Ve své kategorii (Corpora-
te Design) předčil silnou kon-
kurenci, např. nový vzhled 

televizních kanálů skupiny 
Nova nebo design pražské 
dopravní karty Lítačka. 
Stejné ocenění, bronzového 
Louskáčka, autor získal už 
v loňském roce za vizuální 
identitu města Příbram.

Suvenýry a upomínkové 
předměty s oceněnou vizu-
ální identitou je možné za-
koupit v Beskydském infor-
mačním centru nebo na jeho 
aktuálních akcích.

Oslavte spolu s  námi Den Země

Nová vizuální identita 
uspěla v prestižní soutěži
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FÁMA: Město chloruje 
vodu v Hájku.

FAKTA: Není to pravda. 
Město žádný chlór do vody 
nepřidává a nebyla prová-
děna ani dezinfek-
ce chlórem v sou-
vislosti s opravou 
rezervoáru.  Voda 
v Hájku je pravi-
delně kontrolována 
a rozbory na chlór vykazují 
prakticky nulové hodnoty.

Z pramene v Hájku je 
každý měsíc odebrán vzo-
rek vody a odeslán k mi-
krobiologickému rozbo-

ru. Jednou za rok se dělá 
chemický rozbor vody. 
V roce 2016 byl proveden 
mimořádně jeden chemic-
ký rozbor vody navíc, a to 

po ukončení opravy 
rezervoáru. Hodno-
ta chlóru byla méně 
než 0,05 mg/l, což 
znamená nulovou 
hodnotu. V únoru 

2017 byla hodnota chlóru 
0,09 mg/l, což je množ-
ství pro člověka normálně 
nezjistitelné zápachem ani 
chutí. Limitní hodnota pro 
chlór je 0,30 mg/l.

Zpravodajství

� (Pokračování�ze�str.�1)
Měla by poskytnout 

ucelený přehled o místech 
vhodných pro dobudování 
parkovišť, dětských hřišť 
i sportovišť, ale také na-
vrhnout výstavbu stání pro 
kontejnery a úpravu chod-
níků, komunikací i zeleně. 
To vše tak, aby změny byly 
nejen účelově, ale také vi-
zuálně přínosné. Obsaho-
vat bude mimo jiné popis 
návrhů na přeměnu sídliště 
rozvrženou do etap, odhad 
investičních nákladů i ná-
vrh dalšího postupu projek-
tové a inženýrské přípravy. 
Studie bude sloužit jako 
plnohodnotný podklad pro 
zpracování dalších stupňů 
projektové dokumentace 
a bude ji možné použít také 

jako podklad při žádosti 
o dotace na regeneraci pa-
nelových sídlišť.

„Zpracovatelé studie 
budou v jisté fázi rozpra-
covanosti brát na vědomí 
i návrhy na vylepšení této 
lokality od místních obča-
nů. Zasílat je budou moci 
na e-mail sidliste@fryde-
kmistek.cz. Pokud budou 
podnětné a realizovatelné, 
budou zapracovány do stu-
die. Vítány budou napří-
klad návrhy na vybudování 
nových chodníků v místech 
vyšlapaných pěšin, na do-
plnění mobiliáře, od lavi-
ček, přes stojany na kola, 
až po odpadkové koše, ale 
také návrhy na nová parko-
vací místa a podobně,“ řekl 
náměstek primátora Jiří 

Kajzar.
„Zapojení občanů 

do plánované revitalizace 
sídliště vnímám jako pří-
nosné. Oni sami ví nejlépe, 
co je potřeba změnit, co 
opravit, co upravit a zmo-
dernizovat tak, aby byli 
v rámci možností v koneč-
ném důsledku co možná 
nejvíce spokojeni. Měli by 
mít tedy možnost, sdělit 
své návrhy na vylepšení 
prostředí, ve kterém žijí,“ 
konstatoval primátor Po-
bucký s tím, že na výše 
zmíněný e-mail mohou za-
sílat své návrhy i obyvatelé 
ostatních sídlišť na území 
města.

Studie modernizace síd-
liště Riviera by měla být 
zpracována do září.

Město chystá revitalizaci sídliště Riviera

� (Pokračování�ze�str.�1)
„Chybět ani letos nebude 

oblíbená  edukativní show 
v režii Výzkumného ener-
getického centra Vysoké 
školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava – „Smo-
keman zasahuje“. Je plná 
praktických ukázek, jak 
a čím správně topit, aby byl 
kouř z komínů co nejmé-
ně škodlivý a co rozhodně 
do kotlů nepatří. K praktic-
kým ukázkám poslouží po-
jízdná kotelna. Pro děti bude 
připravena řada zajímavých 
úkolů,“ doplnil primátor.

Cílem akce je upozornit 
veřejnost na problémy ži-

votního prostředí a před-
stavit jí možnosti, kterými 
může přispět k tomu, aby 
naše planeta nebyla ještě 
více znečišťována. 

Tato akce je financová-
na z rozpočtu Statutárního 
města Frýdek-Místek.

Oslavte s námi Den Země

Statutární město Frý-
dek-Místek je podnika-
telsky přívětivé město. 
V soutěži „Město pro byz-
nys“ mu patří třetí příčka 
v rámci Moravskoslezské-
ho kraje.

„Ocenění nás samozřejmě 
těší. Podnikatelské prostředí 
se snažíme podporovat dlou-
hodobě. Naše dvě průmys-
lové zóny v Chlebovicích 
a Lískovci jsou plně obsaze-
ny a zaměstnávají přes 900 
lidí. V budoucnu bychom 
rádi získali pozemky spo-
lečnosti ArcelorMittal, které 
jsou vedeny jako brownfield, 
připravené pro sklady a prů-
myslovou výrobu,“ řekl pri-
mátor Michal Pobucký s tím, 
že již nyní je Frýdek-Místek 
městem s vysokým podí-
lem podnikatelů. Ve městě 
působí 2 800 firem, 18 500 
osob samostatně výdělečně 
činných a 52 zemědělských 

podnikatelů.
„Podnikatelské prostředí 

podporujeme také prostřed-
nictvím projektu MHD 
zdarma, který je přínosný 
jak pro zaměstnavatele, tak 
pro zaměstnance, kteří se 
mohou do práce přepravo-
vat zdarma. Tento projekt 
držíme už sedmým rokem 
a hodláme ho zachovat 
i nadále. V budoucnu by 
měl snadnější a rychlejší 
dopravní dostupnosti města 
výrazně pomoci obchvat, 
který se konečně začne bu-
dovat a který odvede kamio-
ny z přetíženého centra, což 
v konečném důsledku cel-
kově urychlí dopravu, ze-
jména kamionovou. Nicmé-
ně už nyní vedou na hranice 
města dálnice z Olomouce, 
Ostravy i Českého Těšína,“ 
připomenul náměstek Karel 
Deutscher s tím, že přízni-
vou zprávou pro podnika-

tele bylo také snížení daně 
z nemovitosti, které odsou-
hlasili letos zastupitelé.

Vedení města také každý 
rok zve místní významné 
podnikatele ke společnému 
setkání, aby se nejen do-
zvědělo, jak jsou spokojeni, 
ale také aby získalo podně-
ty ke zlepšení podmínek 
a podpořilo vzájemnou ko-
munikaci.

„Srovnávací výzkum 
Město pro byznys hodnotí 
podnikatelský potenciál 
měst a obcí v České repub-
lice. Detailnímu zkoumání 
jsou podrobena všechna 
města a obce s rozšířenou 
působností v České repub-
lice. Pořadí výzkumu se 
vyhodnocuje za jednotlivé 
kraje a také za celou repub-
liku,“ píše se na stránkách 
serveru mestoprobyznys. 
.cz s tím, že v rámci Morav-
skoslezského kraje se stal 
vítězem Třinec, druhý byl 
Frenštát pod Radhoštěm 
a třetí Frýdek-Místek.

Frýdek-Místek uspěl v soutěži Město pro byznys

Dubnové zápisy 
do škol

Zápis do 1. ročníku 
základního vzdělávání 
pro školní rok 2017/2018 
v základních školách zři-
zovaných Statutárním 
městem Frýdek-Místek 
proběhne v pondělí 24. 4. 
a v úterý 25. 4. Základní 
školy Chlebovice a Skali-
ce využijí k zápisu pouze 
jeden den, v Chlebovicích 
budou zapisovat v pondě-
lí a ve Skalici v úterý.

PRAMEN V HÁJKU: Voda� je� zde� pod� drobnohledem,�
ale�chlórem�se�„nevylepšuje“.�  Foto: Petr Pavelka

Téma: Chlór v Hájku

V květnu opět na mís-
teckém náměstí startují 
tolik oblíbené Beskydské 
farmářské trhy. Ve čtvr-
tek 4. 5. jejich čtrnácti-
denní kolotoč začne „Kvě-
tinovým trhem“ a zastaví 
se až v půli listopadu s na-
bídkou adventního zboží.

Květnové květinové trhy, 
které se budou stejně jako 
ty následné konat od 8 do 14 
hodin, budou podle pořada-
telů z živnostenského úřadu 
obsahovat mimo jiné tento 
sortiment: sazenice, letnič-

ky, bylinky, keře a strom-
ky, vejce, králičí maso 
v kuchyňské úpravě, sýro-
vé speciality, marmelády, 
medy, víno, kozí sýry, ovčí 
sýry, mléko, máslo, jogurty 
– z ovčího, kozího i krav-
ského mléka, koření, pečivo 
– slané a sladké, uzeniny, 
občerstvení – bramboráky, 
klobásy, nápoje – kávu, čaj.

V červnu nastoupí se-
zónní ovoce a zelenina, 
říjnu vévodí téma Dušiček 
a v listopadu oblíbená zabi-
jačka a advent.  (pp)

Beskydské farmářské trhy
startují znovu květinami
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Hlavním tématem Ho-
vorů s občany Chlebovic 
se podle očekávání stala 
výstavba nové tělocvičny 
pro školu, proto zaplněný 
sál Domu včelařů na Fojt-
ství nejprve vedoucí in-
vestic Radoslav Basel 
seznámil s výsledky stu-
die prověřující možnosti 
novostavby tělocvičny 
v prostorách stávající zá-
kladní a mateřské školy.

Ta sledovala propojení 
s objektem školy – tedy 
zajištění přístupu „suchou 
nohou“ – i možnost vyu-
žití veřejností. „V úvahu 
připadají prakticky dvě va-
rianty. Nový objekt vedle 
školy nebo nástavba nad 
mateřskou školou, o níž 
se uvažovalo na začátku 
tisíciletí a nyní místní oby-
vatelé projevili vůli tuto 
myšlenku oprášit. Hledání 
jiné lokality nepřipadá moc 
v úvahu, protože prioritou 
je pohodlí pro děti a učitele, 
kteří za ně nesou odpověd-
nost, a jakékoliv přesuny by 

všem velmi komplikovaly 
život,“ shrnul náměstek 
primátora Pavel Machala. 
Radoslav Basel odhado-
val, že po výběru finální 
varianty a zpracování pro-
jektové dokumentace by se 
s vlastní realizací stavby 
mohlo začít v květnu příští-
ho roku.

Hovořilo se také o splaš-
kové kanalizaci. „Aktu-
alizujeme projektovou 
dokumentaci, abychom se 
mohli ucházet o dotační 
titul. Vedení města chce 
jít zdejším občanům vstříc 
a kanalizaci financovat 
v celé její délce, od řadu až 
k napojení objektu. Občané 
se sice nemusí napojovat, 
pokud mají čističku od-
padních vod nebo žumpy, 
ale dnes nelze akceptovat 
nějaká řešení s přepady 
nebo trativody, i když třeba 
byly v minulosti úřady po-
svěcené. Současně město 
nemá povinnost napojovat 
každého občana, protože 
prostředky Evropské unie 

HOVORY S OBČANY: Vedoucí�odboru�investic�vysvětluje�varianty�řešení�nové�tělo-
cvičny�pro�místní�základní�školu.  Foto: Petr Pavelka

Téma Chlebovic: tělocvična

Primátor Michal Po-
bucký ve středu 5. dubna 
svolal Bezpečnostní radu 
a Krizový štáb s cílem 
prověřit připravenost 
a schopnost operativně 
řešit případné povodně. 
Všichni zúčastnění se 
dostavili v požadovaný 
čas do zasedací místnos-
ti magistrátu a následně 
vyjeli do terénu. 

„Součástí cvičení byla 
i komunikace formou vi-
deokonference. Zapojeni 
do ní byli Povodí Odry, 
Integrované bezpečnostní 
centrum Ostrava, Čes-
ký hydrometeorologický 
ústav Ostrava a také měs-
to Frýdlant nad Ostravicí. 
Některé menší chyby při 
videopřenosu se rychle 

vyladily a vzápětí už bylo 
možné předávat si vzá-
jemně informace o stavu 
průtoku v řece, o výši 
hladiny v přehradě Oleš-
ná, o předpovědi počasí 
na nejbližší hodiny a dny 
a podobně,“ přiblížil prv-
ní minuty cvičení primá-
tor Michal Pobucký.

Následně vyjely jed-
notlivé složky do terénu. 
Ke splavu U Žida na řece 
Ostravici přijeli dobro-
volní hasiči ze Zelinko-
vic, Lískovce, Skalice 
i Frýdku, také krajští pro-
fesionální hasiči z Frýd-
ku-Místku a strážníci. 
„Kromě monitorování po-
vodňového stavu na řece 
Ostravici přijali na místě 
preventivní protipovod-

ňová opatření. K řece 
dopravili protipovodňový 
kontejner s protipovod-
ňovými stěnami a dal-
ším vybavením a také 
kontejner s pískem, kte-
rý hasiči plnili do pytlů. 
Otestovány byly i gumové 
protipovodňové stěny pl-
něné vodou. Strážníci si 
vyzkoušeli ostrahu kory-
ta rozvodněné řeky před 
zvídavými přihlížejícími 
a cvičně byly připraveny 
také případné objízdné 
trasy pro případ nutnosti 
uzavření některých komu-
nikací.

„S výsledkem cvičení 
jsem spokojen. Všechny 
zúčastněné složky fungo-
valy, jak měly,“ uzavřel 
primátor Michal Pobucký. 

TĚŽCE NA CVIČIŠTI…: Na�případné�povodně�jsou�jednotlivé�složky�IZS�připraveny. 
 Foto: Petr Pavelka

Město cvičně řešilo povodeň

Město Frýdek-Místek 
podporuje činnost Senior 
Pointu Frýdek-Místek, 
který tak může poskyto-
vat této věkové kategorii 
řadu zajímavých služeb 
zdarma. S jeho chodem 
se byl seznámit i nový 
náměstek primátora Ri-
chard Žabka.

„V roce 2016 využilo 
služeb Senior Pointu 1245 
seniorů, za celé období 
od ledna 2013 jich bylo 
3326. Nejčastěji se klienti 
dotazují na aktivity spoje-
né s projektem Senior pas, 
následuje právní poraden-
ství a volnočasové aktivity. 
Ostatní služby jsou zastou-
peny už v menší míře,“ in-
formovala Zlatuše Paršová.

Senior Point poskytuje 

informace z oblasti bez-
pečnosti, prevence a so-
ciální oblasti, klidné a přá-
telské prostředí, přístup 
k počítači s internetem, 
na objednání také bez-
platné právní poradenství 
a poradenství v oblasti 
spotřebitelského chování. 
„V současné chvíli se rý-
sují určité možnosti Senior 
Pointy v kraji dovybavit 
a toho hodláme využít,“ 
sdělil Richard Žabka. 
„Chceme také prověřit, 
do jaké míry můžeme 
do oblíbeného projektu 
Senior pasů začlenit naše 
městské organizace, které 
by se mohly zapojit do sys-
tému výhod a slev,“ doplnil 
primátor Michal Pobucký. 
 (pp)

SENIOR POINT: Prozatím�nabízí�své�služby�v�Křížovém�
podchodu.  Foto: Petr Pavelka

Senior Point slouží zdarma

jsou hlídány i ve smys-
lu ekonomického smyslu 
investovaných prostřed-

ků,“ vysvětloval Radoslav 
Basel, že kanalizaci nelze 
dovést na každou „samotu 

u lesa“. Hovory v Chlebo-
vicích skončily potleskem 
občanů.  (pp)



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  4  ≈ SVČ Klíč

KROUŽKY A KURZY
Aktuální nabídku krouž-
ků a kurzů na školní rok 
2016/2017 najdete na www.
klicfm.cz. Do kroužků a kur-
zů se můžete hlásit v průběhu 
celého roku, nikdy není pozdě.

22. 4. 

CESTA DO PRAVĚKU 
| AKTIV DAY

Pojď se s námi podívat do mi-
nulosti. Naučíme tě pravěký 
tanec, vyzkoušíme jeskynní 
malby a vyrobíme si dino-
saury.
Věk: 4–12 let
Cena: 65 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 9.00–12.00 hodin
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

22. 4. – 23. 4. 
ZTRACENÉ POHÁDKY 

| POBYTOVÁ AKCE
„Já, královna Fantazie, spra-
vuji království příběhů a po-
hádek, které si lidé ve své fan-
tazii vytvořili. Je to svět bez 
hranic, kde čas je nekonečný 
a pohádky nikdy nezemřou. 
Něco zlého se však v Králov-
ství pohádek děje. Sudičkám 
se zpřetrhaly zlaté nitě pohá-
dek a ty někam zmizely. Přišla 
chvíle, kdy Kniha čar a kouzel 
promluvila moudrou radou. 
Ta zní: „Jen pomoc lidského 
světa je natolik účinná, aby 
byly pohádky opět naleze-
ny. Obracím se tedy na vás, 
na děti z lidského světa, o po-
moc.“
Věk: 6–12 let
Místo a čas: TZ Višňovka, 
Vyšní Lhoty 168, | Příjezd: 
9.00–9.30 hodin na TZ Viš-
ňovka | Odjezd: 16 hodin z TZ 
Višňovka
Cena: 550 Kč
Informace: Pavla Chrobáko-
vá | Telefon: 732 646 127 | E-
-mail: pavla@klicfm.cz 

29. 4. 
TOMCAT TROPHY | 
SOUTĚŽ PLASTIKO-

VÝCH MODELŮ
Veřejná soutěž plastikových 
modelů letadel a bojové tech-

niky.
Místo a čas: SVČ Klíč, bu-
dova A, Pionýrů 767, Místek, 
8.00–15.00 hodin
Informace: Patrik Siegel-
stein | Telefon: 558 111 761, 
732 646 125 | E-mail: patrik@
klicfm.cz

29. 4.
VYRÁBÍME BALZÁM 

NA RTY
Pojďme naši kuchyni změnit 
na kosmetickou laboratoř – 
vyrobíme si tolik potřebné 
a voňavé balzámy na rty, čistě 
z přírodních surovin.
Věk: 8–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč, bu-
dova B, Pionýrů 764, Místek, 
9.00 – 12.00 hodin
Cena: 120 Kč
Informace: Pavla Svobodo-
vá | Telefon: 736 150 088 | E-
-mail: pavlas@klicfm.cz

29. 4.
OSADNÍCI Z KATANU 

| DESKOVÉ HRY
Přijď si zahrát Osadníky 
z Katanu a pokus se získat ti-
tul přeborník města F-M...
Věk: 7–99 let
Místo a čas: SVČ Klíč, bu-
dova B, Pionýrů 764, Místek, 
8.30–14.00 hodin, Prezence: 
8.30–9.00 hodin
Cena: 50 Kč
Informace: Jiří Šnapka | Tele-
fon: 558 111 773, 604 524 066 | 
E-mail: jirka@klicfm.cz

Nabídka akcí SVČ Klíč na duben 

Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propagač-
ní materiály jednotlivých 
akcí, ze kterých se dozvíte 
konkrétní informace.
Bližší informace, 
přihlášky apod.
SVČ KLÍČ 
FRÝDEK-MÍSTEK 
telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz

Cena všech táborů:
1 350 Kč na 5 dnů. Děti lze 
přihlásit i na jednotlivé dny 
za 350 Kč na 1 den.
Program táborů běží vždy 
od 8 do 16 hodin. Hlídání za-
jištěno od 6.30 hodin.
Věk: 6–12 let (Pouze pro děti, 
které již absolvovaly 1. třídu 
ZŠ).
Přihlášky a informace:
Budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, tel.: 558 111 777, e-mail: 
tabory@klicfm.cz

10. 7. – 14. 7. 
SPORTY SVĚTA

Společně během pěti dnů si 
vyzkoušíme sporty, které se 
hrají v různých koutech svě-
ta. Podíváme se, jak se hraje 
například golf nebo baseball, 
vyzkoušíme si sporty v hale 
a na hřišti, zjistíme, které 
sporty jsou nejpopulárnější 
a nejsledovanější.

17. 7. – 21. 7. 
SPRÁVNÝ CIRKUS

Kde se rodí zábava, veselí 
a přátelství silné jako pro-

vazochodcovo lano? Přece 
v cirkuse! Během týdne 
navštívíme řadu míst, kde 
se věnují novocirkusovým 
disciplínám, zhlédneme vy-
stoupení tanečnic, akrobatů, 
žonglérů i odvážných voltižé-
rů a vše si také vyzkoušíme. 
Na chvíli se staneme artisty 
i klauny a užijeme si kousek 
léta v cirkusových barvách. 

24. 7. – 28. 7. 
ZÁCHRANÁŘI

O náš klidný a ničím neruše-
ný život se stará mnoho lidí. 
Vybrali si povolání, která 
jsou velmi náročná. Potře-
bujeme je vždy, když se nám 
něco nepříjemného přihodí. 
Uhodli jste správně – jsou 
to prostě záchranáři. Pracují 
u policie, městské policie, 
jsou to zdravotníci ve zdra-
votnické záchranné službě 
i pracovníci horské služby. 
Půjdeme se za nimi podívat, 
abychom blíže poznali jejich 
práci. Kromě exkurzí nás če-
kají také hry a soutěže. Bude 

to prostě prima týden! 
31. 7. – 4. 8. NAD ZEMÍ

Společně se podíváme na svět 
tak trochu z ptačí perspek-
tivy. Navštívíme rozhledny, 
projdeme se v korunách stro-
mů a zalezeme si na lanových 
překážkách. Můžete se těšit 
na mnoho krásných a netra-
dičních výhledů, spoustu 
dobrodružství a zábavy. Ne-
budou samozřejmě chybět 
akční hry. Samozřejmě, že se 
také dozvíte mnoho zajíma-
vých věcí.

7. 8. – 11. 8. 
CESTA KOLEM SVĚTA

Rád cestuješ? Líbí se ti po-

znávat nová místa? Chceš 
zažít spolu s kamarády dob-
rodružství po celém světě? 
V tom případě se s námi vy-
dej na pětidenní cestu kolem 
světa. Poznáš mnoho zajíma-
vých míst. Čeká tě to pravé 
cestovatelské dobrodružství.

14. 8. – 18. 8. 
NEKONEČNÝ VESMÍR

Láká tě nekonečný vesmír? 
Máš rád hvězdy? Chceš ob-
jevovat nové věci a zažívat 
s kamarády vesmírná dob-
rodružství? V tom případě 
se přidej k nám a užij si pě-
tidenní putování vesmírem. 
Navštívíme planetárium, 

hvězdárnu, budeme soutěžit, 
hrát si, plnit úkoly. Nevá-
hej a vystartuj s námi vstříc 
vesmírnému dobrodružství!
21. 8. – 25. 8. ŘEMESLA

Jak se zpívá v jedné známé 
písničce: „Ten dělá to a ten 
zas tohle“. My se společně 
vydáme podívat se, co vše 
lidé dělají. Každý den se se-
známíme minimálně s jed-
ním řemeslem, vyzkoušíme 
si ho. Tábor ale nebude pouze 
o řemeslech. Samozřejmě, že 
se nebudeme zabývat pouze 
řemesly. Čeká nás i sportová-
ní, budeme hrát hry, pojede-
me na výlet apod.

Nabídka příměstských táborů 2017 SVČ Klíč
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PÁTEK 21. 4. 2017    9.00 - 18.00
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Nejen africkým dětem 
pomáhá organizace Kola 
pro Afriku, ale radost 
udělala i třináctiletému 
chlapci z Frýdku-Místku.

„Oslovila mě paní Rena-
ta Pavloková z odboru so-
ciální péče frýdecko-mís-
teckého magistrátu, zda 
bychom nemohli darovat 
kolo týranému chlapci. Ho-
cha totiž týral vlastní otec 

a kolo, které vlastnil, mu 
rozřezal. Dnes maminka, 
která jej vychovává, nemá 
dostatek finančních pro-
středků na to, aby koupila 
jiné kolo. Po dohodě přímo 
s panem Romanem Posol-
dou, ředitelem organizace 
Kola pro Afriku, jsme při-
chystali a opravili vhodné 
kolo, které jsme ve středu 
29. března společně předa-

li chlapci a jeho mamince. 
Věřím, že si dárek užije 
a najede na něm spousta 
šťastných kilometrů. Jsem 
velmi rád, že jsme pomohli 
i takto, a věřím, že se spo-
lupráce s odborem sociální 
péče může ještě nadále roz-
víjet,“ informoval Marcel 
Sikora, koordinátor projek-
tu Kola pro Afriku ve Frýd-
ku-Místku.

Pečovatel-
ská služba, 
příspěvková 
organizace 
města, po-

skytuje svou péči občanům 
na vysoké profesionální 
úrovni již bezmála 25 let, 
s důrazem na tradiční hod-
noty rodiny. Pomáháme 
zejména seniorům a lidem 
se zdravotním postižením, 
aby mohli zůstat ve svém 
známém domácím prostře-
dí se svými blízkými. 

Pomoc ze strany pečova-
telské služby přichází zejmé-
na, pokud lidé již nezvládají 
některé úkony v péči o svou 
osobu, či o chod domácnos-
ti. Díky naší pomoci se lidé 
nemusí stěhovat do různých 
pobytových zařízení a tím 
přicházet o své přirozené 
prostředí. Vždyť každý z nás 
je úzce spjatý se svým domo-
vem a lidmi, které má rád.

Pečovatelská služba je 
připravena pomoci lidem, 
kteří se ocitli v tíživé životní 
situaci, denně zajišťuje dovoz 
obědů, péči o vlastní osobu 
(hygienu, pomoc s přípra-

vou jídla, doprovod k lékaři 
apod.), pomoc s domácností 
(úklid, nákupy), vždy s důra-
zem na individuální potřeby 
každého člověka. 

V domácnostech pomáhá 
40 kvalifikovaných, spoleh-
livých pečovatelek s citlivým 
přístupem. Naše pečovatelky 
dokážou dělat každou práci 
s velkou láskou.

Péči zajišťujeme denně 
včetně sobot, nedělí a svát-
ků. V průběhu loňského roku 
jsme pomáhali 537 lidem, 
kteří tak i díky nám mohou žít 
spokojeně ve své domácnosti. 
Čtyři rozvozová vozidla zajis-
tila v loňském roce doručení 
téměř 60 000 obědů do do-
mácností ve Frýdku-Místku, 
Skalici, Zelinkovicích, Chle-
bovicích a Lískovci.

Podrobnosti o naší službě 
lze získat na webu ww.psfm. 
.cz, na telefonním čísle 
775 790 008 nebo osobně 
v budově Centra pečovatel-
ské služby v ulici Zámecká 
1266 ve Frýdku-Místku 
v blízkosti venkovního par-
koviště naproti Kauflandu. 
 Šárka Prokopová

Zařízení Jesle Frýdek-
-Místek je od 1. 7. 1993 pří-
spěvkovou organizací měs-
ta Frýdek-Místek. Po dobu 
bezmála jednoho čtvrt-
století toto zařízení nabízí 
služby pro rodiny s dětmi 
od 1 do 3 let věku. 

V roce 2015 tyto městské 
jesle získaly oprávnění mi-
nisterstva práce a sociálních 
věcí – registraci k provozová-
ní a poskytování služby péče 
o dítě v dětské skupině dle 
zákona č. 247/2014 Sb. Cílem 
získání oprávnění pro posky-
tování této služby je právní 
úprava, kde jsou nastaveny 
podmínky tak, aby zajišťova-
ly kvalitu poskytované péče, 
a to na nekomerčním zákla-
dě. V následujícím roce 2016 
toto zařízení úspěšně prošlo 
jako první v Česku dobro-
volným auditem kvality péče 
o děti v dětské skupině.

Součástí rozsáhlých změn 
je i vlastní stravovací provoz 

zařízení, kde došlo a dochá-
zí ke změnám týkajícím se 
zkvalitňování vybavenosti 
a provozních podmínek. 
Za naprosto stěžejní v této 
oblasti považujeme úspěšnou 
spolupráci s externí kvalifi-
kovanou nutriční terapeut-
kou Karin Petřekovou. Paní 
magistra působí nejen jako 
zkušený registrovaný nutrič-
ní terapeut se specializací 
a pedagogickou praxí, ale 
i jako koordinátorka nutrič-
ního poradenství v rámci vý-
zkumného obezitologického 
centra Lékařské fakulty Os-
travské univerzity. Pod jejím 
odborným vedením a s její 
spoluprací usilujeme o cel-
kové zkvalitňování zdravé-
ho stravování i nutriční péče 
a zavádění novinek v tomto 
oboru do praxe.

Motivačním závazkem 
celého našeho pracovního 
týmu v oblasti stravování 
vůči všem rodičům s dětmi, 

kteří budou mít zájem naše 
služby nadále využívat, je 
aktivní celoživotní vzdělává-
ní zaměstnanců prostřednic-
tvím tzv. ověřených zdrojů. 
V našem případě se jedná 
o účast ve vzdělávacím pro-
gramu Ostravské univerzity, 
Lékařské fakulty v Ostravě. 
Cílem naší účasti v tomto 
projektu je povznesení kvali-
ty stravování dětí.

Na závěr si dovolíme pou-
žít text z metodiky „Uzdrav-
me svou školní jídelnu“. 
Správně fungující jídelna 
by měla být autoritou, která 
ukazuje správnou cestu a řídí 
se zásadami správné výži-
vy. Snažme se být jídelnou, 
do které bychom posílali i své 
vlastní děti. I na nás záleží 
zdraví celé jedné generace.

Za zařízení Jesle F-M, 
p. o. Dagmar Zemanová, 
ředitelka zařízení, a Gab-
riela Gongolová, metodik 
výchovné péče

Na přelomu dubna 
a května uskuteční městská 
organizace Svazu důchod-
ců ČR v Galerii pod sovou 
v 1. základní škole tradiční 
výstavu „HOBBY“, která 
ukazuje veřejnosti našeho 
města šíři zájmů a tvůrčích 
schopností seniorů. 

V minulých ročnících jsme 
prezentovali také umělecké 
a rukodělné výtvory našich 
přátel z dalších organizací 
Svazu důchodců Moravsko-
slezského kraje a Jednoty dů-
chodců ze Žiliny a Kysucké-
ho Nového Města. Ohlas 
návštěvníků, i když se nehr-
nuly přímo davy, byl vždy 
velmi pozitivní, mnohdy 
nadšený. Upřímnou podporu 
máme pokaždé od primátora 
města Michala Pobuckého, 
ředitele školy Zbyňka Šos-
tého, ale také od vedení Frý-
decké skládky, která vždy 
finančně podporuje jejich 

uskutečnění. Výnosy ze zá-
věrečných aukcí darovaných 
exponátů pravidelně odesí-
láme na dobročinné účely. 
V minulosti to byl příspěvek 
na obnovu vyhořelé chaty Li-
bušín na Pustevnách, na vý-
cvik asistenčních psů nebo 
obnovu domů po zemětřese-
ní v Nepálu. 

Vedle motivace tvůrců – 
seniorů, získání zájmu a in-
formování veřejnosti, mají 
tyto výstavy kladný vliv 
na prohlubování porozumění 
mezi generacemi. Výrazně 
se to projevilo na naší loň-
ské podzimní zahrádkářské 
výstavě, na níž děti z hosti-
telské školy vystavily stejně 
tematicky zaměřené výkresy 
a zahradnická zátiší z plaste-
líny. Tyto přístupy chceme 
i nadále rozšiřovat s nadějí, 
že tak alespoň drobným pří-
spěvkem podpoříme zlepšo-
vání vztahů a úcty nejmladší 

generace a té naší, nejstarší.
Letošní HOBBY 2017 za-

hájíme poslední dubnovou 
sobotu 29. 4. v 10 hodin. 
Bude sběratelská. Je takovou 
všeobecnou vlastností nás 
„starších“ – lpění na starých 
věcech, rodinných památ-
kách, které mají svůj příběh 
a tím pro nás získaly nena-
hraditelnou hodnotu. Také 
je zajímavé, že sběratelská 
vášeň s věkem nevyhasíná, 
a ještě k tomu na ni máme 
více času. Sbírkové předmě-
ty budou tedy letošní náplní 
naší výstavy. Ať to budou 
staré hřebíky nebo možná 
historická auta, bude se na co 
dívat. Nezapomeňte přijít 
od 29. 4. do 6. 5. do galerie, 
vždy od 10 do 17 hodin.

Všechny občany města, 
a nejen seniory, srdečně 
zvou Anna Sumcová a Da-
libor Kališ, Městská orga-
nizace Svazu důchodců ČR

Jesle Frýdek-Místek, p.o. chtějí povznést 
kvalitu péče zejména v oblasti stravování

Výstava HOBBY letos již pátým rokem

Pečovatelská služba 
aneb doma je doma

Kola pro Afriku pomohla i týranému místnímu chlapci
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Po dvou porážkách 
na horké půdě Zubří byli 
házenkáři Pepino SKP 
Frýdek-Místek odhodlá-
ni v domácím prostředí 
prodloužit čtvrtfinálovou 
sérii. To se jim ale nepo-
vedlo. Favoritovi podlehli 
i potřetí, takže budou hrát 
o celkové 5. až 8. místo.

Od začátku viděli diváci 
v hale na 6. ZŠ velmi vy-
rovnané a taky vyhecované 
utkání. Bylo cítit, že se hra-
je o hodně. Střetnutí mělo 
všechny atributy play off. 
V úvodním poločase náš 
výběr neustále držel vedení, 
byť jen jedno či dvoubran-
kové. Soupeř nám po celou 
dobu zdatně sekundoval. 
Po prvních třiceti minutách 
jsme ale vedli 13:12.

Po změně stran Zubří 
přidalo a dokázalo otočit 
průběh střetnutí ve svůj 
prospěch. A to i díky námi 
neproměňovaným šancím. 
Bohužel naši hráči zahodili 
hned několik vyložených. 
Neproměnili sedmičku, 
náskoky z pivota i křídla. 
A to byla voda na mlýn pro 
Zubří, které se rázem do-
stalo do laufu a vytvořilo 
si rozhodující náskok, který 
si už v poklidu udrželo až 

do konce. Zubří tak postou-
pilo mezi čtyři nejlepší ex-
traligová družstva a zahraje 
si o medaile.

„Bylo to velmi nervózní 
utkání. Zejména v prvním 
poločase jsme předved-
li nevyrovnaný výkon. 
Po drobných změnách 
o přestávce se obraz hry 
kardinálně změnil. Díky 
zlepšení přesnosti a většímu 
důrazu v obraně se nám po-
dařilo odskočit soupeři, což 
zřejmě rozhodlo o osudu 
celého utkání a celé série,“ 
uvedl po utkání trenér HC 
ROBE Zubří Andrej Titkov.

„Projevilo se, že jsme 
měli užší kádr. K tomu mu-
síme připočíst, že před týd-
nem se nám zranil Michal 
Vacula, který už bude chy-
bět do konce sezony, a ještě 
před utkáním vypadl Jarda 
Dyba. Dohráváme s hodně 
úzkým kádrem, takže jsme 
odpadli i fyzicky,“ konsta-
toval trenér Pepino SKP 
Frýdek-Místek Aleš Chras-
tina. „Každopádně rozhod-
ně máme o co hrát. Páté 
místo by bylo nejlepším 
umístěním za mého půso-
bení u družstva. I když jsme 
někdy byli pátí po základní 
části, tak nakonec jsme si 

O MEDAILE NE: Domácí�po�půli�nestačili.  Foto: Petr Pavelka

Házenkáři budou hrát o páté místo
Pepino SKP F-M – HC ROBE Zubří 24:31 (13:12)

Poslední a vlastně je-
diné vítězství nad žiž-
kovskou Viktorií se da-
tuje na září roku 2014. To 
jsme v domácím prostředí 
zdolali Pražany díky brz-
kému gólu Martina Ma-
túše. Od té chvíle na vý-
raznější úspěch s tímto 
soupeřem čekáme a pod 
žižkovskou věží jsme nyní 
schytali debakl.

Zatímco naši fotbalisté 
z úvodních pěti rohů nevy-

těžili nic, domácí udeřili 
hned z toho prvního, který 
zahrávali ve 22. minutě. Ze 
hry pak uplynuly další dvě 
minuty a Pražané se mohli 
radovat podruhé, tentokráte 
po autovém vhazování. Třetí 
branky se domácí celek do-
čkal krátce před přestávkou. 
Ani po změně stran se obraz 
hry příliš nezměnil, Engel-
mann završil svůj hattrick. 
Žižkovští si v pohodě udrželi 
domácí neporazitelnost.

Debakl pod vysílačem
FK VIKTORIA ŽIŽKOV – MFK F-M 5:0 (3:0)

ve vyřazovacích bojích po-
horšili. Páté místo by roz-

hodně bylo dobrým výsled-
kem, takže nikdo nemůže 

říct, že nemá motivaci pro 
další zápasy,“ zdůraznil.

Baseballistům Frýd-
ku-Místku začíná nová 
sezona. Do ní je z trenér-
ské pozice nově povede 
předseda klubu Marcel 
Pardík, který si dal za cíl 
postup do extraligové ba-
ráže.

Z loňského kádru letos 
v dresu Klasiku neuvidíme 
pětici hráčů. V 1. lize pro-
to dostanou příležitost také 
mladí odchovanci klubu. 
Tým tak bude stavět hlavně 
na týmovém duchu, což po-
tvrdil také Marcel Pardík. 
„Chceme, aby se tým více 
stmelil a hráči bojovali je-
den za druhého,“ řekl nový 
trenér A-týmu. 

I navzdory odchodům 

zůstávají cíle Klasiku stejné 
jako v minulé sezoně. „Na-
ším cílem je postup do ba-
ráže o extraligu,“ prozradil 
Marcel Pardík. Do baráže 
postupují první čtyři celky 
1. ligy po základní části 
a poslední čtyři týmy z nej-
vyšší soutěže.

Fanoušci Frýdku-Místku 
se navíc můžou těšit na dal-
ší novinku. V této sezoně 
budou moct podpořit svůj 
tým častěji než loni. Klub 
se po vzoru extraligových 
celků snaží omezit zdlou-
havé dvojzápasy a duely 
rozloží do více dnů.

Hráči Frýdku-Místku 
si naplánovali závěrečnou 
prověrku před nadcházející 

sezonou 1. ligy 
v Brně, příprav-
ným zápasem 
proti Drakům. 
Pak už vyjeli 8. 
dubna k zápasům 
proti SaBaTu Pra-
ha, který potrápili 
zejména v prvním 
zápase, ale nako-
nec nebodovali.

KLASIK: Klub�bude�sázet�na�týmový�
duch.�� Foto: Pavel Chorobik

Cíl baseballistů – baráž

Ve dnech 19.–21. břez-
na se konalo v Karlových 
Varech Republikové finále 
středních škol ve volejbalu 
chlapců a dívek kategorie 
V. Závěrečných republiko-
vých bojů se zúčastnilo šest 
nejlepších dívčích a chla-
peckých týmů, které se 
musely do Karlových Varů 
probojovat nejdříve z okre-
su, kraje a nakonec z kvali-
fikační skupiny.

Průmyslováci jsou skvě-
lý kolektiv, který naši školu 
i republiku reprezentoval 
o prázdninách na Mistrovství 
světa v Bělehradu. I v tom-
to roce šel tým odhodlaně 
za svým cílem a své soupeře 
ve všech těchto mezistup-
ních porazil rozdílem třídy. 
Většina studentů hraje nebo 
hrála ve volejbalovém klubu 
Beskydy, který má základnu 
ve Frýdku-Místku. Spoluprá-
ce školy a klubu je příklad-
ná hlavně zásluhou trenéra 
Michala Provazníka, který 
neváhal s kluky odjet do Kar-
lových Varů.

Vzhledem k tomu, že le-
tos to byla finálová účast 
ve starší kategorii, stříbro má 
cenu zlata. Za sebou studenti 
Střední průmyslové školy, 
Obchodní akademie a Jazy-
kové školy z Frýdku-Místku 
nechali takové školy jako 
SPŠ a VOŠ z Příbrami, Gym-
názium Teplice, Integrova-
nou střední školu technickou 
a ekonomickou ze Sokolova, 
Střední školu z Liberce. Pod-
lehli pouze Gymnáziu Brno 
ve vyrovnaném finále 1:2.

Stříbrnou tečku za svým 
končícím se studiem na naší 
škole tak udělalo pět matu-

VICEMISTŘI ČESKÉ REPUBLIKY: Klečící� zleva:�
Jan� Raszka,� Jonáš� Stonavský,� Danuše�Górecká,� Ondřej�
Pečinka,�Jan�Pytel,�Adam�Matějka.�Stojící:�Jana�Bretová,�
Jiří�Bajtek,�David�Kolář,�Patrik�Mišák,�Tomáš�Prokůpek,�
Dan�Kunz,�Jakub�Zerzavý.

Stříbro z Mistrovství republiky přivezli 
volejbalisté z místecké průmyslovky

rantů, kteří svou školu vzor-
ně reprezentovali po celé 
čtyři roky studia. „Cením si 
hlavně toho, že chlapci chtě-
jí reprezentovat svou školu 
a prosazují se i v jiných ob-
lastech, než je sport. Stačí 
připomenout reprezentaci 
školy na úrovni republiky 
ve strojírenských, výtvar-

ných soutěžích, v okresních 
a krajských kolech středo-
školské odborné činnosti,“ 
vysvětluje Danuše Górecká 
a dodává: „Neztratilo se ani 
mládí a těší mě, že i tito borci 
mají své nástupce v prvních 
ročnících.“

K výsledku blahopřejeme 
a děkujeme za reprezentaci.
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Valcíři přinutili hosty 
v úvodních minutách pěk-
ně se otáčet, jelikož soupeři 
zle zatápěli. O brzké vede-
ní však do poločasu přišli 
a v tom druhém bylo Tá-
borsko lepší.

„Začátek utkání byl přes-
ně takový, jaký jsme chtěli. 
Bylo vidět, jakým způsobem 
chceme hrát. Chtěli jsme dát 
na začátku gól, ten přišel 
po čtvrthodině hry. Do té 
doby jsme měli více ze hry, 
vytvořili si hodně šancí, ale 
bohužel jsme druhý nedali,“ 
řekl k první části střetnutí do-
mácí kouč Miroslav Nemec.

Ve 14. minutě zahrával 
zpod hodin rohový kop Sla-
ninka a nikým nekrytý Byr-
tus zužitkoval chvilkového 
zaváhání táborského bran-
káře Tomy – 1:0. O chvíli 

později se do zakončení dral 
Ševčík, ale ani on, ani vzápě-
tí Byrtus kýžené druhé bran-
ky nedocílili. Krátce před 
přestávkou přišel zbytečný 
faul u postranní čáry. Hosté 
zahrávali standardní situaci, 
ze které se přesně k tyči trefil 
aktivní Džafič – 1:1.

A na začátku druhého 
dějství bylo ještě hůře. Hbitý 
Mršič se prodral po levé stra-
ně až před brankáře Mihálka 
a křižnou ranou převrátil 
misky vah na stranu tábor-
ského celku – 1:2. V 51. mi-
nutě domácí Ševčík málem 
potrestal chybnou rozehráv-
ku Kučery, hostující zadáci 
stačili střelu našeho útoč-
níka vykopnout z brankové 
čáry. O sedm minut později 
se po výborně zahrané stan-
dardce dostal do zakončení 

Přestože to vypadalo 
s počasím všelijak, nakonec 
proběhl 12. ročník Běhu 
okolo Olešné za vcelku při-
jatelného počasí. Nakonec 
dorazilo přes 220 dětí a svá-
děly velké souboje. 

Naši začali sbírat medai-
le hned od první kategorie 
benjamínků, kterých přes 
nevlídné počasí dorazilo se 
svými rodiči téměř padesát. 
Mezi chlapci zvítězil Ondra 
Mynarz a třetí doběhl Saša 
Milata. Mezi děvčaty vy-

hrála Johanka Münsterová 
před Nelou Fridrichovou. 
Děvčata z mnipřípravky 
nepustila na stupně nikoho 
jiného, když vyhrála Vik-
torka Bartoňová před Míšou 
Kubinovou a Ellen Burko-
vičovou, z chlapců doběhl 
na třetím místě Filip Popelář. 
V přípravce se prosadil pou-
ze Honza Klimas na druhé 
místo, ovšem v mladších žač-
kách zvítězila Anna Cagašo-
vá před Viktorií Ťahanovou. 
V mladších žácích vybojoval 

druhé místo Ondřej Pavelek. 
Ve starším žactvu doběhla 
na třetím místě Anna Ze-
maníková, závod chlapců 
ovládl Patrik Stankov před 
Thomasem Hlavačkou. 
V dorostu se prosadila pouze 
děvčata, a to na druhé místo 
Eliška Kopcová a hned za ní 
doběhla Tereza Kotásková. 
Naši se neztratili ani v závo-
dě dospělých. Mezi ženami 
zvítězila Aneta Chlebíková 
z Jablunkova, před našimi 
Ivetou Raškovou a Veroni-
kou Siebeltovou. Ženy nad 35 
let ovládla Monika Tkáčová. 
Závod mužů se stal kořistí 
čerstvého veterána Jiřího 
Němečka z Vyškova, hned 
za ním finišoval náš Jan Te-
sarčík, který vyhrál kategorii 
mužů do 34 let.

NEPOVEDENÁ DRUHÁ PŮLE: Valcíři� dokázali� zatlačit� soupeře� jen� zkraje� zápasu.�
 Foto: Petr Pavelka

Na apríla se nedařilo
MFK F-M – FC MAS TÁBORSKO 1:3 (1:1)

Na Olešné běhaly tři stovky závodníků

Na počátku dubna skon-
čil další ročník šachové 
extraligy. A byl to ročník 
poměrně dramatický. Naši 
borci totiž vstoupili do se-
zony loni v říjnu poměrně 
vlažně, pokud tak může-
me označit dvě porážky 
v úvodních kolech, a až po-
stupně s přibývajícími zá-
pasy tento smolný začátek 
vyvažovali mnohdy obtížně 
vybojovanými body.

Soutěž se hraje na pět etap. 
Čtyřikrát o víkendu, kdy se 
v sobotu odehraje jedno kolo 
a v neděli druhé kolo, a pak 
o prodlouženém víkendu, 
kdy se od pátku do neděle 
odehrají poslední tři kola. 

Před posledními třemi koly 
drželi hráči Frýdku-Místku 
osmou příčku ve dvanácti-
členné tabulce. To byla po-
zice, která nebudila nadšení, 
protože v dosavadních deseti 
ročnících extraligy s naší 
účastí skončila BŠŠ třikrát 
třetí, dvakrát šestá a pětkrát 
pátá. O tom, jak dopadne 
jedenáctý ročník, měly roz-
hodnout nadcházející tři 
zápasy. Hráči týmu BŠŠ se 
nadechli k mohutnému finiši 
a všechny tři zbývající sou-
peře postupně porazili: Tat-
ran Litovel 6,5:1,5, ŠK Duras 
Královo Pole 4,5:3,5 a Loko-
motivu Brno 5,5:2,5. Výsled-
kem je tedy pěkné páté místo, 

což je, s odkazem na naše do-
savadní působení v extralize, 
vlastně náš standard.

Buďme realisté a uvědom-
me si, že loňský medailový 
úspěch byl ve velmi silně 
obsazené šachové extralize, 
kde se to jen hemží meziná-
rodními velmistry, zároveň 
úspěchem mimořádným, se 
kterým nelze počítat každý 
rok. Pohled na konečnou ta-
bulku, kdy je z pátého místa 
lépe vidět na místo první, než 
na místo dvanácté, oprávně-
ně dává pocit jistého uspoko-
jení. Naši hráči dosáhli velmi 
solidního výsledku a je třeba 
jim k němu pogratulovat. 

 Tomáš Adamec 

Skončila šachová extraliga

PRINCE WINTER TENIS IV: Poslední� z� mnoha�
zimních�turnajů,�které�pořádal�napříč�kategoriemi�Ten-
nispoint�Frýdek-Místek,�perfektně�vyšel�domácímu�Pa-
trikovi�Pavelkovi,�který�ovládl�dvouhru�i�čtyřhru.�V�de-
blu� si� prvenství� připsal� s� dalším� frýdecko-místeckým�
hráčem� Kryštofem� Krmaschkem� takřka� povinně,� ale�
v�singlu�při�kvalitě�startujících�dosáhl�dokonce�na�bodo-
vě�nejcennější�výsledek�halové�sezony,�díky�kterému�se�
mu�bude�na�republikový�dorostenecký�žebříček�po�zimě�
docela�dobře�dívat.  Foto: Jaroslav Mück

Patrik Pavelka získal „double“

GB Draculino se v břez-
nu zúčastnilo turnaje 
v brazilském jiu-jitsu (BJJ) 
ve Vsetíně, který nesl ná-
zev Valachien Challenge. 
Přihlásilo se na něj rekord-
ních 201 závodníků z České 
a Slovenské republiky. 

Soutěžilo se ve 34 katego-
riích. Závodníci GB Dracu-
lino získali 4 zlata, 5 stříbr-
ných a 5 bronzových medailí 
a stali se tak nejúspěšnějším 
týmem. Medailisté byli v ka-
tegoriích dětí, juniorů či ju-
niorek, začátečníků, pokro-

čilých, elite a v kategoriích 
masters nad 30 let.
Zlato: Radek „Migy“ Mitren-
ga, Tomáš Kaňok, Roman 
Waloszek, Karel Kazlepka.
Stříbro: Ondřej Bortel, Sil-
vestr Buršík, Šimon Horák, 
Matěj Holeš, Jan „Nitro“ 
Heindl.
Bronz: Vít Saniter, Eliš-
ka Langerová, Vladimír 
Pech, Tomáš Bohdal, Daniel 
Cieslar.

O více informacích včetně 
náboru se dočtete na webu 
www.gbdraculino.cz.

Draculino uspělo ve Vsetíně

Literák, jeho hlavičku, mířící 
k pravé tyči, stačil na posled-
ní chvíli vyškrábnout bran-
kář Toma. V 67. minutě by se 
nejspíš v hostech krve nedo-
řezalo. Švrčkova dělovka jen 
o chlup minula pravou šibe-

nici Tomovy branky. A jak už 
to tak bývá, platilo pravidlo 
nedáš-dostaneš. V 75. minutě 

zahrával Mrsič trestný kop 
a jeho střílený pokus tečoval 
ještě pohotový Toml – 1:3.
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Statutární město Frýdek-
-Místek, Magistrát města 
Frýdku-Místku, odbor ži-
votního prostředí a zeměděl-
ství, který má v kompetenci 
nakládání s komunálním 
odpadem, připravil ve spolu-
práci se společností Frýdecká 
skládka, a.s., zajišťující svoz 
komunálního odpadu na úze-
mí města Frýdku-Místku, 
harmonogram svozu ob-
jemného odpadu v dubnu 
2017, tzv. „Jarní úklid“, a to 
formou přistavení velkoobje-
mových kontejnerů. 

V letošním roce na jaře 
budou velkoobjemové kon-
tejnery přistaveny na 63 
svozových místech, jak je 
uvedeno v harmonogramu 
níže. Přistaveny budou vždy 
dopoledne uvedeného dne, 
nejpozději do 11.00 hodin, 
a odváženy budou následu-
jící den mezi 6. až 11. hodi-
nou. Odpad smí být odklá-
dán pouze do kontejnerů! 
Jakékoliv odkládání odpadu 
mimo kontejner bude pova-
žováno za odkládání odpadu 
mimo vyhrazené místo dle 
ust. § 47 odst. 1 písm. i) zá-
kona č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, s možností udělení 
pokuty až do výše 50.000 Kč. 
V době konání svozu bude 
Městská policie Frýdek-Mís-
tek provádět pravidelné kon-
troly konkrétních stanovišť 
a bude sankcionovat na místě 
ty, kteří se dopustí přestupku 
proti veřejnému pořádku, tj. 
odloží odpad mimo kontej-
ner. 

HARMONOGRAM 
SVOZU:

18. 4.
Frýdek, Panské Nové Dvory 
2416 
Frýdek, Panské Nové Dvory 
3444 (u býv. hř. TJ Slezan)
Frýdek, ul. K Hájku 140 
(u obchodu)
Frýdek, ul. Lubojackého 
2702 (napojení ul. J. E. Pur-
kyně)
Frýdek, ul. Bruzovská 1826 
(u vodárny)
Místek, ul. Kollárova 146 
(u pečovatelských domů)
Místek, ul. Fibichova 1499 
(poblíž Gymnázia Petra 
Bezruče)
Místek, ul. Pionýrů 803

19. 4.
Frýdek, ul. K Lesu 1822 (na-
proti kříže)
Frýdek, ul. Nové Dvory-Vr-
šavec 1825 (u lesa)
Frýdek, ul. Jeronýmova 428 
POUZE DNE 19. 4.
Místek, ul. Beethovenova 
1857 (na parkovišti)
Místek, ul. Myslbekova 2034 
(u rozvodny)
Místek, ul. Ke Splavu 1568 
(u nádob na separovaný od-
pad)

20. 4.
Lískovec 410 (za výrobnou 
krůtích výrobků)
Frýdek, ul. Jiřího Hakena 
1658 (u večerky „Maják“)
Frýdek, ul. Slezská 2898 
(na parkovišti)
Frýdek, ul. Černá cesta 2874 
(u obchodu)
Frýdek, ul. Křižíkova 1352 
(autobusové stanoviště VP)
Frýdek, ul. Tolstého 110 
(u telefonní budky)
Frýdek, ul. Maxe Švabinské-
ho 2237 (směrem k ul. Lísko-
vecká)

24. 4.
Frýdek, ul. Slunečná (vedle I. 
P. Pavlova 284)
Frýdek, ul. Nad Mostárnou 
2631 (u lávky)
Frýdek, ul. Josefa Skupy 
2928 (za kulturním domem)
Frýdek, ul. Cihelní 3416 
(u gymnázia a SOŠ, dříve 
10. ZŠ)
Frýdek, ul. Klicperova 385 
(u popelnic)
Frýdek, ul. Slunečná 302 
POUZE DNE 24. 4.

25. 4.
Místek, ul. Březinova 789 
(u výměníku)
Místek, ul. Československé 
armády 1935 (na parkovišti)
Místek, ul. Anenská 632 
(na parkovišti)
Místek, ul. Zdeňka Štěpánka 
154 (za restaurantem)
Místek, ul. Bezručova 232 
(u betonových zábran)
Místek, ul. K Olešné 1332

26. 4.
Místek, ul. Jiřího Trnky 72 
(u restaurace Morava)
Místek, ul. Dr. Antonína Va-
culíka 1899 (parkoviště za 8. 
ZŠ)
Místek, ul. Frýdlantská 2199 
(u věžáků)
Zelinkovice, ul. Příborská 63 
(poblíž MŠ, u nádob na se-
par. odpad)
Chlebovice, ul. Ke Studánce 
128 (u transformátoru)
Chlebovice, ul. Františka 
Prokopa 110 (u pošty)
Chlebovice, ul. Stařičská 78 
(u pana Martínka)
Lysůvky, ul. Zahradnická 51 
(naproti zahradnictví)

12. 4. a 27. 4.
Frýdek, ul. Jana Čapka 3087
Frýdek, ul. M. Chasáka 3149

Frýdek, ul. Pekařská 3421 
(za domem č. p. 3057)
Místek, ul. Pavlíkova 270 
(u nádob na separovaný od-
pad)
Místek, ul. Lesní 505
Místek, ul. Palkovická 305 
(u podchodu)

2. 5.
Lískovec, ul. K Sedlištím 
305 (u kulturního domu)
Lískovec, ul. K Sedlištím 
281 (u hřbitova)
Skalice 61 (u kulturního 
domu)
Skalice 137 (u kostela)
Skalice 32 (u žampionárny) 
POUZE DNE 2. 5.
Místek, ul. Vojtěcha Martín-
ka 2373 (u hřiště)
Místek, ul. Kolaříkova 574
Místek, ul. Spořilov 1614 
(za domem)
Místek, ul. Čelakovského 
1474 (bývalá prodejna)

Do velkoobjemových kon-
tejnerů ODKLÁDEJTE OB-
JEMNÝ ODPAD (např. skří-
ně, ostatní nábytek, koberce, 
matrace), NEODKLÁDEJ-
TE nebezpečný odpad (např. 

mazací a motorové oleje, 
olejové filtry, televizory, mo-
nitory, počítače, obrazovky, 
lednice, mrazáky, zbytky 
barev, laků a ředidel, použité 
obaly od postřiků, autoba-
terie a monočlánky, prošlé 
a nepotřebné léky). Tyto od-
pady můžete odložit ve sběr-
ném dvoře (ul. Panské Nové 
Dvory – v objektu společ-
nosti Frýdecká skládka, a.s., 
ul. Jana Čapka – sídliště Slez-
ská – bývalý areál stavebnin 
BETA, ul. Na Příkopě – pod 
estakádou, ul. Collo-louky – 
vedle supermarketu Tesco). 
Do velkoobjemových kon-
tejnerů NEPATŘÍ stavební 
odpad, ani biologický odpad 
(např. větve, tráva).

Změna umístění velko-
objemových kontejnerů 
v rámci ulice vyhrazena. 
Pro informace se můžete 
obrátit na odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
tel. 558 609 498 nebo pří-
mo na společnost Frý-
decká skládka, a.s., tel. 
558 440 066.

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě 
a místních částech v dubnu 2017 – tzv. Jarní úklid

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 práv-
ním 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 kontakt-
ní 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 školy/ma-
teřské školy (maximálně tři 
strany strojopisu)
- výpis z evidence Rejstříku 
trestů (ne starší tří měsíců) 
nebo doklad o jeho vyžádání
- čestné prohlášení o plné 
způsobilosti k právním úko-
nům
- lékařské potvrzení o způso-
bilosti k vykonávání činnosti 

ředitele školy (ne starší tří 
měsíců) 
- písemný souhlas se zpra-
cováním osobních údajů pro 
účely tohoto konkursního 
řízení ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů

Ke konkursnímu řízení bu-
dou přijaty pouze přihlášky 
doložené kompletními nále-
žitostmi (přihlášku, životo-
pis, koncepci rozvoje školy, 
čestné prohlášení a souhlas 

se zpracováním osobních 
údajů vlastnoručně podepiš-
te).
Informace: 
www.frydekmistek.cz

Přihlášky podejte do 2. 5. 
na adresu: 
Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor školství, kul-
tury, mládeže a tělovýcho-
vy, Radniční 1148, 738 22 
Frýdek-Místek, k rukám 
Ing. Ilony Nowakové.
Obálku označte názvem ško-
ly a textem: „konkursní říze-
ní – neotvírat“.

Statutární město Frý-
dek-Místek bude nabízet 
v průběhu roku k pro-
deji přebytečný movitý 
majetek. Bude se jednat 
převážně o kancelářský 
nábytek a výpočetní tech-
niku.

První elektronická aukce 
movitého majetku se usku-

teční ve dnech 24.–30. 4. 
na portále www.aukcefm.
cz.

Informace o konání dal-
ších elektronických aukcí 
občané naleznou na inter-
netových stránkách sta-
tutárního města Frýdek-
-Místek a na portále www.
aukcefm.cz.

Elektronická aukce – přebytečný movitý majetek

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK RADA MĚSTA VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
na vedoucí pracovní místa: 1. ředitele p. o. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, IČ: 70971692

2. ředitele p. o. Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404, IČ: 60046066.
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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. Frýdek
stavba č.p. 10 na pozemku p.č.18/1 zast. plo-
cha a nádvoří – ul. Radniční 
nebytové prostory o celkové výměře 31,75 m2 
(provozovna) 
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 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. 
NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. 
NP (kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 606 je součástí 
pozemku p.č. 1437/6) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², II. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VI. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. 
NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. 
NP (kancelář) 
- stavba č.p. 2299 na pozemku p.č. 2910 za-
stavěná plocha a nádvoří, (stavba č.p. 2299 je 
součástí pozemku p.č. 2910), – tř. T.G. Masa-
ryka
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m2 
(provozovna)
stavba č.p. 647 na pozemku p.č.1543 zast. 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek (stavba je součástí pozemku p.č 1543) 
– Kostikovo náměstí 
nebytové prostory o celkové výměře 17,64 m2 
(prodejna) 
nebytové prostory o celkové výměře 86,06 
m2, II.NP (provozovna, prodejna) 
nebytové prostory o celkové výměře 113,17 
m2, II.NP (fotoateliér) 
Dominika Chludová, 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 pozemku p.č. 3988/9) – Místecká 
kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 16 m2 
(sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 
(sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 
(sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/7 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (stavba bez č.p./č.e. je součástí 
pozemku p.č. 3988/7) – Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 26,88 m2 

(sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/7 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (stavba bez č.p./č.e. je součástí 
pozemku p.č. 3988/7) – Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 35 m2 

(sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 
je součástí pozemku p.č. 3978/3) – Místecká 
kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 17,55 m2 
(kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 39,3 m2 
(kancelář)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./
č.e. je součástí pozemku p.č. 3975/6) – bývalý 
sklad PHM – Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 43,47 m2 
(sklad)
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí 
pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 61,34 m2, 
I. NP, místnost 136 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 
m2,
II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,36 m2, 
II. NP, místnost 205 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
II. NP, místnost 206 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 29,5 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,
IV. NP, místnost 402 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
V. NP, místnost 501 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zasta-
věná plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 33,7 m2, 
II. NP
nebytové prostory o celkové výměře 41,32 m2, 
II. NP 
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 za-
stavěná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zasta-
věná plocha a nádvoří – ul. 17. listopadu
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 

(garáž)
stavba č.p. 159 na pozemku p.č. 922/5 zastavě-
ná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (stavba č.p. 159 je součástí pozemku 
p. č. 922/5) – ul. Komenského 
nebytový prostor o celkové výměře 15 m2, I. 
NP
podzemní stavba se samostatným účelovým 
určením – křížový podchod pro pěší, umís-
těná pod komunikacemi I/48 a II/ 484, pod 
křižovatkou ulic Hlavní třída, Janáčkova, 
Frýdlantská a Ostravská, přičemž vyústění 
podchodu ve směru ke kostelu Sv. Jana a Pav-
la je na pozemku p.č. 229/6, zastavěná plocha 
a nádvoří – společný dvůr, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek
nebytový prostor o celkové výměře 24,70 m2 
(prodejna).

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

LICHÝ TÝDEN
ÚTERÝ

FRÝDEK – 2. května, Ba-
vlnářská, Akátová, Bedřicha 
Václavka, Borová, Bruzov-
ská, Cihelní, Divišova, Dlou-
há, Dr. Jánského, Dr. Petra, 
Dr. Vančury, El. Krásnohor-
ské, Fügnerova, Gajdošova, 
Gogolova, Horymírova, 
Husova, Hutní, I. J. Pešiny, 
I. P. Pavlova, J. Božana, J. 
E. Purkyně, Jabloňová, Jana 
Švermy, Jiráskova, Josefa 
Kajetána Tyla, Josefa Hory, 
Joži Úprky, K Hájku, K Lesu, 
Karolíny Světlé, Klicperova, 
Krátká, Křižíkova, Legio-
nářská, Lubojackého, Malá, 
Mánesova, Mariánské nám., 
Míru, Na Bažinách, Na Pod-
lesí, Na Příkopě, Na Stráni, 
Na Veselé, Na Vyhlídce, 
Nové Dvory-Vršavec, Okruž-
ní, P. Jilemnického, Pod Vo-
dojemem, Potoční, Prokopa 
Holého, Puškinova, Resslova, 
Sadová (mezi ul. TGM a No-
vodvorskou), Skautská, Slez-
ská (od ul. Těšínské po křiž. 
u sup. ALBERT), Smetanova, 
Sokolská, Střelniční, Škara-
belova, Těšínská, Tichá, Třa-
novského, Třešňová, U Ne-
mocnice, U Zavadilky, V. 
Vantucha, Vřesová, Zámecké 
náměstí, Zátiší, Žižkova.

STŘEDA
FRÝDEK – Černá cesta, 
Dobrovského, H. Salichové, 
Horní, J. Kaluse, Jana Čap-
ka, Jaroslava Haška, Jiřího 
Hakena, Jiřího Mahena, Jiří-
ho z Poděbrad, Kpt. Nálepky, 
Mikoláše Alše, Na Podvo-
lání, Na Poříčí, Na Výsluní, 
Národních mučedníků, Nové 
Dvory-Hlíny, Nové Dvory-
-Kamenec, Nové Dvory-
-Podhůří, Ó. Lysohorského, 
Olbrachtova, Panské Nové 
Dvory, Petra Cingra, Pod 
Zámečkem, Podlesní, Pře-
myslovců, Příkrá, Růžová, 
Rybnická, S. K. Neumanna, 
Sadová (mezi ul. Novodvor-

ská a ar. firem), Slavíčkova, 
Slezská (od křižovatky u su-
permarketu ALBERT směr 
Dobrá), Sokola Tůmy, Spo-
jovací, Staroměstská, Sva-
toplukova, Šeříková, V Za-
hradách, Zátiší (za Hradem), 
Železniční.

PÁTEK
FRÝDEK – Čs. Červeného 
kříže, Josefa Skupy, Lísko-
vecká, Maxe Švabinského, 
Nad Lipinou, Revoluční.
MÍSTEK – Bahno-Hlíny, 
Bahno-Rovňa, Bahno-Štan-
dl, K Olešné, Na Hrázi, 
Nad Přehradou, Palkovic-
ká (od pekárny PINO směr 
Palkovice), Pod Štandlem, 
Rybářská.

SUDÝ TÝDEN
PONDĚLÍ

CHLEBOVICE
LYSŮVKY
ZELINKOVICE

ÚTERÝ
MÍSTEK – 17. listopadu, 28. 
října, Anenská, Bahno-Pří-
kopy, Boženy Němcové, Bro-
žíkova, Březinova, Březová, 
Čajkovského, Čelakovského, 
Čs. armády, Družstevní, 
Dvořákova, Erbenova, Fibi-
chova, Foersterova, Foglaro-
va, Fráni Šrámka, Frýdlant-
ská, Hálkova, J. Opletala, 
Ke Splavu, Kolaříkova, Kol-
lárova, Křížkovského, Libu-
šina, Lidická, Malé náměs-
tí, Malý Koloredov, Marie 
Pujmanové, Myslbekova, 
Na Konečné, nám. Svobody, 
Ondrášova, Ostravská, Pa-
lackého, Pionýrů, Piskořova, 
Pod Letištěm, Příborská, Rai-
sova, Riegrova, Říční, Spoři-
lov, Stará Riviéra, Svatopluka 
Čecha, Svazarmovská, U Os-
travice, Vítězslava Nezvala, 
Vojanova, Vrchlického.

STŘEDA
MÍSTEK – 4. května, Bes-
kydská, Bezručova, Bohusla-
va Martinů, Emy Destinové, 
F. Čejky, Františka Linharta, 
Havlíčkova, J. Jabůrkové, Ja-

náčkova, Josefa Lady, Jung-
mannova, Kvapilova, Květ-
ná, Luční, Maxima Gorkého, 
Nad Potokem, Nerudova, 
Nová, Palkovická (od křiž. 
s Podpuklí po pek. PINO), 

Pavlíkova, Podpuklí, Pol-
ní, Rudolfa Vaška, Školská, 
U Náhonu, Vojtěcha Martín-
ka, Zborovská, Zelená.

ČTVRTEK
FRÝDEK – Bratří Šlapetů, 

Elišky Servátkové, Františ-
ka Krasla, Jaroslava Olšáka, 
Lískovec
LÍSKOVEC

PÁTEK
SKALICE

HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADŮ (duben–listopad)

Byt č.: 2 o velikosti 1+4 
v domě čp. 2321, tř. T. G. 
Masaryka, k. ú. Frýdek 
s dluhem ve výši 62.616 Kč.

Prohlídka bytu je mož-
ná po telefonické domluvě 
na č. 558 609 363 nebo 
558 609 364. 

Po prohlídce nahlásí ža-
datel svůj zájem o pronájem 
bytu do 26. 4. 2017 na od-
bor správy obecního ma-
jetku, Radniční 10, kanc. č. 

208, (tel. 558 609 181 nebo 
558 609 363).

Bližší informace a pod-
mínky pronájmu jsou uve-
deny na stránkách www.
frydekmistek.cz

Nabídka na pronájem standardního 
obecního bytu s dluhem po nájemci
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1. Mgr. FALDYNOVÁ 
Lada - ZŠ F-M, Českoslo-

venské armády 570 

Má aprobaci učitelství pro 
1. stupeň. V současné době 
je třídním učitelem v 1. roč-
níku. Pro své žáky každo-
ročně připravuje projektové 
dny. Vytváří materiály pro 
podporu různých forem vý-
uky. Věnuje se vzdělávání 
žáků – cizinců v rámci pro-
jektu „Čeština pro cizince“. 
Na pracovišti dokáže vytvá-
řet pozitivní atmosféru a její 
každodenní pedagogická 
práce je inspirativní nejen pro 
všechny pedagogy. Přispívá 
také ke kvalitní prezentaci 
školy na veřejnosti. Ocenění 
náleží rovněž za vlídný, em-
patický a kultivovaný přístup 
k dětem i k jejich rodičům.

2. FRANKO Lucie - 
Základní umělecká škola 

F-M, Hlavní třída 11

Vyučuje hru na zobcovou 
flétnu a se svými žáky do-
sahuje dlouhodobě vynikají-
cích výsledků. Kromě sólové 
hry rovněž vyučuje komorní 
a souborovou hru. Se svým 
souborem Tempra vystupuje 
na školních akcích, koncer-
tech u nás i v zahraničí. Vel-
mi dobrých výsledků dosa-
huje v soutěžích, koncertují 
na mnoha úrovních.
3. Mgr. HADWIGEROVÁ 

Alena - ZŠ a MŠ F-M, Chle-
bovice, Pod Kabáticí 107

Zkušený pedagog s apro-
bací učitelství pro 1. stupeň 
základních škol, od r. 1995 
vede školu jako ředitelka. 
Za své působení ve školství 
usiluje o kvalitu vzdělávání 
profesionálním a tvořivým 
přístupem, přinesla řadu 

pozitivních změn ve vzdě-
lávání. Vytváří příjemné 
prostředí pro zaměstnance 
i žáky. Jde o osobnost s ma-
nažerskými i komunikační-
mi schopnostmi. Pod jejím 
vedením škola dosáhla velmi 
dobrých výsledků. Ocenění jí 
patří za výbornou dlouhole-
tou pedagogickou práci.

4. Mgr. JAKŮBKOVÁ 
Martina - ZŠ F-M, Jiřího 

z Poděbrad 3109 

Je dlouholetou jistotou pe-
dagogického sboru 1. stupně, 
kde působí již 22 let. Její do-
ménou je především vzdělá-
vací oblast Člověk a kultura. 
Práci vykonává velmi zodpo-
vědně, s velkým nasazením. 
Díky všestrannému přístupu 
k novým alternativním me-
todám a formám práce patří 
mezi učitele, kteří se zapojují 
se svými žáky do nejrůzněj-
ších projektů a akcí. Úspěšně 
propaguje školu ve výtvar-
ných soutěžích a výstavách, 
vede zájmové kroužky. Dbá 
o svůj odborný růst, syste-
maticky se vzdělává. Vždy 
se snaží o dobré mezilidské 
vztahy s žáky, rodiči i kolegy. 
5. KALUSOVÁ Dagmar - 
MŠ F-M, Josefa Mysliveč-

ka 1883 

Pedagog s dlouholetou 
praxí. V letošním roce oslaví 
významné životní jubileum. 
Profesionálním přístupem, 
laskavým, kamarádským 
a bezkonfliktním jednáním 
si získává přízeň nejen u dětí, 
ale také u kolegů i rodičovské 
veřejnosti. Svým pracov-
ním nasazením je příkladná, 
pracuje nad rámec svých 
povinností. Ráda se věnuje 
kreativitám v oblasti pra-
covní a výtvarné. V oboru 
neustále prohlubuje své zna-
losti a dovednosti, podporuje 
a vyhledává vše, co dnešní 
doba nabízí.
6. LUKÁŠKOVÁ Radmila 
- MŠ Pohádka F-M, Třa-

novského 404

Pedagog, který svůj pro-
fesní život zasvětil práci 
s nejmenšími dětmi. Od roku 
1982 působí nepřetržitě v ře-
ditelských funkcích, součas-
nou mateřskou školu vede 
od roku 1987, v posledních 
letech zároveň s odlouče-
ným pracovištěm mateřské 
školy na ul. Gogolova. Svý-
mi bohatými zkušenostmi, 
osobním příkladem, svě-
domitostí, pečlivostí a vlíd-
ným vystupováním vytváří 
příjemnou atmosféru nejen 
na pracovišti, ale také mezi 
rodiči malých svěřenců. 
Díky jejímu všestrannému 
přístupu a profesionalitě jsou 
obě mateřské školy vysoce 
hodnoceny mezi veřejností. 
Ocenění paní ředitelce patří 
za výbornou dlouholetou pe-
dagogickou práci.

7. Mgr. MACHÁČOVÁ 
Eva - ZŠ a MŠ F-M, El. 

Krásnohorské 2254

Ve škole vyučuje přede-
vším matematiku, přírodo-
pis a informatiku. Se svými 
žáky pracuje na principech 
preciznosti a zodpovědnosti, 
jako třídní učitelka vychovává 
dobré třídní kolektivy dětí. Je 
zodpovědná a svědomitá při 
plnění pracovních úkolů, vel-
kou měrou se podílí na mnoha 
aktivitách školy. Je vzorem 
pro mnohé pedagogy. Za kva-
litní pedagogickou práci patří 
paní učitelce poděkování. 
8. Mgr. PROCHÁZKOVÁ 
Petra - ZŠ a MŠ Lískovec, 

K Sedlištím 320

Ocenění paní učitelce ná-
leží nejen za skvělé výsledky, 
kterých dosahuje u svých 
žáků ve výuce anglického ja-
zyka, ale i za nadšení, s nímž 
přistupuje ke každé nové vý-
zvě. V současné době meto-

dicky vzdělává další pedago-
gy pro zavádění metody Clil 
do výuky napříč předměty. 
U žáků i rodičů si získala 
respekt za svůj odborný i lid-
ský přístup jako výchovná 
poradkyně.
9. RUSKOVÁ Zdenka - ZŠ 
a MŠ Naděje, F-M, Škara-

belova 562

V pedagogické praxi půso-
bí řadu let, prošla funkcemi 
od vychovatelky na internátě, 
dětském domově až po ve-
doucí vychovatelku na zdejší 
škole, kde působí od roku 
1997. Specializuje se převážně 
na práci s dětmi s autismem, 
poruchami chování a mentál-
ním postižením. Zaměřuje se 
na integraci žáků se speciální-
mi vzdělávacími potřebami, 
úzce spolupracuje v této ob-
lasti s třídními učiteli. Je uzná-
vaná rodiči a kolegy za svou 
spolupráci a pedagogický pří-
stup, velmi dobře zvládá vý-
chovné a pedagogické situace.
10. Mgr. SEIDLEROVÁ Lu-

cie - ZŠ F-M, Pionýrů 400

Patří k vynikajícím učite-
lům, dlouhodobě dosahuje 
výborných pedagogických 
výsledků. Její žáci dosahují 
významných úspěchů ve fy-
zikálních soutěžích a byli 
spolu s paní učitelkou oceněni 
za propagaci tohoto předmě-
tu. Na škole vede žákovský 
parlament, se kterým organi-
zuje řadu školních akcí. Svým 
příjemným a vstřícným vy-
stupováním se řadí mezi 
nejoblíbenější učitele školy. 
Za její pedagogickou činnost 
patří velké poděkování. 

11. Mgr. SVOBODOVÁ 
Miroslava - ZŠ a MŠ F-M, 

Jana Čapka 2555

Zkušená opora pedagogic-
kého sboru. Kromě vzorného 
plnění pracovních povinnos-
tí se věnuje dětem i mimo 
vyučování, pořádá akce pro 
děti a rodiče, vede kroužky. 
Nacvičuje s dětmi divadelní 
představení, pořádá předsta-
vení nejen pro žáky jiných 
tříd a jejich rodiče, ale i pro 
děti z mateřských škol. Oce-
nění jí náleží za dlouholetou 
práci ve školství a výborné 
pracovní výsledky. 
12. Bc. ŠNAJDROVÁ Hana 
- ZŠ F-M, tř. T. G. M. 454

Ve škole pracuje od roku 
1997 jako vychovatelka 
ve školní družině. Dlou-
hodobě se věnuje hlavně 
hudební výchově, pořádá 
ukázkové hodiny v rámci 
školy i pro veřejnost. Každo-
ročně organizuje soutěže pro 
žáky městských školních 
družin. Své zkušenosti vyu-
žívá při výkonu funkce me-
todického poradce a také při 
přípravě a realizaci školních 
akcí. V rámci projektu Začít 
spolu je asistentkou v da-
ných třídách. Za tuto činnost 
ji oceňují nejen pedagogové, 
ale také žáci a rodiče. Jako 
skvělému pedagogovi a dob-
ré kolegyni jí patří poděko-
vání. 
13. Mgr. URBIŠOVÁ Věra 
- ZŠ F-M, Komenského 402

Je dlouholetou oporou 
pedagogického sboru. Pod 
jejím vedením dosahují žáci 
dlouhodobě velmi dobrých 
výsledků v matematických 
a dopravních soutěžích. 
Svým učitelským talentem 
pěstuje v dětech dobré me-
zilidské vztahy a podporuje 
v nich všestrannost. Je před-
sedkyní Základní organiza-
ce Českomoravského svazu 
pracovníků školství, úzce 
spolupracuje s vedením ško-
ly, podílí se na práci pro roz-
voj školy a také na organizaci 
kolektivních akcí pro zaměst-
nance školy.

Poděkování oceněným pedagogům ke „Dni učitelů“
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Vážení rodiče (zákon-
ní zástupci), zápis dětí 
k předškolnímu vzdělávání 
v mateřských školách (MŠ) 
zřizovaných Statutárním 
městem Frýdek-Místek 
pro celý následující škol-
ní rok 2017/2018 proběh-

ne v pondělí 15. května 
a v úterý 16. května. Ně-
které MŠ využijí pouze je-
den den (MŠ Skalice a Frý-
dek, Slezská 770 zapisují 
15. května; MŠ Chlebovice 
a Frýdek, Slezská 2011 za-
pisují 16. května). 

Předškolní vzdělávání 
se organizuje v souladu se 
školským zákonem pro děti 
ve věku zpravidla od 3 do 6 let, 
nejdříve však pro děti od 2 let. 

Pro děti, které do 31. srp-
na 2017 dosáhnou věku 5 
let, je od 1. září 2017 před-
školní vzdělávání povinné. 
Pokud ještě dítě do MŠ ne-
dochází, musí ho zákonný 
zástupce přihlásit ve spádo-
vé MŠ, nebo v jiné vybrané 
MŠ v termínu zápisu. Ne-
splnění této povinnosti je 
považováno za přestupek.

Na webových stránkách 
MŠMT www.msmt.cz, 
v sekci Vzdělávání/Předškol-
ní vzdělávání jsou zveřejně-
ny informace o povinném 
předškolním vzdělávání.

Zastupitelstvo města na zá-
kladě ustanovení školského 
zákona vydalo Obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 4/2017, 
kterou se stanoví školské ob-

vody mateřských škol zřizo-
vaných Statutárním městem 
Frýdek-Místek. Spádová MŠ 
(MŠ ve školském obvodu, 
v němž má dítě místo trvalé-
ho pobytu) musí v souladu se 
školským zákonem přijmout 
přednostně děti ze svého škol-
ského obvodu, pro které je 
předškolní vzdělávání povin-
né nebo mají přednostní prá-
vo na přijetí (pro školní rok 
2017/2018 se jedná o děti čtyř-
leté a starší). Další kritéria pro 
přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání stanoví ředitel 
MŠ, který rozhoduje o přijetí 
dítěte ve správním řízení.

Dítě může být přijato 
k předškolnímu vzdělávání 
i v průběhu školního roku, 
pokud má MŠ volné místo.

Bližší informace o zá-
pisu dětí k předškolnímu 
vzdělávání zveřejní ředi-
telé dotčených MŠ způso-
bem v místě obvyklým.

v mateřských školách na těchto místech 
ZŠ a MŠ FM, Jana Čapka 2555 
web: http://msskrivanek.webnode.cz/ 
web: http://mspastelkafm.webnode.cz/ 

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

ZŠ a MŠ FM, El. Krásnohorské 2254 
web: http://5zsfm.cz/materska-skola/ MŠ FM, Lískovecká 2850 

ZŠ a MŠ FM, Lískovec, K Sedlištím 320 
web: http://info.skola.liskovec.cz/materska-skola MŠ FM, Lískovec, K Sedlištím 182 

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

MŠ FM, Chlebovice, Pod Kabáticí 193 

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

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

MŠ FM, Třanovského 404  
(zde se zapisují děti i pro MŠ FM, 
Gogolova 239) 

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

MŠ FM, Nad Lipinou 2318  
MŠ FM, Olbrachtova 1421 

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

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

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

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

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

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

MŠ FM, Anenská 656  
(zde se zapisují děti i pro MŠ FM, Jiřího 
Trnky 63) 

ZŠ a MŠ Naděje, FM, Škarabelova 562 
web: http://nadejems.webnode.cz/ MŠ FM, K Hájku 2972 

 

Zápis dětí do mateřských škol

Měsíc duben se nese 
ve znamení dopravně 
preventivní akce „Zebra 
se za tebe nerozhlédne“. 
Policisté v celém Morav-
skoslezském kraji dohlí-
žejí v rámci uvedeného 
projektu na bezpečnost 
a plynulost silničního 
provozu, jehož cílem je 
vštěpování správných ná-
vyků v dopravě. 

„Jelikož v rámci projek-

tu je potřeba opakovaně 
připomínat základní pra-
vidla správného chování 
na cestách především ma-
lým účastníkům, proto po-
licisté zamířili na vybrané 
přechody pro chodce před 
základní školy. Rady a cen-
né informace všech policis-
tů cílené především dětem 
jsou z hlediska bezpečnosti 
velmi zásadní. Dětem by se 
měla od nejútlejšího věku 

neustále při-
pomínat pra-
vidla, kterými 
se v dopravě 
musí řídit, aby 
se na cestách 
předešlo fa-
tálním násled-
kům, prame-
nícím z jejich 
nepozorného 
chování,“ řek-
la za Policii 

ČR Karolína Bělunková.
S tímto preventivním 

projektem 6. dubna policisté 
zavítali také před základní 
školu na ulici Českosloven-
ské armády (8. ZŠ), kde jim 
děti s chutí popsaly vše, co 
předchází samotnému vstu-
pu na přechod pro chodce. 
V rámci krátkého povídání 
děti překvapily svými zna-
lostmi o důležitosti reflex-
ních materiálů a reflexních 
prvků, které z větší části 
zdobily nejen jejich oble-
čení, ale také školní tašky. 
„V závěru děti do školy 
odcházely nejen s pocitem 
nově získaných informací, 
ale i s drobnými dárky, kte-
ré od policie a od zástupce 
BESIPu za své vědomosti 
před začátkem první hodi-
ny čtvrtečního dne obdr-
žely,“ uzavřela inspektorka 
Bělunková.

Letos již potřinácté, 
společně s Klubem dět-
ských knihoven, uspořá-
dala 5. ZŠ Večer s Ander-
senem, tentokrát na téma 
Čtyřlístek. 

Na tuto akci se přihlásilo 
40 dětí ze ZŠ a MŠ El. Krás-
nohorské 2254 ve Frýdku-
-Místku. Děti ve škole čekal 
pestrý program. Všichni 
se těšili na prohlídku zám-
ku, kterým nás provázeli 
Pinďa, Myšpulín, Bobík 
a Fifinka. Splněním úkolů 
děti zachránily hradního 
pána. Po návratu do školy 
a zhlédnutí filmu Čtyřlístek 
ve službách krále následo-
val kvíz a výtvarná soutěž. 

Večer s Andersenem na 5. ZŠ

Posledním bodem progra-
mu byla noční prohlídka 
školy. Děti byly za svůj 
výkon odměněny drobný-

mi cenami. Byl to vyčerpá-
vající a záživný večer pro 
všechny pohádek chtivé. 
Tak třeba zase za rok…

LYŽÁK:�V�březnovém�termínu�žáci�a�učitelé�11.�ZŠ�strá-
vili�vydařený�lyžařský�kurz�na�Martinských�Holích�(SK).�
Lyžařské�středisko�Martinské�Hole�skýtá�ideální�podmínky�
pro�lyžaře�i�snowboardisty.�V�týdnu,�který�jsme�na�„Mar-
tinkách“�trávili,�byly�výborné�sněhové�podmínky.�Střídalo�
se�slunečno,�zataženo,�sněžení,�ale�i�mlha.�Žáci�si�odvezli�
z�hor�domů�plno�lyžařských�a�sportovních�zážitků.�Již�teď�
se�těšíme�na�další�sezónu.�� Učitel TV Martin Strnadel

Žáci 11. ZŠ týden na horách

Zebra se za tebe nerozhlédne

Počátkem dubna na-
vštívili MŠ Anenská dva 
zástupci z řad hendike-
povaných, kteří společně 
s VZP vyhlásili VZPouru 
dětským úrazům. Paní 
Jarmila Onderková a pan 
Honza Rajznover děti se-
známili se svými životními 
příběhy, s důvodem, proč 
jsou dnes oba „vozíčkáři“. 

Poté s dětmi diskutovali 
o dětských úrazech, které 
se staly přímo našim dětem 
nebo jejich kamarádům, 
a hlavně děti směřovali 
k tomu, aby si některé ne-
bezpečné situace uvědo-
mily včas, než se jim úraz 
stane. Děti si také vyzkou-
šely jízdu na dětském inva-
lidním vozíčku. Ale nako-

nec byly rády, že po besedě 
vyběhnou na zahradu, kde 
si budou běhat, lézt po prů-
lezkách a nemusí být od-
kázáni na vozíček a pomoc 
druhých. Naše milá návště-
va všem dětem přivezla 
drobné dárky – míčky, re-

flexní pásky, pexesa s logem 
VZPoura úrazům a na konci 
jsme si popřáli hodně zdraví 
a život bez vážných úrazů. 
My učitelky děkujeme VZP 
za skvělý nápad!
 MŠ Anenská, odlouč. prac. 
 J. Trnky, Lenka Izsóvá

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční

VZPoura dětským úrazům
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Hudební velikán Leoš 
Janáček ovlivnil tvůrčí 
práci mnoha svých žáků, 
mezi nimi též budoucího 
hudebního skladatele, pe-
dagoga, sbormistra a ře-
ditele místeckého kůru 
Františka Kolaříka, poz-
ději i ředitele frýdeckého 
kůru Víta Kmenta.

František Kolařík se 
narodil před 150 lety 26. 
ledna 1867. V září uplyne 
90 let, co velký organizátor 
kulturního a společenské-
ho života v Místku nečeka-
ně zemřel (20. 9. 1927).

Byl žákem nejen vý-
znamného hukvaldského 
rodáka na jeho varhanic-
ké škole v Brně, ale i hu-
debního skladatele Pavla 
Křížkovského. V roce 1886 
získal místo regenschoriho 
místeckého kůru. Po pří-
chodu do Místku tu založil 
první hudební školu, kde 
vyučoval hru na klavír. 
Roku 1895 se stal externím 
učitelem zpěvu na nově zří-
zeném gymnáziu. 

Z pamětí MUDr. Ant. 
Přecechtěla se dovídáme, 
že prostornému místecké-

mu kůru v kostele sv. Jana 
a Pavla vévodil na přelo-
mu 19. a 20. stol. svérázný 
umělec František Kolařík. 
Za tehdejší německé éry 
zahrál o slavné půlnoč-
ní mši v r. 1900 pověstné 
Hej Slované, “ježto nastá-
vá století Slovanů”, což ho 
málem připravilo o místo.

Janáček obdivoval skla-
datelské umění bývalého 
žáka, s nímž ho pojilo vřelé 
přátelství. Kolařík jej do-
provázel na cestách, zvláš-
tě mu pomáhal se sběrem 
lidových písní a tanců. Mis-
tr se rád zastavoval u něj 
v Místku při cestě do svého 
rodiště. Také 19. září 1927 
spolu domlouvali uspořá-
dání hudebního festivalu 
na Hukvaldech, na němž 
měl o příštích prázdninách 
vystoupit František Ko-
lařík se svým proslulým 
chrámovým sborem. Při 
rozloučení na frýdeckém 
nádraží netušili, že to bylo 
jejich poslední setkání.

V roce 1937 vytvořil so-
chař Rudolf Pribiš pamětní 
desku s bustou Františ-
ka Kolaříka. Je umístěna 

na domě někdejšího knih-
kupectví Lev Bílek, kde ro-
dina Kolaříkových bydlela 
do roku 1923, než se pře-
stěhovala do domu č. p. 41. 
Sem byla původně dána 
plastika váženého občana 
Místku. Dům však ustoupil 
přestavbě města a pamětní 
deska načas skončila v de-
pozitáři muzea.

Také dcera věhlasného 
Místečana Marie Sedláčko-
vá Kolaříková (1897–1961) 
se zapsala do povědomí po-
sluchačů. Složila devět pís-
ní na slova Petra Bezruče 
a několik drobných komor-
ních a tanečních skladeb.

František Kolařík – hu-
dební skladatel (autor 22 
mší, tří zpěvoher, sboro-
vé tvorby, pochodů, písní, 
koled), v roce 1910 spolu-
zakladatel pěveckého sbo-
ru Smetana a jeho první 
sbormistr, regenschori, po-
věstný svou náročností, 41 
let nesl Místkem pomyslně 

Kultura

V sobotu 25. března se 
v prostorách Janáčkovy 
konzervatoře v Ostravě 
konala tradiční regio-
nální soutěžní přehlíd-
ka dětských folklorních 
souborů „Děti tančí 
a zpívají“. Přehlídka se 
koná vždy co dva roky 
a odborná porota na ní 
vybírá jeden soubor, kte-
rý bude region reprezen-
tovat na Celostátní sou-
těžní přehlídce dětských 
folklorních souborů 
v Jihlavě. 

Letošním postupujícím 
souborem je DFS On-
drášek z Frýdku-Místku 
s choreografií Lenky Duj-

kové „Sokola chvol, ale 
svojiho se drž“. Ondrášek 
se do Jihlavy vydává již 
pošesté za sebou, poprvé 
to bylo v roce 2007 s cho-
reografií „Maslo, maslo, 
kaj si zašlo“. Ze všech 
předchozích celostátních 
přehlídek přivezl vždy 
ocenění nejvyšší – oce-
nění poroty. Nové pásmo 
v sobě snoubí citlivé mo-
menty i spontánní hravost, 
sílu zpěvů i radost z tance. 
Malí i velcí tanečníci oži-
ví pro moderního diváka 
dávno zapomenuté řemes-
lo – soukenictví. Společ-
ně s dospělou cimbálo-
vou muzikou se tentokrát 

představí i dětská gorolská 
muzička, aby přinesla di-
vákům další kousek z mo-
zaiky časů dávno minu-
lých – lidový nástroj gajdy.

Centrální píseň vítězné 
choreografie „Sivy sokol“ 
se objevuje i na právě 
vydaném profilovém CD 
s názvem „Věčné návraty“, 
kterým Ondrášci oslavili 
15. narozeniny souboru 
a jehož křest proběhl te-
prve nedávno – 11. března. 
CD Ondrášku je k dostání 
u organizačních vedoucích 
souboru p. Šigutové a Jur-
šové (soubor.ondrasek@
email.cz). 

 Iva Jurenková

 Foto: Lucie Michalčíková

Dětský folklorní soubor Ondrášek 
míří na celostátní přehlídku do Jihlavy

Společný koncert Pěveckého sboru 
Catena musica z Frýdku-Místku 

a klezmerové kapely Simcha z Ostravy
se koná ve středu 26. dubna v 17.30 hodin

Rytířský sál Frýdeckého zámku
vstupné 100 Kč, doba trvání koncertu 1 hodina

Talentovaní žáci Leoše Janáčka – František Kolařík a Vít Kment

Galerie pod zámkem 
ve Frýdku vás v jarních 
dnech zve na výstavu 
s názvem Květiny. K vidě-
ní budou květiny ve všech 
podobách i technikách 
od renomovaných malířů 
z celé České re-
publiky.

Jen namátkou 
zmiňme například 
jihočeskou malíř-
ku Janu Frýblo-
vou, jejíž velko-
formátová plátna 
skutečně vyzařují 
ne o p a kova t e l ný 
umělecký zážitek. 
Další zúčastně-
nou je akademická 
malířka Helena 

Hrušková-Štefková, která 
tvoří a žije v Praze. Dále 
jsou zastoupeni J. Hladký, 
Hana Lešanovská, J. Či-
hák, Libuše Žilinská. Vý-
stava potrvá od 11. dubna 
do 19. května.

Jana�Frýblová.

Přijďte na výstavu Květiny

Návštěvníci Beskyd-
ského informačního cent-
ra mohou využít další no-
vinky spojené s kulturou, 
když rozšířilo své služby 
o novou prodejní síť 
vstupenek, a to konkrét-
ně o Colosseum Ticket.

Tato prodejní síť na-
bízí kromě vstupenek 

na spoustu divadelních, 
hudebních a jiných před-
stavení také vstupenky 
na Janáčkův máj a Svato-
václavský hudební festi-
val, které nenabízí žádná 
jiná prodejní síť. 

Vstupenky si můžete 
rezervovat doma na www.
colosseumticket.cz a ná-

sledně si je vyzvednout 
na pobočkách Beskyd-
ského informačního 
centra nebo si vyberete 
představení, které chcete 
zhlédnout, a vstupenky si 
zakoupíte přímo na poboč-
kách. Na všech pobočkách 
lze platit v hotovosti nebo 
platební kartou.

Beskydské informační centrum 
nabízí i lístky Colossea Ticket

rozžatou pochodeň sboro-
vého zpěvu. Pěvecký sbor 
Smetana i v současnosti 
na něj pamatuje v koncert-
ních vystoupeních stejně 
jako na další zvučná jmé-
na hudební historie našeho 
města.

Na přelomu 19. a 20. 
století byl též frýdecký 
kůr osvětovým centrem 
zdejšího života. V letech 
1890–1894 tu působil jako 
varhaník národní budi-
tel Eduard Bartoníček, 
hudební skladatel a sbor-
mistr. Rodák z Chrudimi 
přišel roku 1887 do Ostra-
vy a pak do Frýdku. Pro-
slavila ho zvláště úprava 
lidových slezských tanců 
s názvem Slezská beseda, 
kde jím zhudebněná slova 
Adolfa Heyduka se stala 
slezskou hymnou.

Na frýdecký kůr přišel 
Jan Kment, kterého vy-
střídal jeho syn učitel Vít 
Kment (nar. 11. 6. 1894 
v Řetové, okr. Ústí n. Or-
licí). Po studiích v Brně 
u Leoše Janáčka se stal 
nejen vynikajícím varha-
níkem a dirigentem, ale 
byl i talentovaným sklada-
telem. Usiloval o vysokou 
úroveň liturgických obřa-
dů. V letech 1932–1936 di-
rigoval frýdecký symfonic-
ký orchestr. Výchovou řady 
skvělých hudebníků a zpě-
váků skromný pedagog 
významně přispěl k rozvoji 
hudebního života ve Frýd-
ku. Jako regenschori zde 
působil od svého příchodu 
v roce 1923 až do své smrti 
27. října 1954. 

 Anna Nováková, 
 kronikářka
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Já, Daniel Blake
Velká Británie/Francie/Belgie, dra-
ma, 2D, 2016, režie: K. Loach, 12+, 
titulky, 101 min., vstupné 100 Kč/pro 
členy FK 80 Kč, Filmový klub.

Út 25. 4. v 19.00
Zkouška dospělosti

Rumunsko, drama, 2D, 2016, režie: 
C. Mungiu, 12+, titulky, 128 min., 
vstupné 100 Kč/pro členy FK 80 Kč, 
Filmový klub, premiéra.

St 26. 4. v 19.00
Loupež ve velkém stylu

USA, komedie/krimi, 2D, 12+, titul-
ky, min., vstupné 110 Kč, premiéra.

So 29. – Ne 30. 4. v 17.00
Šmoulové: Zapomenutá vesnice

USA, animovaný, 3D, přístupný, da-
bing, 88 min., vstupné 130 Kč, pro 
děti, premiéra.

So 29. – Ne 30. 4. v 19.00
Zahradnictví: Rodinný přítel

ČR, drama, 2D, 12+, min., vstupné 
120 Kč, premiéra.

VÝSTAVY
So 1. 4. – Pá 28. 4.

GRAFICI VYSTAVUJÍ
Tradiční výstava prací studentů 
Střední školy informačních technolo-
gií ve Frýdku-Místku, obor počítačo-
vá grafika. Prostřednictvím profesio-
nálních grafických programů Adobe 
Illustrator a Photoshop tentokrát stu-
denti zpracovali téma komiksu a ka-
lendáře. Vstup zdarma.

www.knihovnafm.cz
Každý čtvrtek od 14.00, Místek
Tvořílek – dílnička pro děti

8

1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

Jednobarevné doplňkové verze hori-
zontálního logotypu frýDek≈místek. 
Vhodné všude tam, kde je tisková pro-
dukce omezena pouze jednou barvou 
nebo takovou paletou barev, které zne-
možňují použít základní verzi logotypu.

příklad užití razítko, jednobarevný pla-
kát, podklad pro gravírování, ražbu nebo 
slepotisk

Doplňkové negativní jednobarevné verze 
horizontálního logotypu frýDek≈mís-
tek. Vhodné všude tam, kde je tisková 
produkce omezena pouze jednou bar-
vou nebo takovou paletou barev, které 
znemožňují použít plnobarevnou verzi 
logotypu.

příklad užití tričko, jednobarevný tisk, 
plakát tištěný kombinací černé a jiné barvy

Pietní akt k 72. výročí osvobození 
města Frýdku-Místku

se bude konat ve čtvrtek 4. května 
v 16 hodin na Městském hřbitově 

ve Frýdku

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: 13.00 – 17.00

(listopad – duben)
STÁLÉ EXPOZICE:

BESKYDY – PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY 

ŁYSOHORSKÉHO
VÝSTAVY:

HMYZ A JINÁ HAVĚŤ 
ZBLÍZKA

Nejzajímavější fotografie ze stejno-
jmenné soutěže v chodbě zámku. 
HÁDÁM, HÁDÁM POHÁDKU…
Výstava s ilustracemi Vlasty Švejdo-
vé. Brněnská malířka má ráda děti 
a děti mají rády zase ji. 
A tak si ani nevšimnou, že procvičují 
pravopis, když učebnice doprovází 
milé a radostné obrázky. Vernisáž se 
koná ve čtvrtek 27. dubna v 17 hodin 
v Rytířském sále.

svým Železem&Sklem, jak fotový-
bavě říká, se tak často a rád pohybuje 
v hudebním, divadelním a filmovém 
prostředí. S oblibou říká, že jeho ate-
liérem je Svět a že Světlo si vždyc-
ky najde. Akce je součástí projektu 
Umělecký inkubátor. Vstupné 60 Kč.

GRAFFITI A STREET ART 
FESTIVAL

Po 24. - Ne 30. 4. 
United Colours 750 F≈M 

Podchod pod Hlavní třídou (Malé 
náměstí) 
Úspěšný projekt United Colours, 
díky kterému v roce 2014 ožil Kří-
žový podchod zářivými barvami, si 
letos zopakujeme. K výročí 750 let 
Frýdku-Místku dostanou další šedi-
vá místa našeho města nový nátěr. 
Frýdek-Místek během letošního roku 
přivítá při několika příležitostech 
uznávané umělce street art a graffiti, 
kteří svými malbami postupně ozdo-
bí vybrané městské zdi. První fáze 
akce se bude týkat „malého“ pod-
chodu pod Hlavní třídou, spojujícího 
bývalé AS a centrum města. Na bez-
bariérových přístupech do podchodu 
i v jeho podzemní části vzniknou 
velkoplošné malby inspirované míst-
ními pověstmi a legendami. Akci 
pořádáme ve spolupráci s Khoma.cz.

VÝSTAVY
Po 3. 4. – Pá 28. 4.

CESTY MĚSTEM: 
ZUŠ Frýdek-Místek 

Výtvarný obor ZUŠ Frýdek-Místek 
pořádá u příležitosti 750 let Frýdku-
-Místku výstavu, v níž uvidíte jak 
záznamy věcí, které zmizely, tak ty, 
které můžete vidět cestami městem, 
a možná i kresby, které se dívají 
do budoucnosti. Tvar, velikost, barva, 
materiály a struktura. Nakreslit si, co 
vidím kolem sebe, co mě napadá. To 
je ten správný začátek. 3. 4. v 17.00 
vernisáž.

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO
Pá 21. 4. v 19.00 

Impéčko 
př. sk. C 

Stará Aréna
Večer plný improvizovaných skečů 
a třeskutého humoru. Tým herců plní 
úkoly jednotlivých improvizačních 
disciplín. Jejich pravidla ani zadání 
však herci dopředu neznají, proto 
musí pohotově reagovat. Zadání vy-
chází často z požadavků publika, tak-
že i vy si můžete určit, o čem se má 
hrát. Vstupné 120 Kč.

Pá 28. 4. 19.00
Rychlé šípy 

př. sk. A 
Slovácké divadlo 

Rychlé šípy se staly okamžitě po pre-
miéře jednou z nejúspěšnějších ko-
medií Slováckého divadla. Není divu, 
vidět na vlastní oči Mirka Dušína i se 
svými věrnými přáteli, stejně jako 
zrádné Bratrstvo kočičí pracky, se 
stalo lákadlem nejen na domovské 
scéně Slováckého divadla, ale i mimo 
ni. Znalci Foglarových komiksů do-
zajista ocení půvabně zpracované 
příběhy pětice vzorných hochů, ale 
i dalších postav, které jako by z oka 
vypadly svým tištěným kamarádům. 
Vstupné 450 Kč.

HUDBA
Čt 20. 4. v 19.00

The Backwards – Beatles revival 
mimo předplatné 

Kapela představí hudebně-vizuální 
show Beatles legends, která mapu-
je celé období tvorby legendárních 
Beatles. Uvidíte čtyři kostýmové 
převleky ve 2,5hodinové show plné 
nezapomenutelných hitů. Vstupné 
340 Kč.

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 23. 4. 15.00 

O napravené berušce 
Divadlo Kaňka

Na jednom paloučku žila beruška, 
která byla moc a moc pyšná, a proto ji 
nikdo neměl rád. Jednoho dne si vza-
la do hlavy, že se z ní stane královna 
a bude poroučet všem zvířátkům. Ta 
si to však nechtěla nechat líbit a roz-
hodla se, že milou berušku za její pý-
chu potrestají. Pohádka pro děti od 3 
let. Vstupné 60 Kč.

Ne 30. 4. 15.00
Pohádky z košíku 

Divadlo SemTamFór
Procházka do světa fantazie a výmys-
lů za doprovodu Kašpárka připomene 
nejmladším divadelním fanouškům 
ty nejhezčí pohádky – Perníkovou 
chaloupku, Karkulku, Princeznu 
na hrášku a Budulínka. Interaktivní 
hudební pohádka pro děti od 3 let. 
Vstupné 60 Kč.

CESTOVATELSKÁ SHOW
Čt 27. 4. v 19.00

Ladislav Zibura: 40 dní pěšky 
do Jeruzaléma

Těšit se můžete na vyprávění cynic-
kého kavárenského povaleče, který 
vám svým laskavě nekorektním hu-
morem dokáže, že poutník rozhodně 
nemusí být katolík, asketa, ani nudný 
člověk. Ladislav Zibura jednou v létě 
sbalil svůj život do 12 kilogramů, ho-
dil batoh na záda a vypravil se pěšky 
do Jeruzaléma. Bez mapy a orien-
tačního smyslu se mu podařilo ujít 
1400 kilometrů napříč rozpálenou 
krajinou Turecka a Izraele, stanout 
pod Zdí nářků a prožít největší dob-
rodružství svého života. Jeho cesta 
je příběhem omylů, pozoruhodných 
setkání, šťastných i nešťastných ná-
hod, puchýřů a opruzenin. Vstupné 
130 Kč.

KINO
Út 18. 4. v 19.00

Kino na hranici: Mžitky
Polsko, životopisný/drama/historic-
ký, 2D, 2016, režie: A. Wajda, 12+, 
titulky, 98 min., Filmový klub.

St 19. 4. v 10.00
Anděl Páně 2

ČR, rodinná pohádka, 2D, přístupné, 
99 min., vstupné 60 Kč, pro seniory.

St 19. 4. v 17.00 a 19.00
Rychle a zběsile 8

USA/Japonsko/Francie/Kanada, 
akční/thriller, 2D, 12+, titulky, 136 
min., vstupné 130 Kč, premiéra.

So 22. – Ne 23. 4. v 17.00
Mimi šéf

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

So 22. – Ne 23. 4. v 19.00
Ochránci

Rusko, akční/dobrodružný/sci-fi, 2D, 
12+, titulky, min., vstupné 110 Kč, 
premiéra.

Po 24. – Út 25. 4. v 17.00
Mimi šéf

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

Po 24. 4. v 19.00

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

HUDBA
Ne 23. 4. 18.00, 

kostel sv. Jana Křtitele
Andrzej Białko – Varhany 

př. sk. ČRO 
Na jarním koncertě chrámového hu-
debního cyklu rozezní píšťaly v kos-
tele sv. Jana Křtitele věhlasný polský 
varhaník. Andrzej Białko zahraje 
fugy J. S. Bacha (1685-1750) a F. 
Liszta (1811-1886), Chorál h moll C. 
Franca (1822-1890) a skladbu Aria 
quarta J. Pachelbela (1653-1706). 
Vstupné 150 Kč/100 Kč senioři, děti 
a ZTP.

TANEC
Pá 28. 4. v 19.00 

Čarodějnická Tančírna
Přijďte to v čarodějnickém kostýmu 
pořádně roztočit na poslední Tan-
čírnu sezóny. Těšte se a nemeškejte, 
podzimní várka tanečních kurzů 
bude v prodeji na www.kulturafm.cz 
od 3. května. 
Vstupné v předprodeji 80 Kč/v den 
akce 100 Kč.
POVÍDÁNÍ V ZELENÉM BARU

Čt 20. 4. 18.30 
S Jaroslavem Davidem 

za toponymy
Proč se Frýdek-Místek nazývá Frýd-
kem-Místkem? Co má Kopřivnice 
společného s kopřivou a proč se ne-
daleký Příbor jmenuje stejně jako ná-
stroj ke stolování? Odborníka na to-
ponyma Jaroslava Davida, který se 
původem vlastních jmen dlouhodobě 
odborně zabývá, bude zpovídat mo-
derátor Libor Magdoň. Doc. Mgr. Ja-
roslav David, PhD., působí od roku 
1999 na Katedře českého jazyka FF 
OU v Ostravě a od roku 2013 je ve-
doucím pracoviště. Jeho specializací 
je onomastika, zejména diachronní 
toponomastika, socioonomastika 
a literární onomastika a rovněž histo-
rická lexikologie. Vstup zdarma.
POSLECHOVKA V ZELENÉM 

BARU
Čt 27. 4. 19.00 

Poslechovka v Zeleném baru
Přijďte se zrelaxovat u poslechu 
elektronické hudby v pohodové at-
mosféře pravidelných PZB. Na posle-
chovkách si mohou zahrát na kvalitní 
aparatuře i amatérští a začínající DJs 
nebo ti, kteří mají v repertoáru méně 
známé žánry. Akce je součástí pro-
jektu Umělecký inkubátor. Vstup 
zdarma.
FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP

Út 18. 4. v 18.30 
Ateliér svět Martina Straky

Známý fotograf ve workshopu Ate-
liér Svět promítne a okomentuje své 
snímky napříč tématy: takzvaně 
obyčejný život, hudební či divadelní 
hvězdy, světoví sportovci, akty a dal-
ší. Účastníkům setkání rád předvede 
a zapůjčí svou profesionální fotogra-
fickou výbavu.
Martin Straka (*1967) je fotoreportér, 
televizní komentátor a novinář. Jeho 
fotografie získaly různá ocenění, na-
příklad Zlaté oko pro nejlepší moto-
ristickou fotografii v České republice 
2007 či Zvláštní cenu Katovic v le-
tech 2011 a 2015. Vedle motorsportu 
je další jeho vášní umělecký svět. Se 
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DĚNÍ V MUZEU:
Čtvrtek 20. dubna v 16.30 
Pojďte s námi po Frýdku 

a Místku
– sraz u Mariánského kostela 
Další z vycházek, které mapují histo-
rii města – např. historie Vincentina 
a Boromea, zapomenutý pomník 
Na Aleji, kde stávala židovská sy-
nagoga, koloredovský most, bývalá 
Lembergrova kolonie, kde stávala 
hospoda U Rady.

Pátek 28. dubna – 16.30 
Frýdkem a Místkem v jedné stopě
– sraz u kašny na Zámeckém náměstí
Další projížďka po Frýdku-Místku 
v recesistickém duchu – uvítáme, 
když přijedete na koloběžce, tříkolce 
nebo na jízdním kole (čím starší, tím 
lepší). Projedeme se po Těšínské uli-
ci, kolem bývalých Slezanů, projede-
me Poříčí, přejedeme řeku Ostravici, 
projedeme Sady Bedřicha Smetany 
a Janáčkův sad. Doplněno o zajímavé 
příběhy z historie jednotlivých míst. 
V případě nepříznivého počasí ná-
hradní program.

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 aktivnímu porodu vede zkušená 
porodní asistentka

- Programy pro maminky a ženy
- Programy pro děti
- Pro celou rodinu

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

tel.: 736 278 698
e-mail: frydek-mistek@joga.cz

www.joga.cz/frydek-mistek
Kurzy cvičení jógy 
únor – květen 2017

(zahájení v týdnu od 30. 1. 2017)
9. ZŠ

Pondělí
16.15-17.45 začátečníci, 1.-2. díl
18.00-19.30 pokročilí, 5.-6. díl

Úterý
9.30-11.00 pokročilí, 3.-4. díl
16.00-17.30 při bolestech zad

17.45-19.15 mírně pokročilí, 2.-3. díl
Středa

8.15-9.45 začátečníci, 1.-2. díl 
17.15-18.45 pokročilí, 3.-4. díl

19.00-20.30 mírně pokročilí, 2.-3. díl
Čtvrtek

8.15-9.45 při bolestech zad a kloubů
10.00-11.30 mírně pokročilí, 2.-3. díl

18.00-19.30 začátečníci, 1.-2. díl
Místek - MŠ, Anenská 656

Středa
15.00-16.30 začátečníci, 1.-2. díl

16.30-18.00 mírně pokročilí, 2.-3. díl
Místek - MŠ, Sv. Čecha 170

Pondělí

16.45-18.15 mírně pokročilí, 2.-3. díl
18.30-20.00 při bolestech zad

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
21. 4., 17.00 – 21.00

ČAJ O PÁTÉ
pro střední a starší generaci
Tentokrát ve stylu 60. léta.

Vstupné: 50 Kč

BErkANA – CENTruM zDrAVÍ, 
ENErGIE A VITALITy

tel: 603 793 595
www.centrum-berkana.cz

Antonínovo náměstí v Místku 
Každou neděli 17.00–19.00

Yin jóga
Katka Polomská

kachijoga@gmail.com
Tel. 737 976 885

Každé úterý 17.00–19.00
Terapeutická jóga

eva@berkana.cz
Tel. 603 793 595

Každou středu 16.00–17.15
Hathayoga

Katka Polomská
kachijoga@gmail.com

Tel. 737 976 885
Každou středu 17.30–19.00

Tai-chi – začátečníci a pokročilí, 
kurz

michalp@centrum-berkana.cz
http://tchajti.wordpress.com/

Tel. 602 374 038
Každý čtvrtek 16.30 – 18.30

Jóga pro pokročilé
eva@berkana.cz
Tel. 603 793 595

Každé úterý, 15.30–16.30
Muzikohrátky pro děti 

Vlaďka Gavlasová
Tel. 730 815 782

17. 4., 17.00–19.00
„ÓM“ – Velikonoční zpívání ÓM 

a dalších manter
Tel. 603 793 595

21. 4., 17.00-19.30
Harmonizační večery pro ženy

Monika Havelková
Tel. 606 697 199

24. 4. – 17.30–19.30
Cyklus Tanec života – SLUNCE

Lenka Krejčí, RNDr.
Tel. 721 206 874

28. 4., 18.00-20.00
Jarní Oshova dynamická meditace

Karel Škola
Tel. 774 572 195
Podrobnosti na 

www.centrum-berkana.cz

DIVADLO ČTyŘLÍSTEk

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, Novodvorská 3478

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

Pro děti:
Sobota 22. dubna v 15 hodin

Jak čarodějnice Popleta 
čarovala pohádku

Premiéra činoherní pohádky na mo-
tivy Ondřeje Sedláčka s popletenou 
čarodějnicí, princeznou... a drakem! 
Pro děti od 5 let – hraje ING Kolektiv. 
Vstupné 30 Kč.

Půjčovna kostýmů v dubnu: 
úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

kuLTurNÍ DŮM FrÝDEk

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

sobota 22. 4. od 19 hodin
TRADIČNÍ HROZENBÁL
Vstupné 200 Kč, v ceně košt tří 

přívlastkových vín nebo jiné nápoje 
v hodnotě 45 Kč.

Hrají: Venimus, Didaché, Přyvozacy.
Rezervace na e-mail: skupina.

hrozen@seznam.cz

SVČ kLÍČ

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

E-mail: info@klicfm.cz
KROUŽKY A KURZY

Aktuální nabídku kroužků a kur-
zů na školní rok 2016/2017 najde-
te na www.klicfm.cz. Do kroužků 
a kurzů se můžete hlásit v průběhu 
celého roku, nikdy není pozdě. 

(Aktuální program na str. 4)

 KENNY BABY CLUB

Panské Nové Dvory,
Frýdek- Místek
Tel.: 736 520 414
info@kenny.cz

www. evakiedronova.cz
ROZPIS PROGRAMŮ KENNY 

BALÍČEK: Cvičení a plavání v jedné 
lekci pro děti od narození do 6 let 
Pondělí až pátek mezi 8 – 18 h.
KREATIVNÍ PROGRAMY PRO 
RODIČE S DĚTMI: středy – dopo-
ledne
MINIŠKOLKA: 8 – 12 h.
NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ
PORADNA PSYCHOMOTORIC-
KÉHO VÝVOJE DÍTĚTE do 1 roku
Na všechny programy je třeba se pře-
dem telefonicky objednat!

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, Montesso-
ri Miniškolku pro děti od 20 měsíců 
do 3 let, Montessori Mateřskou školu 
pro děti od 2,5 do 6 let, odborné před-
nášky i semináře.
- Montessori pracovna pro rodiče 

s dětmi od 1,5 do 3 let
- Montessori miniškolka 

pro děti od 2 do 3 let

JuNák – ČESkÝ SkAuT, z.S.

Frýdecké středisko: 
Ema Bortlíčková,

e-mail: ema.skarkova@gmail.com, 

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

Kostikovo náměstí 638, Frýdek
www.frydek.skauting.cz

Místecké středisko: Rostislav Přidal,
rpridal@gmail.com, 

tel.: 604 311 569
Středisko 8. pěšího pluku Slezského 

Frýdek-Místek, z.s., 28. října 781, 
Místek

Junák – český skaut, z.s.
Přihlaste své dítě do skautu!

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s dob-
rými a pevnými přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

 Hospůdka u Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
27. 4. (čt) od 19 h.

Folk &. Country Jam Session
Pravidelné setkání a svobodné hu-
dební jamování příznivců „čundrác-
ké“ muziky, vonící dálkami, ohněm 
a přátelstvím. Nejedná se o koncert.

Výstavy:
Honza Tolasz – O čem muži sní?

Fotografie zachycují ženu v její přiro-
zené kráse, nahé ženské tělo, jakožto 
běžnou součást života. Neukazují 
ženu jako sexuální symbol, nýbrž jako 
člověka. Výstava potrvá do 30. 4.

KApITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

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

24. 4. v 18.00
Radomír D. Kokeš: 

Světy na pokračování
Všichni je známe. Všichni je sle-
dujeme. Všichni se o nich bavíme. 
Seriály. Přemýšleli jste však někdy 
nad tím, jak jsou vystavěny? Jaké 
prostředky vyprávění tvůrci seriá-
lů používají? A Proč? Pokud chcete 
nahlédnout do pozadí vzniku seriálů 
a pochopit, proč na nás tak působí, 
pak přijďte na přednášku filmového 
teoretika Radomíra D. Kokeše.

.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
JARNÍ CYKLUS  

PRAVIDELNÝCH KURZŮ 
Začátečníci – čtvrtek 17.45 – 19.15
Novinka: pondělí 19.30–21.00 speci-
ální kurz techniky hladiny alfa, hlu-
boké relaxační techniky, které rovněž 
spadají do oblasti pratjaháry, vedené 
Zdeňkem Šebestou. 
Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:
Filosofie a praxe jógy pro začáteční-
ky, mírně pokročilé i pokročilé. Vše 
pro udržení či zlepšení fyzického, 
psychického a duševního zdraví. 

21.–24. 4.  
DYNAMICKÉ MEDITACE

Zážitkový víkendový seminář pro 
začátečníky i pokročilé. Dynamická 
meditace pod vedením zkušených 
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lektorů v sobě má potenciál pro navo-
zení vnitřního klidu a harmonie, du-
ševní rovnováhy, zpomalování stár-
nutí a nalezení vnitřního Já. V této 
kumulované podobě lze očekávat 
výraznější účinky, než při náhodném 
nebo nepravidelném absolvování ně-
které z DM.  
INSTRUKTOR JÓGY II. TŘÍDY 
Akreditované školení pro kvalifikaci 
instruktora – přijímáme přihlášky.

Více informací na 
www.joga-karakal.cz.

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.

21. 4. v 10.00
HRÁTKY S PEJSKEM

Zveme vás na hravé dopoledne 
s canisterapeutickým pejskem. Jsem 
Irský setr a jmenuji se Forrest. Popla-

tek na pejska činí 20 Kč.
25. 4. v 10.00

TANEČKY A ŘÍKADLA
V úterý si společně zatančíme a za-

zpíváme dětské písničky.
28. 4. v 10.00

CVIČENÍ BATOLAT 
NA BALÓNECH

Zveme maminky s dětmi do 1,5 let 
na veselé cvičení na rehabilitačních 

míčích.
AKTIVNÍ DOPOLEDNE 

V BROUČCÍCH:
Stále máme pro vás k dispozici:
* sportovní pomůcky
* dětské hudební nástroje
* kinetický písek
* výtvarné pomůcky

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

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

www.budumaminka.cz
Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 

oborech (pouze porodních asistentek 
a fyzioterapeutů).

Naše centrum má jako jediné těho-
tenské centrum ve F-M uzavřeny 
smlouvy se zdravotními pojišťov-
nami, čímž garantujeme nejvyšší 

kvalitu nabízených služeb!
SLUŽBY:

Nastřelování náušnic (15 let praxe)
Návštěvní služba porodní asistentky 

(zdarma – na základě indikace 
lékaře)

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

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 

KURZŮ:
PŘÍPRAVA K PORODU

20. 4. v 16.00
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

24. 4. v 15.30
MANIPULACE S NOVOROZEN-

CEM, PÉČE O DÍTĚ
26. 4.  v 15.30

TERMÍNY CVIČENÍ:
Novinka! 

Ve středy cvičíme od 15-16 h. a 16-17 
h. s porodní asistentkou Bc. Terezou 
Rykrovou. Počet míst omezen, pro 
rezervaci volejte 777 755 907.

Úterý – 16.15
Středa – 15.00, 16.00

Čtvrtek – 10.00
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 

S DĚTMI – MANIPULACE
aneb „jak dítěti dopomoci správně 

růst“ (obsahová náplň: praktické ná-
cviky manipulace s dítětem, masáže 
kojenců, metodika správného krme-
ní, relaxační polohy pro zklidnění 
nespavých a hyperaktivních dětí). 

Pod vedením fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců

18. 4., 25. 4. – 8.45 h.
PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců

18. 4., 25. 4. – 10.00 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 

21. 4.
Bleší trh

25. 4.
Diskuzní téma „Kamarádství“

28. 4.
Den kouzel a čarování 

spojený s opékáním párků

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 středově-
kých tanečnic, šermířů a kejklířů, 
každou sobotu od 19.00 do 21.15 h.

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. 

Výstava Květiny
do 19. května

TANEČNÍ STuDIO DANCEPOINT

Růžový pahorek 549, 
Frýdek-Mistek

www.dancepoint.cz,
info@dancepoint.cz,

Instagram: @dancepointfm, 
tel.: 776 096 091, 605 545 607
registrace možná emailem

nebo telefonicky
LETNÍ TANEČNÍ TÁBOR 

NOVINKA!
Termín: 22. 7. – 1. 8. 

Pro všechny zájemce bez rozdílu 
taneční úrovně! Neseďte o prázdni-
nách doma a pojeďte s bezva taneč-
níky a partou ze studia Dancepoint 
strávit dny plné tance, zábavy, poho-
dy a nových přátelství v Jeseníkách. 

STREET DANCE/MODERN 
DANCE/DISCO DANCE 
Informace a přihlášky na 

www.dancepoint.cz
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

– NOVINKA!
1. termín: 7.-11. 8.

2. termín: 14.-18. 8.
Na vaše přání jsme připravili dva 
termíny příměstského tábora, kde se 
o vaše děti během prázdnin postará-
me. Čeká je nejen tancování v krás-
ném studiu, bezva lektoři, ale také 
výlety, koupání a zábava! Téma: Fan-
tastická zvířata a kde je najít. Nutná 
rezervace místa předem!
Cena: 1490,- (5 dní), 349,- (1 den), 
v ceně výuka, 2x svačinka, oběd. 
LATINSKOAMERICKÉ TANCE 

PRO ŽENY s Václavem Uhrem 
NOVINKA!

Nyní můžete přijít na lekci i na jed-
notlivý vstup za 100 Kč – každý 
čtvrtek od 17.00 do 18.00. Na lekci 
nemusíte mít partnera a naučíte se 
novým krokům a sestavám. Báječný 
relax po práci!
DO VŠECH TANEČNÍCH 
KROUŽKŮ SE MŮŽETE PŘI-
DAT I V PRŮBĚHU CELÉHO 
ROKU – HOBBY BALET PRO 
DĚTI, STREET DANCE PRO 
DĚTI, STREET DANCE PRO 
DOSPĚLÉ, TANEC + ZDRAVÍ, 
DISCO DANCE, CONTEMPO-
RARY, STREET DANCE PRO 
JUNIORY, JÓGA A DALŠÍ. 
Sál se zrcadly a aparaturou si může-

te celý pronajmout i na svou akci či 
sportovní kurz. Akční ceny o víken-
dech a prázdninách. 

PŘIPRAVUJEME:
Závěrečná taneční show – Nová 

scéna Vlast, 16. 6. od 17.00.

ATELIÉr krESBy A MALBy

 Skalice 313
605 299 326

keramicky-atelier@centrum.cz
www.keramicky-atelier.cz
VÝUKA A TEMATICKÉ 

KURZY PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
každou středu a čtvrtek od 17-20h

Aktuálně nabízí 
kurz kresby portrétu

VÝTVArNÝ ATELIÉr VN

Frýdek, VOŠ GOODWILL
Prokopa Holého 2589

737 178 841
vytvarny.atelier@post.cz

Nabízíme kurzy pro mládež, 
dospělé i důchodce:
ARTETERAPIE, 

KRESBA A MALBA
včetně přípravy na talentové 

zkoušky
- zátiší, portrét, tvorba na zadané 
téma, které poběží během celého 

roku
každý čtvrtek 15.30 – 17.30

FAuNAPArk FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

Vzpomínky nejen ze zooparku
V neděli 23. dubna v 15.00 sraz 
u vrátnice. Čeká nás prohlídka parku 
s odborným výkladem historika Petra 
Juřáka, spousta vzpomínek a diskuse 
s pamětníky parku. Z Holandska při-
jede paní Sasha Meyer, prapravnučka 
zakladatele parku Adolfa Landsber-
gera. Přijde i Lidmila Mutinová, dce-
ra ředitele zooparku ve Frýdku-Míst-
ku pana Františka Habrnala. Vítáni 
jsou nejen pamětníci, ale všichni, co 
se o parku, historii a budoucnosti 
chtějí něco dozvědět. Přineste pro-
sím nejen vzpomínky, ale i fotografie 
z parku a okolí. V podvečer máme 
v plánu navštívit i židovský hřbitov, 
kde Adolf Landsberger odpočívá. 
Vstupné, káva a čaj zdarma.

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

20. 4. čtvrtek ROMIPEN
AKCE K MEZINÁRODNÍMU 
DNI RÓMŮ
21. 4. pátek KACZI
SKVĚLÁ ZPĚVAČKA KACZI 
SE SVOU KAPELOU ROZTAN-
ČÍ STOUN
22. 4. sobota MARPO & 
TROUBLEGANG
JEDEN Z NEJPOPULÁRNĚJ-
ŠÍCH RAPPERŮ SOUČASNOS-
TI SE SVÝM CREW POPRVÉ 

VE STOUNU
28. 4. pátek NIRVANA: UN-
PLUGGED IN STOUN
FECAL MATTERS S NETRA-
DIČNÍ ARANGE KONCERTU 
DLE UNPLUGGED IN NEW 
YORK
29. 4. sobota GHETTOPUNK – 
URBAN NIGHT
LUCKY BOY, SHUPSTA A VE-
ČER PLNÝ URBAN MUSIC, 
TRAP, GHETTOFUNK

KLUB STOUN JE NOVĚ NEKUŘÁCKÝ, KUŘÁCI MAJÍ 
VYHRAZEN KOUTEK PŘED KLUBEM. 



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: 13. dubna 2017. Do všech schránek ve městě ZDARMA.

Pro inzerci volejte  603 249 743
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

Firma KORA produkt s.r.o. v Dobré 
přijme zaměstnance na pletení korbačiků.

Zájemci, hlaste se na tel. čísle: 
732 746 279, pan Miroslav Slanina 

Firma poskytuje stravenky a za dobrou práci 
měsíční odměny, pružná pracovní doba.

ČÍNSKÁ MEDICÍNA
léčení energií, 

diagnostika
astrologická poradna

         

fyzické i psychické potíže
www.tanja.webnode.cz

tel. 604 916 098 
T. Horníčková, F-M

KOCIAN & MECNER

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

Jsme tu pro Vás 21 let
Telefon:

603 745 292, 604 145 641
PORADÍME • VYMALUJEME

UKLIDÍME

Pozvánka na LETNÍ TÁBOR pořádaný OS KELT
V termínu: 1. 7. - 9. 7. 2017 (9 dnů)

Místo konání: TZ Višňovka - Vyšní Lhoty
Cena: 3.000 Kč, Věk: 6-12 let

Bližší informace: www.oskelt.cz 
tel:777 472 992 p. Vajdová Alena,

e-mail: taborkelt@seznam.cz

Zařazení: úředník
Druh práce: referent oddě-
lení stavebního řádu (refe-
rent „stavebního úřadu“) 
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 10 (platový 
stupeň podle délky uzna-
né praxe v souladu s naří-
zením vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě; možnost 
postupného přiznání osob-
ního příplatku dle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších 
předpisů)
Předpokládaný nástup: 
dle dohody, předpoklad čer-
ven 2017
Pracovní poměr: doba urči-
tá (zástup za mateřskou a ro-
dičovskou dovolenou)
Požadované předpoklady:
Viz web města.
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. titul 
uchazeče
b) datum a místo narození
c) státní příslušnost
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 doložit 

tyto doklady:
• strukturovaný životopis, 
ve kterém budou uvedeny 
údaje o dosavadních za-
městnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech
• ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku 
trestů, ne starší než tři měsí-
ce; u cizích státních přísluš-
níků obdobný doklad vyda-
ný domovským státem
Poskytnuté doklady a pod-
klady pro výběrové řízení je 
nutno si osobně vyzvednout 
do deseti dnů po ukončení 
výběrového řízení. Po uply-
nutí této lhůty budou nevy-
zvednuté doklady a podkla-
dy skartovány.
V přihlášce uveďte i číslo te-
lefonu a e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktu-
álně informovat o přesném 
datu a hodině výběrového 
řízení. 
Přihlášky s požadovaný-
mi doklady zasílejte do 28. 
4. 2017 v zalepené obálce 
s označením „Výběrové 
řízení – neotvírat“ a s uve-
dením adresy uchazeče 
na adresu: Magistrát měs-
ta Frýdku-Místku, odbor 
územního rozvoje a staveb-
ního řádu, Radniční 1148, 
738 22 Frýdek-Místek.

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník 
Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje 
výběrové řízení na místo referenta oddělení 

stavebního řádu při odboru územního rozvoje 
a stavebního řádu Magistrátu města 

Frýdku-Místku, Radniční 1148


