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Vážení občané, 
na posledním zasedání rady města jsme schválili 

mimo jiné také několik investičních akcí. Jedná se napří-
klad o celoplošné opravy komunikací v ulicích Na Aleji, 
Maryčky Magdonové a Pod Zámečkem. Po zimě jsou 
plné výtluků, v minulosti byly několikrát opravované 
provizorně. Nyní je čas je spravit celoplošně. Z rozpočtu 
je na to vyhrazeno 2,3 milionu korun a opravy bude rea-
lizovat městská společnost TS a.s.

Na radě jsme také rozhodli o zadání zakázky na do-
pracování a aktualizaci projektových dokumentací 
na odkanalizování částí města Frýdku a Místku. Vítězná 
společnost zároveň připraví podklady a zpracuje žádosti 
o dotaci na vybudování kanalizace ve Skalici, Chlebovi-
cích a také Zelinkovicích a Lysůvkách. Jedná se o vybu-
dování zhruba 30 kilometrů kanalizací a osmi čerpacích 
stanic, přičemž investiční náklady jsou předpokládány 
ve výši 300 milionů korun bez DPH.

Rozhodli jsme rovněž o zadání zakázky na zateple-
ní 7. základní školy na sídlišti Riviera. Dostane nový 
zateplený kabát i střechu, nová okna a dveře, opláštěny 
budou i spojovací krčky, opravou projde vytápěcí systém 
a upraven bude i vjezd do nádvoří. Předpokládané nákla-
dy byly vyčísleny na více jak 29 milionů, vysoutěžit se 
nám podařila cena o 4,5 milionu nižší.

A rozhodli jsme také o zpracování projektové doku-
mentace na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve Frýdku. 
Zhruba do roka bychom měli mít na stole projektovou 
dokumentaci pro stavební povolení i pro realizaci stavby.

 Michal Pobucký

F r ý d e c k o - m í s t e c -
ká radnice v souvislosti 
s brownfieldem Arcelor-
Mittalu vede nadále inten-
zivní jednání s agenturou 
pro podporu podnikání 
a investic CzechInvest, 
státní příspěvkovou or-
ganizací podřízenou Mi-
nisterstvu průmyslu a ob-
chodu ČR, která posiluje 
konkurenceschopnost čes-
ké ekonomiky prostřed-
nictvím podpory malých 
a středních podnikatelů, 
podnikatelské infrastruk-
tury, inovací a získáváním 
zahraničních investic. 

Po schůzkách v Praze se 
zástupci všech zaintereso-
vaných stran sešli na radni-
ci a rovněž vyrazili přímo 
do průmyslové zóny. „Ve hře 
jsou dva dotační programy, 
které pro náš záměr připa-
dají v úvahu. Do konce roku 
bychom měli mít od Ar-
celorMittalu studii, která 
zmapuje jeho náklady i ná-

klady budoucího vlastníka, 
od nichž se bude odvíjet 
kupní cena. Město se chce 
stát vlastníkem příslušných 
pozemků a s pomocí státu je 
s využitím dotačních peněz 
připravit pro investory,“ vy-
světlil náměstek primátora 
Karel Deutscher. „Město 
chce do této zóny vstoupit, 
protože máme zájem, aby se 
toto složité území co nejvíce 
využilo. Mittal má selek-
tivní poptávky na nejlukra-
tivnější části, ale tím by se 
zóna rozdrobila a zbytek by 
byl obtížně využitelný. Při-
tom se jedná o zónu ideální 
pro vznik až stovek dalších 
pracovních míst ve městě. 
CzechInvest by nám měl 
pomoci i s výběrem inves-
torů mimo těžký průmysl,“ 
doplnil náměstek primátora 
Jiří Kajzar.

Město má své průmyslo-
vé zóny plné, a naopak na-
ráží na nedostatečné kapa-
city pro stávající investory, 

ZÓNA PRŮMYSLU: Vedení města chce využít každou příležitost pro vznik nových pra-
covních míst.  Foto: Petr Pavelka

kteří se chtějí dále rozvíjet. 
Desetihektarový areál Ar-
celorMittalu, s návazností 
na železniční vlečku a trať, 
je prakticky posledním 
územím na katastru města, 
které lze velmi operativně 
využít jako průmyslovou 
zónu, kde vzhledem k exis-

tujícím sítím a územnímu 
plánu mohou investoři ve-

lice rychle naplnit své zá-
měry.  (pp)

Cena tepla za rok 2016 
ve Frýdku-Místku je niž-
ší, než se předpokládalo. 
Občané města zásobo-
vaní teplem od městské 
společnosti Distep zapla-
tili za ústřední vytápění 
524,60 Kč/GJ bez DPH 
a za ohřev teplé vody 475 
Kč/KJ bez DPH, což je 
oproti předběžné ceně 
u tepla pro vytápění 
o 28,80 korun a pro ohřev 
teplé vody o 17,30 korun 
za gigajoul méně.

V těchto dnech občané 
napojení na rozvody tepla 
společnosti Distep dostávají 
vyúčtování. Většině z nich 
budou vráceny přeplatky, 
někteří občané, zejména ti, 
kteří byli zvyklí netopit, ale 
i ti, kteří přetápěli, nebudou 
mít přeplatky tak vysoké 

jako v minulosti, nebo nao-
pak mohou mít i nedoplatky.

Proč?
Od tohoto roku se účtuje 

teplo podle nové vyhláš-
ky Ministerstva pro míst-
ní rozvoj ČR č. 269/2015 
Sb. o rozúčtování nákladů 
na vytápění a společnou pří-
pravu teplé vody pro dům. 
„Doteď se rozdíly v nákla-
dech rozúčtovávaly na úkor 
všech v bytovém domě,“ 
uvedla mluvčí ministerstva 
Veronika Vároši. Nyní je 
změna. Ti, kteří moc škrtí 
kohoutky topení, ale i ti, 
kteří je mají stále naplno, 
budou platit víc. Už se ne-
povezou na vlně těch, kteří 
topí tak akorát. Podle minis-
terstva pro místní rozvoj je 
nové rozúčtování tepla spra-
vedlivější, jak uvádí Lido-

vé noviny v článku Šetřete 
na nové účty za teplo ze dne 
24. 2. 2017.  

Kdo rozúčtovává teplo 
mezi jednotlivé klienty 
Distepu?

Rozhodně to není společ-
nost Distep. Ta účtuje teplo 
podle skutečné dodávky 
na patu domu, a to tomu, kdo 
je správcem těchto domů. 
Pokud se jedná o městské 
byty, účtuje Distep celkovou 
částku městu, a to následně 
podrobně rozúčtovává ná-
klady mezi jednotlivé nájem-
ce. Pokud se jedná o domy 
v soukromém vlastnictví, 
pak je rozúčtování na jejich 
majitelích, případně to za ně 
dělají realitní kanceláře, 
u kterých mají sjednanou 
správu těchto věcí.

 (Pokračování na str. 2)

Vyúčtování za teplo většinu potěšilo

Radnice vyjednává pomoc CzechInvestu
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 (Pokračování ze str. 1)
Kdo vybírá zálohy 

za teplo a kdo následně vy-
plácí přeplatky nebo žádá 
zaplatit nedoplatky?

Stejně jako v předchozím 
případě. Městská společnost 
Distep zašle fakturu za sku-
tečnou dodávku tepla buďto 
majitelům bytových či neby-
tových domů, nebo realit-
ním kancelářím spravujícím 
tyto domy. To znamená, že 
na účtenkách platí obča-

né zálohy majitelům domů 
nebo realitkám. Ti následně 
po konečném vyúčtování, 
které provedou, vyplácejí 
jednotlivým nájemcům nebo 
majitelům bytů přeplatky, 
nebo žádají uhradit nedo-
platky, a to v návaznosti 
na zálohy, jejichž výši si ur-
čují sami.

Předběžná cena tepla 
pro rok 2017 byla stano-
vena pro ústřední vytápě-
ní na 548,40 Kč/GJ a pro 

ohřev vody na 487,90 Kč/ 
/GJ. Vychází z předpokláda-
ného prodeje v daném roce 
a nákladů spojených s výro-
bou a rozvodem tepla. Tato 
cena není cenou konečnou, 
může se změnit, zejména 
v návaznosti na délku top-
né sezony. Výsledná cena 
bude stanovena po ukončení 
kalendářního roku, kdy už 
jsou známy údaje skutečné-
ho prodeje tepla a nákladů 
na jeho výrobu a distribuci.

Vyúčtování za teplo většinu potěšilo

Ve dnech 24. a 25. dub-
na se v základních školách 
zřizovaných Statutárním 
městem Frýdek-Místek ko-
naly zápisy dětí do 1. tříd 
pro školní rok 2017/2018. 
Dostavilo se k nim 662 dětí, 
což je v porovnání s minu-
lým rokem o 99 dětí méně.

„Nejvíce prvňáků bylo 
zapsáno v základní škole 
na ulici El. Krásnohorské. 
Ředitelé frýdecko-místec- 
kých základních škol při-
jali nejen děti ze svých 
školských obvodů, ale také 
všechny děti z jiných spádo-
vých oblastí. Základní škola 
Naděje nemá stanoven škol-
ský obvod, neboť poskytuje 
vzdělávání žákům se speci-
álními vzdělávacími potře-
bami ve speciálních třídách. 
S ohledem na odlišné znevý-
hodnění nemohla ZŠ Naděje 
přijmout jedno dítě,“ infor-
movala vedoucí odboru škol-

ství, kultury, mládeže a tělo-
výchovy Ilona Nowaková. 
Spolu s náměstkem Pavlem 
Machalou je potěšila atmo-
sféra, která zápisy provázela. 
„Školy byly dobře připrave-
ny. Některé, jako třeba 2. ZŠ, 
uměly rodičům nabídnout 
dokonce rezervační systém 
na konkrétní čas zápisu, 
jiné neváhaly jít nad tradič-
ní pojetí zápisů a zpestřit 
dětem jejich významný den 
nejčastěji pomocí pohádek,“ 
hodnotil náměstek primáto-
ra Pavel Machala.

Povinnou školní docház-
ku musejí 1. září 2017 zahájit 
děti, které do 31. srpna 2017 
dovrší věku šesti let, pokud 
jim nebyl povolen ředitelem 
školy odklad. O odklad škol-
ní docházky požádalo u zá-
pisu 95 zákonných zástupců 
dětí, to je o pět méně než 
v roce předcházejícím. Od-
klad je možný pouze při do-

ložení dvou doporučujících 
posouzení, a to příslušného 
školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře 
nebo klinického psychologa.

V současné době navště-
vuje 1. třídy základních škol 
619 žáků. V příštím škol-
ním roce by mělo do 1. tříd 
základních škol nastoupit 
566 prvňáků, což znamená 
pokles. Přesná čísla budeme 
znát až v září.  (pp) S ÚSMĚVEM: Zápisy probíhaly v pohodové atmosféře. 

 Foto: Petr Pavelka

K zápisu do 1. tříd přišlo 662 dětí

Den Země 2017 s pří-
značným podtitulem Síla 
vody nejprve ukázal sku-
tečnou sílu tohoto živlu, 
když se akce avizovaná 
na 21. dubna musela pro 
nepřízeň počasí přeložit 
na 5. května. I v tento 
den dešti neustále „visely 
nohy“, ale nakonec vše 
proběhlo za dostatečné-
ho zájmu a organizátoři 
věří, že i s patřičným vý-
chovným efektem.

„Malé děti jsou ekologii 
nakloněny, ekologické cho-
vání je baví a jsou schopny 
pozitivně ovlivňovat i své 
rodiče a okolí. Bohužel 
u části puberťáků ohledu-
plnost k přírodě a svému 
okolí v určitém věku mizí, 
a proto máme tolik prá-
ce například s tím, aby se 
na dětských hřištích ne-
povalovaly odpadky, kte-
ré patří do košů. Jde o to, 

abychom na děti a mládež 
působili neustále a nebáli 
se upozorňovat na to, co 
je správné,“ říká primátor 
Michal Pobucký. 

Na Dni Země si přišly 
na své všechny věkové ka-
tegorie, ti nejmenší sklá-
dali z plastových vršků 
logo Frýdecké skládky 
nebo s gustem deformova-
li pet lahve, s nimiž hráli 
i kuželky, starší si mohli 
na mnoha stanovištích ově-
řit své vědomosti a ledacos 
se dozvědět. Velký zájem 
v Sadech Bedřicha Sme-
tany jako obvykle budily 
hokusy-pokusy z dílny Vy-
soké školy báňské – Tech-
nické univerzity Ostrava, 
které umí přiblížit některé 
fyzikální jevy. Děti si tak 
mohly odnést spoustu zá-
žitků, ale také třeba čers-
tvý kompost pro vysazení 
nějaké rostliny.  (pp)

EKOLOGIE V SADECH: Den Země je vítanou akcí pro 
školy i školky.  Foto: Petr Pavelka

Den Země vychovával

Statutární město Frý-
dek-Místek je v těchto 
dnech plné rozkvetlých 
stromů, keřů, ale také 
květin, které v různých 
částech a lokalitách měs-
ta vysázeli zaměstnanci 
technických služeb. Záho-
ny kolem frekventovaných 
komunikací, uvnitř kru-
hových objezdů, ale také 
v parcích zdobí především 
tulipány, hyacinty a narci-
sy, které doplňují převáž-
ně macešky, sedmikrásky 
a chejry. 

Tradičně již několik let 
postupně rozkvétají kru-
hové objezdy na třídě T. G. 
Masaryka a ulici Frýdlant-
ská, záhony se pyšní také 
ulice Revoluční, Radniční, 
Ostravská, 8. pěšího pluku. 
Nově byly založeny záhony 
před základní školou na uli-
ci Pionýrů a také pod mís-
teckým náměstím u pod-
chodu u prodejny Albert. 
Květiny pravidelně rozkvé-
tají také v Sadech Bedřicha 
Smetany nebo Parku pod 
zámkem. Po odkvětu cibu-
lovin budou záhony osáze-
ny převážně letničkami, ale 
i trvalkami.

„V souvislosti s oslavami 
750. výročí založení města 
budou město v létě zdobit 

také záhony, na kterých 
bude vyobrazeno nové logo 
města nebo jeho jednotlivé 
znaky. Objeví se zejména 
v blízkosti frekventova-
ných komunikací, na ulici 
Revoluční, přesněji na zá-
honech, které v minulosti 
zdobilo luční kvítí, dále 
uvnitř kruhového objezdu 
na ulici Slezská, na Hlavní 
třídě poblíž bývalého auto-
busového stanoviště a také 
na zelené ploše naproti 
místecké knihovny, v místě 
křížení ulice 8. pěšího plu-
ku s Hlavní třídou,“ doplnil 
primátor Michal Pobucký 
s tím, že logo města na zá-
honech bude vyobrazeno 
prostřednictvím modrých 
lobelek a bílých begónií, 
které budou pro zvýšení 
kontrastu doplněny vhod-
nými let-
n i č k a m i . 
Vysazovat 
se začnou 
na přelo-
mu května 
a června 
a město bu-
dou zdobit 
až do pod-
zimu.

M ě s t o 
květinovou 
v ý z d o b u 

stále rozšiřuje a obohacuje. 
„Pohled na rozkvetlé záho-
ny, ale také rozkvetlé sloupy 
veřejného osvětlení nebo 
pyramidy na náměstích 
v nás všech zmírňuje stres 
a napětí, kterého je kolem 
nás díky zrychlenému ži-
votnímu tempu docela dost. 
Předpokládám, že ve městě 
budou nové záhony, a tedy 
i další tisíce květů, stále 
přibývat,“ dodal primátor 
Michal Pobucký s tím, že 
zaměstnanci technických 
služeb udržují záhony pra-
videlně bez ohledu na ne-
přízeň počasí. 

Město každoročně inves-
tuje do květinové výzdoby 
nemalou částku, letos to 
bude jeden milion osm set 
tisíc korun. (Více fotografií 
na webu a facebooku města)

NÁDHERA: Jednu z nejpovedenějších 
kompozic se podařilo vytvořit na ulici 8. pě-
šího pluku.  Foto: Petr Pavelka

Město rozkvetlo, v létě pak přibydou 
i záhony s vyobrazeným logem města
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Státní svátek – Den ví-
tězství jsme si ve Frýdku-
-Místku připomněli již 
v pátek před prodlouže-
ným víkendem. V místě 
posledního odpočinku 
místních občanů a vojáků 
Rudé armády, kteří položi-
li životy při osvobozování 
našeho města, se na frýdec-
kém hřbitově sešli politici, 
pamětníci a další občané, 
kteří si chtěli připomenout 
72. výročí konce druhé svě-
tové války.

Přítomné nejprve oslovil 
náměstek primátora Pavel 
Machala: „Od května 1945 
nás dělí 72 let, doba jednoho 
lidského života. Ubývá vá-
lečných veteránů i pamětní-
ků, kterých se válka dotkla 
často jako dětí. Ti všichni by 
ji rádi nepoznali. My mladší 
bychom si měli vážit sku-
tečnosti, že válečné události 
známe jen z vyprávění, z fil-
mů, z literatury či dějepisu.“

Dalším vystupujícím u pa-
mátníku, kde jsou pohřbeny 

ostatky 966 vojínů a 77 dů-
stojníků Rudé armády, byl 
za Československou obec 
legionářskou Petr Majer, kte-
rému stál po boku pětadeva-
desátiletý Mikuláš Ganišin. 
Promluvil také zahraniční 
host – tajemník Generálního 
konzulátu Ruské federace 
v Brně Sergej Mitjajev. Ten 
poděkoval všem, kteří toto 
pietní místo na frýdeckém 
hřbitově, s mohylou padlým 
rudoarmějcům, která byla 
odhalena 17. března 1946, 
udržují. Důstojným protějš-
kem památníku s pohřebiš-
těm sovětských vojáků a ve-
litelů je skupina čestných 
hrobů našich občanů, kteří 
také přišli o život na prahu 
svobody v pohnutých květ-
nových dnech.

Jedno staré přísloví praví: 
„Řekni mi, jak se staráš o své 
mrtvé, a já ti povím, k jaké 
civilizaci náležíš“. O váleč-
né hroby podle zákona pečují 
obce s rozšířenou působnos-
tí, tedy i Statutární město 

UCTĚNÍ PAMÁTKY: Vedení města se snaží, aby se na někdejší hrdinství nezapomínalo.  
 Foto: Petr Pavelka

Vzpomínka na konec války

Rada seniorů, poradní 
orgán primátora Michala 
Pobuckého, se na svém po-
sledním jednání zabývala 
různými projekty, které 
směřují k zvýšení pocitu 
bezpečí nejstarší generace. 
Z diskuze nakonec vyply-
nulo, že ideálem by bylo po-
sbírat zkušenosti a vytvořit 
kompilát do našich podmí-
nek, který by uvítali senio-
ři, kteří ještě třeba nechtějí 
do domova, ale doma už se 
necítí bezpečně.

Rada seniorů měla na sto-
le službu tísňové péče, která 
seniorům a zdravotně posti-
ženým nabízí přístroj, který 
by je monitoroval v nouzi 
nebo v případech, kdy se cítí 
ohroženi. Přístroj by měli 
přímo na ruce, oproti podob-
ným zařízením, která bývají 
v bytech na zdi, ale v někte-
rých situacích je bezvládný 
senior nemůže použít, pro-
tože se k nim už nedostane.

„V Praze je to hodně roz-

šířené, svůj smysl a význam 
to dle mých zkušeností má, 
já bych to nezatracoval. Je to 
i úleva pro lidi, co se o staré 
lidi starají, protože ví, že jsou 
pod nějakou kontrolou,“ řekl 
Oldřich Pospíšil. „Je urči-
tě dobré využívat všechny 
možnosti pro to, aby starší 
lidé mohli žít důstojně a bez-
pečně co nejdéle podle jejich 
přání v domácím prostředí, 
ale nemůžeme tu odpověd-
nost hodit jen na městskou 
policii, která by k nim měla 
vyjíždět, protože strážníci 
nejsou zdravotnický perso-
nál a stejně by museli čekat 
na sanitku. Musel by se najít 
jiný model,“ reagoval primá-
tor Michal Pobucký.

Spolupráce seniorů 
s městskou policií spěje 
ke konkrétnímu výsledku 
alespoň v oblasti jejich za-
pojení do činnosti strážníků. 
„Jsme ve finální fázi projek-
tu, v květnu by mohli vyrazit 
do ulic. Překonali jsme více 

překážek, než jsme si mysle-
li, ale jsme ve stadiu uzavře-
ní smluv a začneme již brzy 
fungovat,“ ujišťoval ředitel 
městské policie Milan Sněho-
ta. Všechny pak potěšily in-
formace jeho kolegy z Policie 
ČR, že nápad trestné činnosti 
ve městě poklesl v prvním 
čtvrtletí o dvacet procent 
a Frýdek-Místek dnes platí 
za velmi bezpečné město.

Dalibor Kališ ze Svazu 
důchodců ČR informoval, 
že výroční schůze s účastí 
primátora potvrdila, že lidé 
jsou hladoví po diskuzích. 
I proto se primátor rozhodl, 
že bude co čtrnáct dní v Se-
niorpointu v křížovém pod-
chodu k dispozici seniorům, 
kteří budou chtít řešit určité 
problémy ve městě.

Ředitel Domova pro seni-
ory Milan Novák informoval 
o zpestření v tomto zařízení 
v podobě dvou studentek 
z Německa, které zde vy-
konávají praxi. „Je to milé 
osvěžení, mnozí senioři umí 
německy, protože za války 
chodili do německých škol,“ 
připomněl ředitel, který si 
podobně jako městská policie 
posteskl nad personálními 
problémy. Zatímco adepti po-
licie mají problém s fyzičkou 
a psychotesty, pozice pečova-
telek ohrožují zvýšené platy 
v supermarketech.  (pp)

Jak zvýšit bezpečí seniorů

Tradiční Beskydské 
farmářské trhy, které 
město pořádá již od roku 
2011, letos zahájil 4. 
května trh s přívlastkem 
„květinový“. V duchu 
mimořádně nepříznivého 
jarního počasí nemohl 
nabídnout obvyklou záři 
květů, ale přesto se na-
šlo dost zahrádkářských 
nadšenců, kteří prostě 
věří, že příjemnější teplo-
ty musí přijít.

Vybírat si mohli nejrůz-
nější sazeničky, letničky, 
skalničky, bylinky, ale také 
keře a stromky. Vedle toho 
samozřejmě nemohli chybět 
tradiční prodejci uzenin, 
sýrů, pečiva, marmelád, 
medu, vajec, ale i dřevěných, 
proutěných nebo keramic-
kých výrobků. V nabídce 
byla i kvalitní vína z men-
ších rodinných vinařství 
z jižní Moravy nebo ovocné 
a zeleninové pochoutky.

V podobném duchu je 
připraven i další trh na 18. 
května a v pravidelných 
čtrnáctidenních intervalech 
nastoupí v červnu sezóna 
jahod a v dalších měsících 
už budou na místeckém 
náměstí dominovat prodej-

ci ovoce a zeleniny, které 
chce mít pořadatelský tým 
z magistrátu v co možná 
nejvyšším počtu. Trhy se 
až do adventu budou konat 
každý druhý čtvrtek od 8 
do 14 hodin. K tomuto dni 
se radnice přiklonila pro-
to, že v minulosti se právě 
v tento den trhy ve městě 
konávaly, i když některým 
by vyhovovalo i víkendové 
nakupování. „O sobotách 
pořádáme na náměstí řadu 
tradičních akcí, takže by se 
v tom obtížně hledal řád. 
Navíc o víkendech jsou 
pořádány různé kulturní 
a společenské akce i v okol-
ních městech a obcích, stej-
ně jako jiné farmářské trhy, 
kterých se prodejci účastní. 
Z ankety, kterou loni uspo-
řádal živnostenský úřad, 
jak mezi návštěvníky, tak 
mezi prodejci, vyplynulo, 
že sobota by přispěla k vel-
ké redukci prodejců a menší 
rozmanitosti v sortimentu, 
což by mělo negativní vliv 
na kvalitu našich trhů. A to 
nechceme,“ vysvětlil primá-
tor Michal Pobucký, že zá-
jmy nakupujících a prodejců 
nelze sladit ke spokojenosti 
úplně všech.  (pp)

KVĚTINOVÝ TRH: Počasí zahrádkářům zatím nepřálo. 
 Foto: Petr Pavelka

Farmářské trhy začalyFrýdek-Místek, prostřednic-
tvím odboru životního pro-
středí a zemědělství. Stejně 
tak pečuje o pietní místa 
s pomníky a pamětními des-
kami se jmény konkrétních 
osob nebo bezejmenných 
obětí válečných hrůz, aby 
byla uctěna jejich památka. 
 (pp)
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Začátek června je pro 
občany Frýdku-Místku 
a jeho okolí neodmyslitel-
ně spjatý s Pochodem pro 
seniory. A nejinak je tomu 
i letos. Akci, která je urče-
na seniorům a osobám se 
zdravotním postižením, 
pořádá tradičně Centrum 
pečovatelské služby Frý-
dek-Místek, příspěvková 
organizace města, ve spo-
lupráci s Oblastním spol-
kem Českého červeného 
kříže Frýdek-Místek.

Pochod se koná v pátek 2. 
června a zahájen bude v 10.10 
hodin. Místem startu je za-
stávka MHD Olešná (pozor 
– změna, nestartujeme od re-
staurace), cíl je beze změny 
– u Hospůdky u Toma. Dále 
jsme lehce upravili trasu – 
jsou připraveny dvě varianty:

1. z místa startu přes hráz 
podél přehrady Olešná až 
k označenému cíli (délka 
trasy je přibližně 4 km, te-
rén je nenáročný)

2. z místa startu rovně, 
podél Olešné k cíli (dopo-

ručujeme všem, kteří se 
po dlouhé zimě ještě nedo-
stali do kondice)

Jiné novinky už nechys-
táme. Všichni účastníci se 
mohou těšit na občerstvení 
u startu i v cíli, drobné upo-
mínkové předměty a krátký 
doprovodný program (dob-
rovolné soutěžení, měření 
tlaku, informace u stánku 
VZP). Zdravotnický dohled 
zajišťují členové Červeného 
kříže. Přijít můžete sami, 
v doprovodu člena rodiny, 
kamarádů nebo i čtyřno-
hých mazlíčků. Také letos 
by měl být Pochod prozá-
řen úsměvy dětí z mateřské 
školy Sněženka. Bavme se 
společně napříč generacemi.

Na akci i z ní vás zdarma 
dopraví svozové autobusy.

Frýdecká trasa – 9.05 
U Gustlíčka, 9.08 Na Veselé, 
9.11 Nový byt, 9.14 Magis-
trát, 9.17 U nemocnice, 9.20 
Lékárna, 9.23 Rozcestí 
u školy, 9.26 Lískovecká, 9.31 
Slezan 01, 9.45 Olešná (auto-
busová zastávka MHD)

Místecká trasa – 9.10 Po-
liklinika (u budovy), 9.15 Po-
lit. obětí (u Národního domu), 
9.17 Domov seniorů, 9.19 Ri-
viéra blok 27, 9.20 Riviéra 
vodárna, 9.26 Riviéra, 9.28 
Frýdlantská, 9.31 Ostravská, 
9.33 Anenská, 9.36 ul. 17. lis-
topadu, 9.45 Olešná (autobu-
sová zastávka MHD) 

Odjezd z Olešné do Frýd-
ku i do Místku ve 13.30 
h. (z autobusové zastávky 
MHD Olešná)

Využít můžete také 
MHD – linka č. 5

Odjezdy: 9.30 Lískovec, 
Fabík točna, 9.32 Frýdek, 
rozc. k Válc. pl., 9.34 Frýdek, 
sídliště, 9.36 Frýdek, Lísko-
vecká, 9.37 Frýdek, Revo-
luční, 9.39 Frýdek, magistrát, 
9.41 Frýdek, Nový byt, 9.43 
Frýdek, žel.st., 9.46 Frýdek, 
aut. nádr., 9.49 Místek, po-
liklinika, 9.51 Místek, Anen-
ská, 9.53 Místek, ul. 17. lis-
topadu, 9.55 Místek, Albert 
hypermarket, 9.57 Místek, 
Štandl, 9.59 Místek, Olešná

 (Pokračování na str. 5)

Pochod pro seniory 2017 – Olešná

Altán ve Smetanových 
sadech poskytne 27. květ-
na od 14 hodin zázemí pro 
dětský den, který bude 
letos filmový a otevře se-
zónu kulturních akcí pod 
širým nebem. KulturaFM 
malým návštěvníkům, ale 
i jejich rodičům, nabídne 
v Sadech Bedřicha Sme-
tany a v Nové scéně Vlast 
mnoho zážitků.

„Dětský den zahájíme 
koncertem skupiny Mňága 
a Žďorp (14.00). To udělá ra-
dost hlavně těm, kteří se ne-
dostali na jejich vyprodaný 
dubnový koncert ve Stou-
nu. Mňága má letos turné 
ke svým třicátým naroze-
ninám, vezměte děti na ka-
pelu svého mládí a zkuste 
jim vysvětlit, co znamená 
její veselý název. Těšte se 
i na písničky z nového alba 
Třínohý pes. Děti pak roz-
tančí DJka Lednička (15.30 
a 17.30) a zpěvačka Kaczi 
se svou show s papouškem 
Rio (16.30 a 18.30),“ láká 
produkce KulturyFM.

Děti dále čekají hry, sou-
těže, poníci, klauni, bejby-
punkové kadeřnictví a ma-

lování na tvář. Hopsavé děti 
určitě nadchnou skákací 
atrakce. Na hlavní soutěž-
ní cestě se tradičně podílí 
i místní knihovna. Příjem-
ným bonusem bude několik 
stolních fotbálků a ušaté 
hopsací míče, bublinkový 
workshop a mnoho dalšího.

Další porce zábavy se 
chystá v Nové scéně Vlast, 
která nebude sloužit jen 
k projekci pohádek. „Kro-
mě filmového pásma z dílny 
Anifilmu letos KulturaFM 
otevře tajemnou komnatu 
promítací kabiny a děti tak 
budou mít jedinečnou mož-
nost podívat se, odkud se 
vlastně pohádky promítají 
a jak to celé funguje,“ infor-
moval o prohlídkách, které 
budou probíhat vždy v ce-
lou hodinu (15-17), náměs-
tek primátora Pavel Macha-
la. Ve foyer kina bude navíc 
fotokoutek, kde se mohou 
děti nechat vyfotit tak, že 
budou vypadat, jako by byly 
přímo ve filmu. Ve foyer 
bude i malá dílna, kde si 
děti vyrobí z připravených 
materiálů jednoduché optic-
ké hračky.  (pp)

Téměř sto tisíc korun si 
vyžádala obnova kulturní 
památky – pískovcové so-
chy Krista trpícího u kůlu, 
na kterou se podařilo zís-
kat významný finanční 
příspěvek z ministerstva 

kultury. Na základě dopo-
ručení komise rady města 
pro obnovu kulturních 
míst, historických pamá-
tek a významných lokalit 
ve Frýdku-Místku byla na-
víc z důvodu výstavby ob-
chvatu přemístěna od vo-
dárny u přehrady Olešná 
k vstupu u hráze, kde je 
více na očích.

„Tato památka je svým 
významem jedinečná a těší 
nás, že jsme dokázali pro-
dloužit její životnost citli-
vým restaurátorským zása-
hem i že jsme pro ni našli 
důstojné umístění, na němž 
se podíleli i studenti archi-
tektury, kteří vytipovávali 
možné lokality. Nakonec 
zvítězila ta, která je poměr-
ně blízká původnímu umís-
tění,“ říká náměstek primá-
tora Jiří Kajzar.

Socha, původem z konce 
18. století, předchozím umís-
těním značně trpěla, zejména 
maximální vlhkostí, na no-
vém místě, jehož okolní zeleň 
již byla upravena technický-
mi službami TS a.s., by měla 
najít celkově lepší podmínky 
pro její životnost.  (pp)

R EKONSTRUOVA N É 
DÍLO: Radnice se chce věno-
vat sochám ve veřejném pro-
storu.  Foto: Petr Pavelka

Město obnovilo 
kulturní památku

Filmový dětský den

Již počtvrté si Beskyd-
ské informační centrum 
pro město připravilo za-
hájení cyklistické sezony 
v podobě oblíbené akce 
Frýdek-Místek na kole, 
která je v sobotu 20. květ-
na od 10 hodin určena 
všem, kdo mají rádi cyklis-
tiku a zdravý životní styl. 

„Akce je pestrou přehlíd-
kou všeho, co souvisí nejen 
s cyklistikou, ale také se 
vším, co má kola a kolečka. 
Akce především pamatuje 
na všechny jezdce od těch 
nejmenších na odrážedlech, 
přes občasné výletníky, až 
po zapálené sportovce. Mys-
lím, že má potenciál přilákat 
nejen naše občany, ale i mi-

moměstské návštěvníky,“ 
láká k účasti náměstek pri-
mátora Karel Deustcher.

Připraveny budou dvě 
trasy, na 4,5 a 16 km. „Tra-
sa s délkou 16 km bude mít 
charakter společné vyjížď-
ky a povede z Olešné smě-
rem k palkovické sjezdov-
ce a zpět. Na palkovické 
sjezdovce proběhne soutěž 
o ceny ve výjezdu do vrchu 
v jednotlivých kategoriích. 
Trasa na 4,5 km povede oko-
lo Olešné a bude volně pří-
stupnou vyjížďkou. Na obou 
trasách v úseku Olešné čeká 
účastníky plnění zajímavých 
úkolů týkajících se bezpeč-
nosti a dalších úkolů s cyk-
lotematikou, za které obdrží 

slosovatelný lístek do soutěže 
o zajímavé ceny,“ přibližuje 
ředitelka Beskydského in-
formačního centra Monika 
Konvičná.

Frýdek-Místek na kole je 
pestrá přehlídka všeho, co 
souvisí nejen s cyklistikou, 
ale také se vším, co má kola 
a kolečka nebo souvisí se 
zdravým životním stylem. 
Děti si budou moci vyzkou-
šet jízdu na elektrických mo-
torkách nebo lanové překáž-
ky, zájemci budou zasvěceni 
do správné techniky Nordic 
Walking, můžete také pod-
pořit projekt Kola pro Afriku, 
pokud máte doma staré nebo 
nepotřebné kolo, které může 
posloužit v Gambii.  (pp)

Frýdek-Místek na kole na Olešné
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 (Pokračování ze str. 4)
Odjezdy z Místek, Oleš-

ná: 11.12, 12.12, 13.17, 
14.16, 15.19 h.

Neváhejte s účastí, se-
tkáte se s přáteli nebo po-
znáte nové, získáte čerstvé 
informace, uděláte něco 
pro své zdraví, duševně 
si odpočinete, zhodnotíte 
přeměnu přehrady… Na-
bídka je pestrá. Přijďte! 
Každého srdečně zveme 
a těšíme se na vás! 

Pochod se koná za jaké-
hokoli počasí.

V případě otázek nás 

kontaktujte: 730 519 500, 
558 434 359 nebo na e-mail: 
kotaskova.cds@psfm.cz

Adéla Kotásková, Cen-

trum pečovatelské služby 
FM, p. o. (vedoucí soc. 
pracovnice CDS Domo-
vinka)

Sociální služby

Kontaktní a poradenské 
centrum ve Frýdku-Míst-
ku je jediným poskytovate-
lem nízkoprahových služeb 
pro uživatele drog a jejich 
blízké na území bývalého 
okresu Frýdek-Místek. 
V rámci poskytování od-
borných služeb došlo loni 
k několika změnám. 

První a zásadní změna 
se týká nového působiště, 
kdy se nám podařilo nalézt 
vhodnější prostory, co se 
týče požadavků dostupnosti 
i vzhledu interiéru. Od úno-
ra 2016 tak sídlíme na Ma-
lém náměstí 104 v Místku, 
v prvním patře světle zele-
né budovy, těsně přiléhající 
k dvouproudové rychlostní 
komunikaci (naproti bývalé-
ho autobusového stanoviště). 

Druhá změna, kterou jsme 
v loňském roce uskutečnili, 
je spojena s rozšířením okru-
hu osob, kterým nabízíme 
své služby, a zpřístupnění 
služeb mladistvým od 11 

let věku. Nově se tak věnu-
jeme, kromě uživatelů ne-
alkoholových drog, kterým 
poskytujeme služby každý 
pracovní den, také osobám 
užívajícím alkohol, léky, dále 
lidem, kteří hrají hazardní 
hry nebo se potýkají s jiným 
závislostním chováním, je-
jich rodinným příslušníkům, 
partnerům a dalším blízkým 
osobám. Této skupině nabízí-
me, po předchozím objedná-
ní, poradensko-terapeutické 
služby a sociálně právní po-
moc v úterý a čtvrtek.

Obecně naši pomoc vyhle-
dá cca 250 klientů a 150 osob 
blízkých ročně. Nejčastěji 
k nám lidé chodí za účelem 
nalezení nových cest z obtíž-
ných situací, často spojených 
s absencí adekvátního bydle-
ní, zaměstnání, nedostatkem 
příjmů, dluhy, obtížnými 
osobními, rodinnými či part-
nerskými tématy apod.

Cílem není rada samotná, 
ale rozvíjení řešení, společ-

ně s klientem, kdy společně 
nacházíme nevyužité zdro-
je, nové cesty a způsoby, 
jak se například k situacím 
nově stavět, nacházet nové 
významy těchto situací, 
prožitků a v souvislosti 
s tím nové alternativy, které 
se tím nabízejí. 

Hlavním nástrojem naší 
práce je rozhovor.

Odbornou pomoc zajiš-
ťuje tříčlenný tým – sociál-
ní pracovníci a terapeuti.

První rok fungování v nových prostorách

Centrum Pramínek 
od září 2016 zprostředková-
vá doučování romských dětí 
přímo v rodinách. Pracov-
nice Centra Pramínek po-
ložily všem doučovatelům 
otázku, jak se jim vlastně 
v rodinách doučuje. Pojď-
me se podívat na doučování 
v romských rodinách očima 
těch, kteří tyto rodiny pra-
videlně navštěvují.

Věnujete se mimoškol-
nímu vzdělávání dětí 
a žáků od 6 let. Jak je prá-
ce s dětmi obtížná?

Jakub N.: „Mnoho dětí, 
se kterými se setkáváme při 
doučování, mají ztracenou 
motivaci k učení. Proto je 
nejtěžší děti správně motivo-
vat k tomu, aby získaly zpát-
ky tu správnou chuť k dou-
čování. Když už tu správnou 
motivací získají, děti dávají 
pozor, snaží se, komunikují 
se mnou nad danou látkou.“

V čem je doučování 
specifické a výhodné?

Pracovnice Centra Pramí-
nek: „Doučování je specific-
ké především v přístupu, a to 
jak lektorů, tak i studentů. 
Děti na doučování docházejí 
hlavně proto, že chtějí. Ni-
kdo je do doučování nenutí. 

A právě dobrovolnost vy-
tváří pro práci mezi dítětem 
a doučovatelem lepší vazby 
a jednodušší práci. Druhou 
stranou je odlišnost doučo-
vatelů. Vždy se snažíme vy-
bírat doučovatele dle jejich 
odbornosti, kvalifikace, ale 
hlavně je zohledňována lid-
ská stránka doučovatelů. Po-
kud je doučovatel usměvavý, 
přátelský a komunikativní, 
děti se s takovým člověkem 
budou učit mnohem raději 
než s „bručounem“, který si 
přišel odsedět hodinu a už se 
těší, až bude doma.“

Jaké používáte techni-
ky a metody při doučová-
ní dětí?

Jana M.: „Při doučování 
bychom měli mít vždy na pa-
měti osobnost a individualitu 
dítěte. To, co osloví jedno, 
nemusí platit na druhé. Ně-
kdy jen postačí upustit uzdu 
své fantazie a na malou chví-
li se stát pohádkovým kou-
zelníkem. Je důležité vymýš-
let hravé způsoby, jak dítě co 
nejlépe zaujmout. Motivace, 
pochvala a úsměv – na tom 
všem záleží. Při doučování 
je nezbytné být dospělým, 
ale i kamarádem. Stát se 
posluchačem, ale i dobrým 

rádcem. Čím je dítě starší, 
tím stoupá i náročnost jeho 
zaujetí pro určitou činnost. 
Proto musíme stále vymýšlet 
nové metody. Mnohdy je to 
ale opravdu náročné. Proto 
bychom neměli zapomínat, 
že jsme všichni stále dětmi. 
Naše hravé já je uvnitř nás 
samotných. My dospělí ho 
ale umíme dokonale skrývat. 
A to je někdy hodně špatně.“

Jak vnímáte doučování 
přímo v romských rodi-
nách?

Jakub N.: „Učení přímo 
doma je výhodné v tom, že 
rodiče vidí děti věnovat se 
škole. Je i jednodušší ko-
munikovat s nimi o tom, co 
jsme se daný den učili a co 
se dětem daří. Může to mít 
také vliv na jejich vzorce 
chování – možná budou 
na děti častěji dohlížet při 
jejich samostatném učení.“

Vidíte u dětí za dobu, co 
doučujete, nějaké zlepšení?

Lucie E.: „Vidím u dítě-
te velké zlepšení, a to jak 
v naučených pravidlech (do-
cházka na doučování v daný 
čas), tak i pokrok co se týká 
pochopení určité látky, kte-
rou dítě špatně chápe.“ 

 Lenka Vaňková

Doučování nás v Pramínku baví

Ve čtvrtek 20. dubna 
přijeli za dobrovolníky 
Charity Frýdek-Místek 
dva zahraniční dobrovol-
níci Alba a Julien, kteří 
od února tohoto roku po-
máhají v Diecézní charitě 
ostravsko-opavské.

Na začátku setkání vy-
stoupila paní Turoňová, ma-
nažerka meziná-
rodních projektů, 
která hovořila 
o programu Ev-
ropské dobrovol-
né služby s ná-
zvem Erasmus+. 
Ten umožňuje mladým 
lidem od 18 do 30 let přijet 
na rok do jiné země, kde 
pomáhají potřebným lidem, 
učí se češtinu, poznávají 
nové lidi, navazují kontak-
ty a získávají neocenitelné 
zkušenosti.

Po úvodním slově proběh-

la již samotná prezentace za-
hraničních hostů. Nejdříve 
hovořila dobrovolnice Alba, 
která nám představila svou 
rodnou zemi, ostrov Sardi-
nii, a zmínila své prvotní 
zkušenosti s prací v Ostravě. 
Poté se slova ujal dobrovol-
ník Julien, který velmi nad-
šeně hovořil o svém domově, 

ostrově Réunion, 
a vtipně srovná-
val počasí, jídlo 
a mentalitu naší 
republiky s Ré-
unionem, který 
leží v Indickém 

oceánu a je francouzskou 
kolonií.

Charitní dobrovolní-
ci byli nadšeni a na kon-
ci kladli Albě a Julienovi 
spoustu otázek. Pro všech-
ny zúčastněně to bylo neza-
pomenutelné odpoledne.

 Martina Petrová

Charitu Frýdek-Místek navštívili 
dobrovolníci ze Sardinie a Réunionu

Pochod pro seniory 2017 – Olešná

Kontakty:
Renarkon o.p.s.

KONTAKTNÍ A PORA-
DENSKÉ CENTRUM

Malé náměstí 104, 73801 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 628 444, 
606 694 244



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  6  ≈ Sport

Za nádherného počasí 
se na atletických Májových 
závodech sešlo rekordních 
622 závodníků, kteří absol-
vovali 1748 individuálních 
startů, a navíc běželo 51 
štafet 4x60 m! V tomto po-
četném startovním poli si 
vedli výborně naši mladí at-
leti. Vybojovali 20 vítězství 
a k tomu přidali 14 druhých 
a 13 třetích míst.

Kdo dokázal zvítězit? 
Začneme běhy na 60 m, kde 
početné závodní pole ovlád-
la v mladších žačkách Anna 
Cagašová za 8.27 s, ve star-
ších Daniela Jurečková 8.22 
a v dorostenkách Nikola Slá-
mová za 8.21 s. Mezi doros-
tenci to byl Tomáš Szymala 
za 7.60 s. Na 300 se v mini-
přípravce prosadila Viktorka 
Bartoňová za 53.40 s a v pří-
pravce Jan Klimas v čase 
46.21 s. Osmistovku ovládla 
v mladších žačkách Anna 
Cagašová ve výborném čase 
2:22.14 min., ve starších 

Anna Zemaníková za 2:28.22 
min. a v dorostenkách třetí 
Anička, tentokrát Dokoupilo-
vá za 2:37.41 min. Ve starších 
žácích nedal nikomu šanci 
Thomas Hlavačka za velice 
solidních 2:11.70 min. Naši se 
neztratili ani v technických 
disciplínách. Výšku starších 
žaček ovládla Radka Eltne-
rová 1.51 m a závod doroste-
nek Adéla Lojkásková velice 
dobrým výkonem 1.66 m. 
Také v dálce jsme měli dva 
vítěze. U mladších žaček sla-
vila do třetice vítězství Anna 
Cagašová za skok dlouhý 
4.79 m a mezi dorostenci 
Petr Lisník doletěl na 5.72 m. 
V míčku se prosadila na nej-
vyšší stupínek Kristýna Bi-
zoňová, která hodila rovných 
50 metrů. Výborně si vedli 
i naši nejmenší benjamínci. 
Mezi mladšími se prosadil 
Honzík Šnábl, který vyhrál 
50 m i skok. U těch starších 
vyhrála běh Nela Fridrichová 
a ve skoku byl nejlepší Lucas 

Po vydařené pohárové 
soutěži v prosinci se malá 
děvčátka Sokola Frýdek-
-Místek ve věku 5–7 let 
zúčastnila dalších závodů 
v gymnastickém čtyřboji. 
Mají za sebou dvě okresní 
kola (ve Frýdku a v Pasko-
vě) v gymnastickém čtyř-
boji, kterého se zúčastnilo 
sedm předškolaček a devět 
prvňaček našeho klubu. 

Nejúspěšnější v okresních 
kolech byla předškolačka 
Emma Lusová, která zís-
kala dvakrát zlato v soutěži 
jednotlivců a k tomu přidala 
i zlato v soutěži družstev. 
Eliška Cupráková si vybo-
jovala stříbro a také bronz 
putoval do našeho klubu zá-
sluhou Viktorky Křistkové. 
Ve svém prvním závodě se 
neztratila ani ostatní děv-
čátka – Nicolka Jonášová, 
Charlottka Tomi, Anička 

Bližnáková a Sárinka Nell 
Peřinová. Mezi školáky byla 
konkurence velká, a tak nás 
při prvním závodě potěšilo 
6. místo v soutěži družstev. 
V druhém okresním kole 
děvčata poopravila chyby 
a s velkým překvapením zís-
kala v soutěži družstev v Pas-
kově stříbro. Díky druhému 
místu si také Domča Muríno-
vá, Isabelka Šebestová, Vik-
torka Michnová a Kája Ku-
benková vybojovaly postup 
do krajské soutěže. Pochvalu 
ale zaslouží také děvčata 
z B-týmu ve složení Nelča 
Jurčíková, Eliška Pohludko-
vá, Barča Klechová, Laura 
Bertokova a Verča Laníková, 
která měla před sebou teprve 
první soutěž a v závodě se 
neztratila. K tomu všemu 
získala Karolína Kubenková 
stříbro v soutěží jednotlivců 
v konkurenci více než 30 zá-

vodnic. Do krajské soutěže se 
ale trenérky Karolína Macha-
lová a Mirka Aldersová vy-
daly s A-týmem sbírat nové 
zkušenosti a omrknout větší 
konkurenci. K velkému pře-
kvapení přítomných rodičů, 
trenérek, ale také ostatních 
týmů, však děvčata po krás-
ných výkonech stanula 
na stupně vítězů, kdy nesta-
čila pouze na ostřílený tým 
z Oder a druhý tým z Frýd-
ku-Místku. Holčičky tak zís-
kaly při své první gymnastic-
ké sezóně v kategorii 1.–3. 
třída krásné 3. místo v závodě 
Moravskoslezského kraje.

MÁJOVÉ ZÁVODY: Na programu byly i technické disciplíny.  Foto: Petr Pavelka

Naši na Májových závodech výborně

V roce 2005 získali frý-
decko-místečtí házenkáři 
stříbrné medaile. Od té 
doby nebyli nikdy lepší 
než šestí. Letos vybojovali 
konečnou 5. příčku, čímž 
dosáhli nejlepšího výsledku 
za posledních dvanáct let.

Vzhledem k tomu, že si 
družina vedená Alešem 
Chrastinou přivezla z prv-
ního zápasu o 5. až 6. mís-
to jednobrankový náskok 
z Jičína, stačila jí v odvetě 
i remíza, popřípadě porážka 
o jednu branku, kdyby pa-
dlo méně gólů než v Jičíně.

Odveta s tímto soupeřem 
byla nesmírně vyrovnaná. 
Dá se říct, že kopírovala prů-
běh prvního vzájemného mě-
ření sil obou soupeřů. Po prv-
ní půli vedli hosté 13:12.

Po změně stran se obraz 
hry nezměnil. Ani jedno 
z družstev nedokázalo od-
skočit na rozdíl více než dvou 
branek. Vedení se přelévalo 
z jedné strany na druhou. 
Slušně zaplněná hala na 6. ZŠ 

viděla bojovné, vyhecované 
utkání, které dospělo do ner-
vy drásající koncovky. Duel 
nakonec vyzněl poměrem 
21:22 pro našeho soupeře, 
ovšem díky naší výhře 26:27 
v prvním utkání nám nakonec 
i tato porážka stačila k celko-
vému vítězství v tomto dvoj-
zápase, takže po závěrečném 
hvizdu mohly naplno propuk-
nout oslavy našich hráčů.

„Většina utkání, která 
jsme sehráli proti Jičínu, byla 
vyrovnaná. Vždycky byl vý-
sledek otevřený až do konce. 
To, že jsme dnes uhájili cel-
kové vítězství, si cením dvoj-
násob, protože nám k dlou-
hodobě zraněným přibyl 
Sebastian Strack,“ podotkl 
po zápase trenér Pepino SKP 
Frýdek-Místek Aleš Chras-
tina, s nímž se ještě před 
utkáním vedení klubu a hrá-
či rozloučili. U týmu působil 
celých pět sezon a v té letošní 
dosáhl na nejlepší umístění. 
S hráčskou kariérou se roz-
loučil brankář Petr Štolcar.

SKP slaví 5. místo –  nejlepší 
výsledek od stříbra v roce 2005

Baseballisté Frýdku-
-Místku hlásí novou posi-
lu ve svých řadách. Stal se 
jí venezuelský nadhazovač 
Javier Avendano, který 
přichází z bundesligového 
Solingenu Alligators. 

Javier má zkušenosti také 
z organizací nejlepší base-
ballové ligy světa MLB, 
když na farmách St. Louis 
a Toronta strávil celkem 
šest let. Kromě toho působil 
i ve velmi kvalitní mexické 
a venezuelské lize. V letoš-
ní sezoně však bude působit 
v dresu Klasiku.

„Byli jsme kontaktová-
ni Solingenem,“ přiblížil 
okolnosti přestupu předse-
da klubu a trenér A-týmu 

Marcel Pardík. „U nich 
nastala změna v soutěži 
a měli tak najednou přetlak 
zahraničních hráčů. U nás 
si Javier může více zahrát 
a navíc jsme se domluvili 
na další spolupráci.“

Avendano tak v Klasiku 
nebude pouze hráčem, ale za-
pojí se také do výchovy hrá-
čů. V klubu věří, že přenese 
do tréninků své zkušenosti 
ze zámořských 
soutěží. Javier by 
měl pomoct hlavně 
s výchovou nad-
hazovačů Klasiku 
převážně v A-tý-
mu a u juniorů. 

„Dle referencí 
i z prvních dojmů 

je Javier dobrý na hřišti 
i mimo něj,“ říká Marcel Par-
dík. „Slibuji si od něj, že při-
nese nový impuls současným 
hráčům. Věřím, že se svými 
zkušenostmi pozvedne nejen 
úroveň nadhazovačů, ale cel-
kově náš herní projev.“ 

Nejblíže fanoušci Klasi-
ku uvidí Javiera na domá-
cím hřišti 20. května v zá-
pase proti Chocni.

Posila Klasiku z Venezuely

Pavelka. O vydařenou tečku 
za výbornými závody a o po-
slední vítězství se postarala 
štafeta děvčat z přípravky. 
Ta ve složení Tereza Kubaju-
rová, Julie Hrčková, Lea Er-
misová a Barča Bystřičanová 
nejenže jasně zvítězila, ale 
navíc časem 36.61 s vylepši-
la oddílový rekord této kate-
gorie. Takže opravdu skvělá 
bilance našich závodníků. 
Blahopřejeme! 

Gymnastky Sokola získaly další medaile
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kam za sportem a relaxací
Octagon Fight Club – galavečer bojových sportů

sobota 3. 6. – Kulturní dům Frýdek
předzápasy od 18.00 hodin, zahájení galavečera v 19.00 hodin

11. ročník Běhu mezi náměstími
Statutární město Frýdek-Místek

a oddíl atletiky TJ Slezan Frýdek-Místek
zvou všechny příznivce sportu

v neděli 4. června 2017, náměstí Svobody v Místku
 Letní vodácký tábor na řece Hron

Pořádá SK CAPP v termínu 18.-29. 7. 
Více informací na www.capp.cz

Prázdniny na koni
Sportovní klub Skalický dvůr nabízí prázdninové kurzy 

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

www.skalickydvur.cz

Očekáváné důležité 
utkání začali Valcíři velice 
dobře. Už ve třetí minu-
tě po Šumského přímém 
kopu se míč odrazil zpět 
do pole, byl ovšem ihned 
vrácen do šestnáctky, kde 
stál Adam Ševčík, míč si 
zpracoval a křižnou stře-
lou překonal brankáře 
hostů Belaně – 1:0! 

A vypadalo to, že by-
chom mohli získat veledůle-
žité body do tabulky. Opak 
byl však pravdou. Soko-
lovští se otřepali a převzali 
iniciativu. V desáté minutě 
po kombinaci napálil Pro-
vod břevno Mihálkovy 
branky a obrana Lipiny od-
klidila míč na roh, po němž 
navíc Dobrotka hlavičkoval 
těsně vedle domácí bran-
kové konstrukce. Hosté si 
vytvořili tlak, ze kterého 
se jim nakonec podařilo 
vyrovnat. Po pravé straně 
unikl až do šestnáctky hos-
tující Dvořák, kde jej stíhal 
neúnavný kapitán naší dru-
žiny Petr Literák. V sou-
boji sokolovský hráč upadl 
a ozvala se píšťalka rozhod-
čího. Ačkoli to v první 
chvíli vypadalo, že hlavní 
arbitr udělí Dvořákovi žlu-
tou kartu za simulování, 
po krátkém váhání ukázal 

na penaltový puntík! Míč si 
připravil kapitán hostí Petr 
Glaser a střelou k levé tyči 
naší branky nedal Matejovi 
Mihálkovi šanci – 1:1. 

Do druhé části hry na-
stoupili naši hráči s velkou 
touhou strhnout vítězství 
na svou stranu. Snažili se 
kombinovat, ale velká chuť 
po vítězství a také zhoršu-
jící se terén jim společně 
svazovaly nohy. Nakonec 
ale mohli i prohrát. V 86. 
minutě se dostal k míči 
na hranici šestnáctky Med-
veděv, posunul si jej k bran-
ce a vystřelil, ale jeho pokus 
fantastickým vyběhnutím 
zneškodnil Matej Mihálek. 
Ve zbývajícím čase se již 
nic převratného neudálo 
a zápas tak skončil remízou, 
která pro náš tým zatím ne-
znamenala jistotu záchrany 
soutěže. Valcíři si nepo-
mohli ani v následujícím 
zápase s již jistou postupují-
cí Olomoucí. Tam o výsled-
ku 1:0 pro domácí Hanáky 
rozhodly začátky poločasů 
– nešťastný gól z druhé mi-
nuty zápasu a dobře posta-
vená branková konstrukce 
Olomouckých ve třetí mi-
nutě druhé poloviny, kdy 
Ilko nastřelil krásnou ranou 
z dálky jen tyč.

Učitelé tělesné výchovy 
SŠ gastronomie, oděvnictví 
a služeb uspořádali na sta-
dionu MFK Frýdek-Mís-
tek 4. května okresní finále 
Poháru Josefa Masopusta 
2016/2017.

Osm družstev sehrálo ná-
sledující zápasy: SOŠ FM-
-SŠ GOS FM 6:0, SPŠ OA 
a JŠ FM-SŠ INFOTECH 
FM 6:0, SŠED FM-G a SOŠ 
FM 0:0 (PK 1:3), G Třinec-
-G Frýdlant n/O. 1:0, SOŠ 
FM-SPŠ, OA a JŠ FM 1:2, 
G a SOŠ FM-G Třinec 2:2 
(PK 2:3), SŠ GOS FM-SŠ 
INFOTECH FM 1:3, SŠED 

FM-G Frýdlant n/O. 5:1, 
SOŠ FM-G a SOŠ FM 3:2, 
SŠ INFOTECH FM-SŠED 
FM 2:6, Finále: SPŠ, OA a JŠ 
FM-G Třinec 3:1, o 3. místo: 
SOŠ FM-SŠED FM 0:2.

Celkové pořadí: 
1. Střední průmyslová škola, 
Obchodní akademie a Jazy-
ková škola Frýdek-Místek 
(SPŠ, OA a JŠ FM)
2. Gymnázium Třinec (G 
Třinec)
3. Střední škola elektrosta-
vební a dřevozpracující Frý-
dek-Místek (SŠED FM)
4. Střední odborná škola Frý-
dek-Místek (SOŠ FM) 
5. Gymnázium a Střední od-

borná škola Frýdek-Místek 
(G a SOŠ FM)
6. Střední škola informač-
ních technologií Frýdek-Mís-
tek (SŠ INFOTECH FM)
7. Gymnázium Frýdlant nad 
Ostravicí (G Frýdlant n/O)
8. Střední škola gastronomie, 
oděvnictví a služeb Frýdek-
-Místek (SŠ GOS FM) 
Za hladký průběh soutěže 
patří poděkování nejen po-
řadatelům, ale i sponzorům, 
kteří se podíleli na zajištění 
cen, pitného režimu a občer-
stvení pro účastníky turnaje. 
Nechybělo mezi nimi ani 
Statutární město Frýdek-
-Místek.

Okresní finále středních škol v kopané
JEN REMÍZA: Bod z domácího zápasu je málo.  Foto: Petr Pavelka

Touha uspět svazovala nohy
MFK F-M – FK Baník Sokolov 1:1

O víkendu 22-23. dub-
na se na osmi místech 
v ČR odehrály volejbalo-
vé boje o postup do finá-
lové části MČR mladších 
žaček. Celkem 57 týmů 
děvčat bojovalo o postup 
mezi 16 nejlepších týmů.

Tým TJ Sokol F-M če-
kala v Brně těžká skupina. 
První dva zápasy se děv-
čata pomalu rozehrávala. 
Porazila celek KP Brno B 

a Žďár nad Sázavou 2:0. 
Odpolední zápasy s favori-
zovanými celky už věstily 
boje o postupové příčky. 
V třetím zápase se podařilo 
přehrát favorizovaný Pros-
tějov 2:1. Holky si dokáza-
ly, že na to mají, a den za-
vršily bojovným výkonem 
proti KP Brno 2:0. 

V neděli už sokolky 
vyhrály obě utkání s pře-
hledem a na palubovce se 

postupně mohla vystřídat 
všechna děvčata. Výhry 2:0 
nad Raškovicemi i Orlovou 
zakončily vítězné tažení 
mladých sokolek. 

Do finále postupují svě-
řenkyně Lenky Golové 
a Andrey Pavelkové z prv-
ního místa, z druhého pak 
tým KP Brno.

Držíme mladým volejba-
listkám palce i do dalších 
bojů.

ÚSPĚŠNÝ TÝM: Zleva leží: Kristýna Mojžíšková, Kateřina Marková, klečí s č. 8 Daniela 
Hrbková, Radmila Tobolová, Monika Ulrichová, Klára Tomčalová, Malenka Odložilíková, 
Kateřina Liczmanová, Klára Žižková, Adéla Pajdlová, Vanessa Smýkalová, Silvie Šnapková, 
trenérka Andrea Pavelková. Stojící zleva: rodiče, devátá zleva trenérka Lenka Golová.

Postup mezi 16 nejlepších družstev ČR
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Statutární město Frýdek≈Místek pod záštitou primátora Mgr. Michala Pobuckého, DiS.
pořádá 2. ročník akce

DEN  S  INTEGROVANÝM  
ZÁCHRANNÝM  SYSTÉMEM

So 10. 6. 2017    9.00   13.00    Zámecké nám. ve Frýdku≈Místku
PROGRAM
9.00 - 10.00
   vystoupení tanečních skupin Dancepoint a Funky Beat    výcvik policejních psů    
   ukázka bojového umění vojáků AČR

10.00 - 12.00
   DYNAMICKÉ UKÁZKY ZÁCHRANÁŘSKÝCH PRACÍ:
   profesionálních a dobrovolných hasičů    policistů    strážníků 
   záchranářů zdravotnické služby    členů horské služby

V průběhu celého programu až do 13 h. uvidíte statické ukázky členů:
   Českého červeného kříže    Armády ČR    Hasičského záchranného sboru ČR    Policie ČR  
   Městské policie    Zdravotnické záchranné služby    Horské služby Beskydy    Besip  
   Střediska volného času Klíč    Terénní služby Rebel    TS a.s. Frýdek-Místek 

-

ZMĚNA TERMÍNU!!! 
Termín zasílání přihlášek se 
prodlužuje do 26. 5. 2017.
Zařazení: úředník
Druh práce: referent oddě-
lení stavebního řádu (referent 
„stavebního úřadu“) 
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 10 (platový 
stupeň podle délky uznané 
praxe v souladu s nařízením 
vlády č. 564/2006 Sb., o pla-
tových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách 
a správě; možnost postupné-
ho přiznání osobního příplat-
ku dle zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů)
Předpokládaný nástup: dle 
dohody, předpoklad červen 
2017
Pracovní poměr: doba urči-
tá (zástup za mateřskou a ro-
dičovskou dovolenou)

Požadované předpoklady:
1. a) vysokoškolské vzdělání 
v magisterském nebo baka-
lářském studijním programu 
ve studijním oboru stavební-
ho, architektonického nebo 
právnického směru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání 
v oboru stavebnictví a dva 
roky praxe v oboru staveb-
nictví, nebo
c) v případě vzdělání v jiném 
oboru osvědčení zvláštní od-
borné způsobilosti při územ-
ním rozhodování a rozho-
dování na úseku stavebního 
úřadu a vyvlastnění získané 
do 30. 6. 2014.
2. obecné předpoklady dle 
ustanovení § 4 zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných 
celků a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů
3. občanská bezúhonnost do-

ložená výpisem z evidence 
Rejstříku trestů ne starším 
než tři měsíce 
4. znalosti následujících 
předpisů:
• zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zá-
kon), ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcích vy-
hlášek
• zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozděj-
ších předpisů
• zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů
5. uživatelská znalost práce 
s PC – Word, Outlook, práce 
s internetem
6. řidičský průkaz sk. B
7. zkušenosti z oblasti státní 
správy, příp. zkouška odbor-
né způsobilosti na úseku sta-
vebního řádu jsou výhodou 
Náležitosti přihlášky:

a) jméno, příjmení, příp. titul 
uchazeče
b) datum a místo narození 
uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu 
uchazeče
e) číslo občanského průkazu 
nebo číslo dokladu o povo-
lení k pobytu, jde-li o cizího 
státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno dolo-
žit tyto doklady:
• strukturovaný životopis, 
ve kterém budou uvedeny 
údaje o dosavadních zaměst-
náních a o odborných znalos-
tech a dovednostech 
• ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku 
trestů ne starší než tři měsíce; 
u cizích státních příslušníků 
obdobný doklad vydaný do-

movským 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 aktuálně 
informovat o přesném datu 
a hodině výběrového řízení. 
Přihlášky s požadovaný-
mi doklady zasílejte do 26. 
5. 2017 v zalepené obálce 
s označením „Výběrové říze-
ní – neotvírat“ a s uvedením 
adresy uchazeče na adresu: 
Magistrát města Frýdku-
-Místku
odbor územního rozvoje 
a stavebního 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

LICHÝ TÝDEN
ÚTERÝ

FRÝDEK – 2. května, Ba-
vlnářská, Akátová, Bedři-
cha Václavka, Borová, 
Bruzovská, Cihelní, Divi-
šova, Dlouhá, Dr. Jánského, 
Dr. Petra, Dr. Vančury, El. 
Krásnohorské, Fügnerova, 
Gajdošova, Gogolova, Ho-
rymírova, Husova, Hutní, I. 
J. Pešiny, I. P. Pavlova, J. Bo-
žana, J. E. Purkyně, Jabloňo-
vá, Jana Švermy, Jiráskova, 
Josefa Kajetána Tyla, Josefa 
Hory, Joži Úprky, K Hájku, 
K Lesu, Karolíny Světlé, Kli-
cperova, Krátká, Křižíkova, 
Legionářská, Lubojackého, 
Malá, Mánesova, Mariánské 
nám., Míru, Na Bažinách, 
Na Podlesí, Na Příkopě, 
Na Stráni, Na Veselé, Na Vy-
hlídce, Nové Dvory-Vršavec, 
Okružní, P. Jilemnického, 
Pod Vodojemem, Potoční, 
Prokopa Holého, Puškino-
va, Resslova, Sadová (mezi 
ul. TGM a Novodvorskou), 
Skautská, Slezská (od ul. 
Těšínské po křiž. u sup. AL-
BERT), Smetanova, Sokol-
ská, Střelniční, Škarabelova, 
Těšínská, Tichá, Třanovské-
ho, Třešňová, U Nemocnice, 
U Zavadilky, V. Vantucha, 
Vřesová, Zámecké náměstí, 
Zátiší, Žižkova.

STŘEDA

FRÝDEK – Černá cesta, 
Dobrovského, H. Salicho-
vé, Horní, J. Kaluse, Jana 
Čapka, Jaroslava Haška, 
Jiřího Hakena, Jiřího Ma-
hena, Jiřího z Poděbrad, 
Kpt. Nálepky, Mikoláše 
Alše, Na Podvolání, Na Po-
říčí, Na Výsluní, Národních 
mučedníků, Nové Dvory-
-Hlíny, Nové Dvory-Ka-
menec, Nové Dvory-Pod-
hůří, 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 supermarketu ALBERT 
směr Dobrá), Sokola Tůmy, 
Spojovací, Staroměstská, 
Svatoplukova, Šeříko-
vá, V Zahradách, Zátiší 
(za Hradem), Železniční.

PÁTEK
FRÝDEK – Čs. Červeného 
kříže, Josefa Skupy, Lísko-
vecká, Maxe Švabinského, 
Nad Lipinou, Revoluční.
MÍSTEK – Bahno-Hlíny, 
Bahno-Rovňa, Bahno-
-Štandl, K Olešné, Na Hrá-
zi, Nad Přehradou, Palko-
vická (od pekárny PINO 
směr Palkovice), Pod Štan-
dlem, Rybářská.

HARMONOGRAM SVOZU 
BIOODPADŮ (květen–listopad)
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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:

V sobotu 3. 6. v Lysův-
kách, Zelinkovicích a Chle-
bovicích a v sobotu 10. 6. 
ve Skalici a v Lískovci bude 
probíhat sběr nebezpečných 
a objemných odpadů a vy-
sloužilých elektrozařízení, 
které od občanů odeberou 
zdarma pracovníci společ-
nosti Frýdecká skládka, a. s. 

Harmonogram sběru:
Dne 3. 6.

Lysůvky: 
k. ú. Místek, ul. Pod Štan-
dlem, bývalý autobazar 
7.30–8.00
ul. Hraniční u č. p. 17 (u pana 
Šmída) 8.10–8.40
u hřiště 8.50–9.20
Zelinkovice:
u obchodu – AUTO TRUCK 
9.30–10.00
Chlebovice:
ul. Staříčská u č. p. 78 (u pana 
Martínka) 10.10–10.40
bývalý obecní úřad 
10.50–11.20
u transformátoru 
11.30–12.00
myslivna 12.10–12.40
Zelinkovice:
AUTO HONDA – naproti 
bytovek 13.20–13.50
Rovenská (u lípy) 

14.00–14.30
Dne 10. 6.

Skalice:
Záhoří – u žampionárny 
7.30–8.00
u kostela 8.10–8.40
u kulturního domu 8.50–9.20
Kamenec rozcestí 9.30–
10.00
u lávky na Dobrou 
10.10–10.40
u vrby 10.50–11.20
Lískovec:
u hřiště 12.20–12.50
u kulturního domu 
13.00–13.30
točna Hájek 13.40–14.10
Nebezpečné odpady:
Mazací a motorové oleje, 
olejové filtry, tonery, použité 
obaly od postřiků a jiné che-
mikálie, zbytky barev, laků 
a ředidel, autobaterie, prošlé 
a nepotřebné léky.
Rozbité či rozebrané elek-
trospotřebiče:
Televizory, monitory, obra-
zovky, rádia, počítače, led-
nice, mrazničky, sporáky, 
pračky.
Objemné odpady:
Skříně, ostatní nábytek, ko-
berce, matrace.
Zpětný odběr elektrozaří-

zení pouze kompletní – ne-
rozebrané:
Lednice, mrazničky, spo-
ráky, pračky, mikrovlnné 

trouby, fritovací hrnce, var-
né konvice, vařiče, myčky 
nádobí, vysavače, žehličky, 
váhy, zářivky, výbojky, mo-

nitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, tele-
fony a ostatní domácí spo-
třebiče.

Sběr nebezpečných a objemných odpadů a vysloužilých 
elektrozařízení v místních částech města Frýdku-Místku

Pozvánka na seminář: 
Možnosti čerpání kot-

líkových dotací, dotací 
na podporu aktivit ve-
doucích ke zlepšení život-
ního prostředí a podpory 
z programu Nová zelená 
úsporám a „Dešťovka“

Státní fond životního 
prostředí ČR ve spoluprá-
ci se Statutárním městem 
Frýdek-Místek a Morav-
skoslezským krajem zve 
všechny zájemce na se-
minář k úspoře energií, 
zateplení, změně způsobu 
vytápění i efektivního hos-
podaření s vodou v rodin-
ných domech.

Na semináři se dozvíte 
aktuální informace k pro-
gramu Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kra-
ji – 2. výzva, k dotační-
mu programu Statutární-
ho města Frýdek-Místek 
na podporu aktivit vedou-
cích ke zlepšení životního 
prostředí a dále informace 
k podávání žádostí o dota-
ci z programů Nová zele-

ná úsporám a „Dešťovka“. 
Součástí semináře bude 
i poskytnutí individuálních 
konzultací a poradenství.

Zájemci se mohou na se-
minář dostavit bez před-
chozího přihlašování. Se-
minář je bezplatný.

Program Ministerstva 
životního prostředí ČR, 
administrovaný Státním 
fondem životního prostředí 
ČR, je zaměřen na podporu 
opatření ke snížení ener-
getické náročnosti budov, 
na podporu efektivního 
využití zdrojů energie 
a na podporu výstavby bu-
dov s velmi nízkou energe-
tickou náročností.

TERMÍN A MÍSTO 
KONÁNÍ:

14. června 2017 / 14.00 – 
17.00 / Frýdek-Místek
Statutární město Frýdek-
-Místek, velká zasedací 
místnost (2. patro) 
Radniční 1148, Frýdek-
-Místek
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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. 

20. 5. 
VENKOVNÍ NERF 

TURNAJ
Turnaj týmů v soubojích s pis-
tolemi NERF. Akce bude pro-
bíhat na zahradě RC Klíček, 
kde se bude hrát na vyzna-
čeném prostoru. K dispozici 
bude také tréninková NERF 
střelnice a další doplňkové 
aktivity. V případě nepřízni-
vého počasí se akce přesouvá 

na budovu A, kde budou při-
praveny alternativní soutěže 
s nerf pistolemi.
Věk: 8–15 let
Místo a čas: Rodinné cent-
rum Klíček, Slezská 749, Frý-
dek, 9.00 – 12.00 hodin
Cena: 60 Kč
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

20. 5.
ROZKVETLÉ DOBROTY 
V SOBOTY | DOBROTY 

V SOBOTY
Přijď si připravit lahodný ja-
hodový zákusek, poznat nové 
přátele a pobavit se u společ-
ných her.

Věk: 6–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč, bu-
dova B, Pionýrů 764, Místek, 
9.00–12.00 hodin
Cena: 80 Kč
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

27. 5.
MÝDLOVÝ SVĚT | 
VOŇAVÁ SOBOTA

Pojďme naši kuchyni změ-
nit na kosmetickou laboratoř 
a vyrobit si voňavá mýdla čis-
tě z přírodních surovin, která 
si zabalíme jako dárek.
Věk: 8–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč, bu-
dova B, Pionýrů 764, Místek, 
9.00–12.00 hodin
Cena: 120 Kč

Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

27. 5. – 28. 5. 
VÍKEND PRO 
PRINCEZNY 

| POBYTOVÁ AKCE
Princezny celý rok poznávaly 
evropské země. Teď přišel ten 
správný čas na skutečný vý-
let! Pojedeme na víkendový 
pobyt na naši turistickou zá-
kladnu Višňovka ve Vyšních 
Lhotách. Dva dny si budeme 
užívat! Čekají nás hry a soutě-
že, výtvarná dílna a vycházky 
do přírody. To si přece nemů-
žete nechat ujít.
Věk: 5–10 let
Místo a čas: TZ Višňovka, 
Vyšní Lhoty 168, | Příjezd: 

9.00–9.30 hodin na TZ Viš-
ňovka | Odjezd: 16.00 hodin 
z TZ Višňovka
Cena: 550 Kč
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

28. 5.
OSADNÍCI Z KATANU

Přijď si zahrát deskovou hru 
Osadníci z Katanu a postoupit 
na Mistrovství ČR do Prahy.
Věk: 8–99 let
Místo a čas: SVČ Klíč, bu-
dova B, Pionýrů 764, Místek, 
9.30–16.00 hodin, Prezence: 
9.30–10.00 hodin
Cena: 50 Kč
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

Nabídka akcí Střediska volného času Klíč na květen

Poslední volná místa 
na prázdninové Eurocampy

Babylonie z.s. organizuje již 
od roku 2003 multikulturní setká-
ní mládeže ve věku 15–20 let, tzv. 
Eurocampy, u nás na Moravě a také 
v mnoha evropských zemích.

Máme poslední volná místa 
na Eurocamp v ČR, který se koná 17.– 26. 7. u Kružber-
ské přehrady za účasti mladých lidí z Německa, Itálie, 
Španělska, Malty, Belgie, Portugalska a Ruska.

Volná místa jsou ještě v Německu oblast Hesenska – 
Frankfurt nad Mohanem 23. 7. – 3. 8. a na Maltě 23. 6. 
– 2. 7. 2017.

Pokud chceš zažít legraci, vyzkoušet si netradiční hry, 
poznat nové kamarády a zároveň si zlepšit svou angličti-
nu, přihlas se na www.eurocampy.eu.

Další informace vám poskytne Marta Michaláková, 
tel. 777 899 379.

středoškolské okénko

Studenti SPŠ, OA a JŠ na odborné stáži

SPŠ, OA a JŠ Frýdek-
-Místek se zúčastnila již 
popáté projektu finančně 
podporovaného z prostřed-
ků EU, tentokrát z progra-
mu ERASMUS+. Odborná 
praxe navazuje na úspěš-
nou spolupráci s partner-
skou školou v Německu, 
která začala již v roce 2004. 

V roce 2013 navázala 
naše škola spolupráci s ir-
skou partnerskou orga-
nizací. V rámci projektu 
Erasmus+ absolvovalo od-
bornou stáž v Irsku již 15 
učitelů naší školy v roce 
2013 a 24 studentů v letech 
2014 a 2015. Koordinátor-
kami projektů Erasmus+ 
jsou učitelka německého 
jazyka Marta Michaláková 
a učitelka anglického jazy-

ka Monika Kocháňová.
V rámci posledního pro-

jektu se na přelomu června 
a července 2016 zúčastnilo 
sedm studentů Střední prů-
myslové školy a Obchodní 
akademie třítýdenní praxe 
v Německu, v listopadu 
2016 absolvovali odbornou 
praxi v Estonsku čtyři stu-
denti 3. a 4. ročníků SPŠ 
na Polytechnické střední 
škole v Tallinnu, v únoru 
2017 vycestovalo 13 studen-
tů z obou škol na třítýdenní 
odbornou praxi v hlavním 
městě Irska Dublinu.

Pro absolvování této 
odborné praxe se museli 
studenti zúčastnit testů, 
ústního pohovoru a ti nej-
úspěšnější pak i povinných 
přípravných kurzů anglič-
tiny nebo němčiny.

Praktikantská místa na-
šim studentům v jednotli-

vých zemích zajišťovaly naše 
partnerské školy. Studenti 
pracovali nejméně šest ho-
din, během nichž si zdoko-
nalili své jazykové znalosti, 
seznámili se s organizací 
práce, získali cenné zkuše-
nosti z práce v zahraničí. 
Každý student obdržel ev-
ropsky uznávaný certifikát 
Europass mobility, jehož 
obsahem je popis pracovní 
náplně, získané znalosti, do-
vednosti a schopnosti.

Studenti byli ubytováni 
v hostitelských rodinách, 
kde měli zajištěnou i stravu, 
v Estonsku studenti bydleli 
na internátu s ostatními es-
tonskými studenty. Po práci 
se naši studenti seznamovali 
s kulturou a tradicemi dané 
země, partnerské organizace 
i hostitelské rodiny pro ně 
připravily bohatý program 
o víkendech, kdy studenti 

poznávali především přírod-
ní krásy jednotlivých zemí 
a navštívili kulturně zají-
mavá místa. Více informací 
k odborným praxím nalezne-
te na www.spsoafm.cz/web/
evropske-odborne-staze.

Všichni zúčastnění stu-
denti uznali, že taková pří-
ležitost se nenaskytne každý 
den a že to byla jedna z nej-
lepších zkušeností, kterou 
škola s finanční podporou 
Evropské unie mohla svým 
studentům poskytnout. Roz-
šíření technických a ekono-

mických znalostí, zdokona-
lování praktických umění 
a návyků, možnost komu-
nikace v cizích jazycích, 
poznávání reálií, možnost 
cestování, spousta zážitků!

Takovéto studijní poby-
ty v zahraničí staví kromě 
odborných znalostí a do-
vedností na přední místo 
výuku cizích jazyků. Stu-
denti vidí jasněji možnost 
uplatnit se nejen na domá-
cím trhu práce, ale i v za-
hraničí, a hlavně se nebát! 

 Marta Michaláková

Již tradičně měly děti 
z mateřských škol Sně-
ženka prožít akci Noc 
s Andersenem. Tato akce 
je primárně zaměřena 
na podporu dětského čte-
nářství.

V rámci naší MŠ jsme 
akci obohatili o výlet na zá-
mek, kde na děti čekaly 
postavičky z populárního 
Čtyřlístku – Bobík, Fifin-
ka, Myšpulín a Pinďa, se 
kterými jsme plnili úkoly 
a společně tak doputovali 
k tajemnému hraběti, který 
nás odměnil pokladem. Od-
vážní předškoláčci se v pod-

Noc s Andersenem ve Sněžence

večer vydali na dobrodruž-
nou stezku odvahy a pak už 
unavení, ale šťastní, ulehli 
do svých postýlek a poslech-
li si pohádkové čtení. Pro 
některé děti to byla první 

noc bez rodičů, přesto akci 
zvládly bez slziček. Ráno se 
pak všichni plní zážitků vrá-
tili ke svým rodičům. 

 Petra Strakošová, 
 MŠ Sněženka
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Ranní sluníčko už 
pěkně hřálo a slibovalo 
nevšední den. Tak začí-
nal 10. duben 2017. Na 7. 
základní škole děti ze 
školní družiny očekávaly 
návštěvu…

Jako první přijela vý-
tvarnice a scénáristka, 
následovali režisérka, 
kameramani, produkční 
a moderátoři Jana a Ivo. 
Desetičlenný štáb Čes-
ké televize Ostrava přijel 
na naši školu natáčet po-
řad s názvem „Šikulové 
2017“. Po radostném uví-
tání všech přítomných za-
čalo tvořit 33 šikovných 
dětí. Pracovalo se ve všech 
odděleních školní druži-
ny ve skupinkách po 11 
dětech. Téma pořadu 
bylo „Divadlo“, a protože 
v družině děti hrají diva-
dlo v kroužku Kašpárek, 
pro většinu z nich nebyl 
problém divadelní scén-
ku zahrát. Přesto tvoření 
na dané téma bylo obtíž-
nější. Divadlo se v dávných 

dobách hrálo na hradech, 
a tak děti vyráběly make-
tu hradu z roliček toalet-
ního papíru. Moderátoři 
Jana a Ivo dětem vyprávěli 
o historii nejstaršího hradu 
v Čechách, děti odpovídaly 
na kvízové otázky a pro-
lomily tak úvodní obavy 
a napětí. Když byl hrad 
hotov, byli zapotřebí herci, 
rekvizity a loutky. Další 
skupina se pustila do výro-
by papírové loutky pejska, 
kterému děti vymyslely 
jméno „Rulík“. V průběhu 
činnosti se děti dozvěděly 
zajímavosti o loutkářství, 
klasické loutkové postavě 
Kašpárka a nezapomnělo 
se ani na naše nejslavnější 
loutky Spejbla a Hurvín-
ka. Těžším úkolem pro 
třetí skupinu byla výroba 
látkové loutky maňáska 
z ponožky, která se navle-
če na ruku a ovládá se po-
hybem ruky. Společnými 
silami „Šikulové ze Sed-
mičky“ výrobek zvládli. 
O přestávce mezi ručními 

pracemi ostatní děti neza-
hálely a vyrobily pro tele-
vizní štáb jarní slepičky 
jako poděkování za spolu-
práci. 

Po výborném obědě 
ve školní jídelně se natá-
čelo před školou. Označení 
„Šikulové“ máme! Posled-
ním úkolem pro naše děti 
bylo vyrobit, zahrát a mo-
derovat „Stínové divadlo“. 
Loutka se vodí za bílou 
zástěnou, nasvícenou svět-
lem zezadu, a divák sleduje 
stínové odrazy loutek. Mo-
derátorka Elen vysvětlova-
la dětem správný postup. 
Někdo vyráběl z krabice 
divadlo, jiní zase loutky 
z černého papíru, nalepené 
na špejli. Jana s Ivem do-
plnili informace o historii 
stínových loutek. Na zá-
věr „Šikulové“ z kroužku 
Kašpárek zahráli s vyro-
benými loutkami krátkou 
hru: Liška, zajíc a kohout. 
Štáb televize byl ohromen 
a spokojen. Vše dopadlo 
dobře, děti obdržely foto-

V dubnu se konal již 14. 
ročník největšího žákov-
ského florbalového tur-
naje v ČR – RBP Street 
hockey. S týmem chlap-
ců ze 7.D, který tvořili 
Lukáš Kiš, Jan Bartek, 
Filip Šponer, Matěj Mi-
kulenka, Vojtěch Kaňák 
a Martin Hrubý, jsme 
vyrazili na turnaj odhod-
láni navázat na skvělý 
úspěch z loňského roku, 
kdy kluci ze současné 8.C 
vybojovali nádherné dru-
hé místo.

Celého velkého finále se 
účastní vždy 64 družstev 
z celého Moravskoslezské-
ho a Olomouckého kraje, 
takže úroveň týmů a kon-
kurence jsou zde opravdu 
vysoké. Turnaj se hraje 
vyřazovacím způsobem 
a prostor pro velké chyby 

nebo nezvládnutý zápas tu 
nejsou, je třeba přesvědči-
vě zvítězit ve všech šesti 
zápasech, do kterých na-
stoupíte.

Od prvního zápasu klu-
ci bojovali opravdu srdnatě 
a s plným nasazením, až se 
nakonec probojovali do fi-
nále, kde narazili na favo-
rizovaný tým Valašského 
Meziříčí. Ten do finále na-
stupoval s celkovým skóre 
36:2, ale my jsme se neza-
lekli a po velice vyrovnaném 
duelu plném zvratů jsme vy-
bojovali vítězství 5:4.

Děkuji všem chlapcům 
za předvedené sportov-
ní výkony a vzornou re-
prezentaci školy. Krátký 
sestřih z turnaje naleznete 
rovněž na webových strán-
kách TV Polar. 

 David Řeháček

Žačky Základní školy 
národního umělce Petra 
Bezruče (1. ZŠ) slaví 750.
výročí Frýdku-Místku 
po svém. Spolu se svou 
lektorkou keramiky Jit-
kou Hanákovou vytvořily 
keramický reliéf s podo-
bou města a s jeho cha-
rakteristickými znaky. 

„Dílo zobrazuje pohled 
na naše město, které je ob-
klopeno horskými hřebeny 
Beskyd. Do vrchní části 
je zakomponován slezský 
Frýdek, který je vsazený 
do kopcovitého terénu Tě-
šínska, spodní část zaujímá 
moravský Místek. Přiroze-
nou hranicí obou měst je 
řeka Ostravice. Centrální 

část reliéfu tvoří dvě his-
torická jádra, prezentovaná 
hlavními náměstími. Jsou 
trvalým ǵenius loci´ naše-
ho dvojměstí, kolem nichž 
se už 750 let odvíjí jejich 
historie,“ vysvětlila Jitka 
Hanáková.

Šikovným keramičkám 
podal pomocnou ruku so-
chař Antonín Kačmařík. 
„Hlavní zásluhu na díle ale 
mají děvčata a paní Haná-
ková. Musím říct, že dív-
ky se svého úkolu zhostily 
svědomitě a pracovaly peč-
livě a velice dobře. Jen díky 
tomu mohlo vzniknout 
tak krásné dílo,“ zhodno-
til sochař. Sám vytvořil 
plán, kompozici i šablony. 

Podle nich pak žačky tvo-
řily. Na díle jich pracovalo 
celkem jedenáct – Kris-
týna Nejedlá (Bazilika 
Navštívení Panny Marie), 
Helena Holasová (tři po-
lodřevěné lidové domky), 
Eliška Hnátková (Frýdecký 
zámek, Lysá hora), Tereza 
Platošová (farní kostel sv. 
Jana Křtitele, morová kaple 
Na Pukli), Josefína a Ka-
teřina Slezákovy (morový 
kostel sv. Jošta a Základní 
škola národního umělce 
Petra Bezruče), Kristýna 
Sikorová (barokní hostinec 
Na Veselé U křivého psa), 
Tereza Malyszová (kostel 
Všech Svatých v Místku), 
Adéla Frantíková (ještěr 
s fajfkou), Barbora Koš-
ková (barokní socha sv. 
Floriána) a Michaela Obor-
ná (farní kostel sv. Jana 
a Pavla). Jitka Hanáková 
vytvořila místecké náměs-
tí Svobody a přilehlé ulice 
a Antonín Kačmařík ztvár-
nil dvojici lašských taneč-
níků.

Keramický reliéf nyní 
zdobí chodbu školy. Bude 
tak připomínat dětem, že 
žijí ve městě, které má již 
750 let.

Televizní Šikulové na „Sedmičce“

Letos už to konečně vyšlo na 100 %

MŠ JOSEFA MYSLIVEČKA: K 750 letům vzniku 
Frýdku-Místku jsme společně s rodiči věnovali našemu 
městu dárek. Stačily nám k tomu kartony, lepidla, barvy 
a mini maketa Frýdku-Místku byla na světě. Schodiště MŠ 
tak zdobí kostely, nádraží, nákupní centra, bytové domy 
a další významné budovy. Nechyběla vzpomínka na bu-
dovu Slezanu. Radost z hotového díla byla veliká a celou 
budovou MŠ zněla píseň „Okolo Frýdku cestička“.

Velká oslava města 

grafie Jany a Iva s jejich 
podpisy. Celý den natáčení 
jsme si opravdu společně 
s dětmi užili. Šikulové ze 
Sedmičky se na jeden den 
stali herci, výtvarníky 
a byli bezvadným týmem. 

Děkujeme za účast a přeje-
me si spoustu dalších po-
dobných zážitků. 
 Eva Laníková 
 a Bronislava Matýsková, 
 vychovatelky školní 
 družiny

Dívky z 1. ZŠ vytvořily plastiku 
na oslavu výročí města
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Kde: Frýdek-Místek, náměstí Svo-
body
Vstupné: zdarma

31. 5. v 16.00 – 20.00
Beskydy objektivem

- minikurz focení
Kde: Malenovice, u RC Rosnička
Vstupné: 200 Kč/nutná rezervace 
janovska.dagmar@beskydy-info.cz

MUZEUM BESKYD

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
čt: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
so, ne, svátky: 10.00 – 17.00

STÁLÉ EXPOZICE:
30. 6. 2017 – ZAVÍRÁME STÁ-
LOU EXPOZICI 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 expozice 
Frýdeckého zámku. Vstupné zdar-
ma. Výstava potrvá do května.

HÁDÁM, HÁDÁM 
POHÁDKU…

Výstava s ilustracemi Vlasty 
Švejdové. Brněnská malířka má 
ráda děti a děti mají rády zase ji. 
Výstava potrvá do 18. června.

LITERÁTI OSLAVUJÍ
Literární klub Petra Bezruče Frý-
dek-Místek je činný již dvacet let. 
Jeho členové se proměnili a promě-
ňují, ale aktivity zůstávají – vydává-
ní almanachů a časopisu Zrcadlení, 
besedy o poezii, literární večery, 
každoroční mezinárodní setkávání 
„Beskydská lavečka“, literární sou-
těže pro studenty, autorská čtení 
a výstavy. Výstava zároveň připo-
mene, že před 150 lety se narodil 
Petr Bezruč. Pobyt v kraji pod Lysou 
horou hluboce poznamenal duši bás-
níka. Vernisáž ve čtvrtek 11. května 
v 17.00, výstava potrvá do neděle 4. 
června.
VLAKY, VLÁČKY, MAŠINKY

Zveme do muzea všechny příznivce 
všeho, co se hýbe na kolejích. Chtěli 
bychom navázat v Muzeu Beskyd 
Frýdek-Místek na předešlé výsta-
vy o vláčcích. Budeme prezentovat 
modely vláčků, od parní lokomotivy 
Moravia, vyrobené v roce 1837 pro 
Severní dráhu císaře Ferdinanda, až 
po soudobé lokomotivy. 
 Výstava potrvá do neděle 30. čer-
vence.

DĚNÍ V MUZEU:
Čtvrtek 18. května v 16.30, 

Zelený dům
CO JE STARŠÍ, FRÝDEK 

NEBO MÍSTEK?
V letošním roce slaví Frýdek-Místek 
750 let, k tomuto výročí jsme připra-
vili cyklus pořadů. Úvodní přednáš-

bude spousta doprovodných atrakcí: 
skákací hrad, klauni s balónky, po-
níci, stánky s občerstvením a další. 
Oslavu dne dětí pořádá Statutární 
město Frýdek-Místek prostřednic-
tvím KulturyFM. Vstup zdarma.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO
St 24. 5. v 19.00 
Už nikdy sám! 

Divadlo Kalich, př. sk. A 
Ve své hře Už nikdy sám! se němec-
ký režisér a dramatik Marc Becker 
zabývá fenoménem dnešní doby, 
a to osamělostí lidí ve velkoměstech. 
Vystavěl v ní poněkud bizarní situ-
aci dnešních singles, kteří se snaží 
uniknout pocitu osamělosti a najít 
si někoho, s kým budou sdílet svůj 
život. Přirozeným způsobem jim 
to nejde, musí toho docílit promyš-
leným plánem, dokonce za hranicí 
zákona. A stane se ještě něco daleko 
zvláštnějšího – po městě se najed-
nou začnou ztrácet desítky a desítky 
občanů…
Účinkují: Zuzana Bydžovská, Pa-
vel Liška, Josef Polášek. Vstupné 
450 Kč.

VÝSTAVY
St 2. 5. – St 31. 5. Fotoklubu Art 

Collegium Frýdek-Místek 
Nová scéna Vlast a Národní dům

Výstava místního fotoklubu, na kte-
ré budou k vidění různé pohledy 
na město ležící na březích Ostra-
vice. Výstava je součástí oslav 750 
let Frýdku-Místku a zahrne obě 
výstavní místa KulturyFM. Autoři 
fotografií: Miroslav Holinka, Mi-
roslav Žiška, Jan Smekal, Vladimír 
Pryček, Andrea Filipcová, Jarmila 
Špetíková, Gabriela Pachová, Jiří 
Kluska, Luboš Myslikovjan.

KINO
Pá 19. 5. v 9.30

Bijásek: Kytice pohádek III
ČR, animovaný, přístupný, 70 min., 
vstupné 20 Kč, pro děti, Bijásek.

Pá 19. – Ne 21. 5. 5. v 17.00
Příšerky pod hladinou

Španělsko, animovaný/komedie, 
2D, přístupný, dabing, 92 min., 
vstupné 130 Kč/děti do 15 let 110 Kč, 
pro děti, premiéra.

Pá 19. 5. v 19.00
Vetřelec: Covenant

USA, akční/sci-fi/horor, 2D, 15+, ti-
tulky, vstupné 130 Kč, premiéra.

So 20. 5. v 15.00
Bijásek: Lichožrouti

ČR, animovaný/rodinný, 2D, pří-
stupný, dabing, 86 min., vstupné 
80 Kč/děti do 15 let 60 Kč, pro děti, 
Bijásek.

So 20. – Ne 21. 5. v 19.00 
Špunti na vodě

ČR, rodinný/komedie, 2D, přístup-
ný, dabing, 83 min., vstupné 120 Kč, 
premiéra.

St 24. 5. v 10.00
La La Land

USA, komedie/muzikál/drama, 
2D, 12+, titulky, 127 min., vstupné 
60 Kč, pro seniory.

Čt 25. 5. v 18.00
Cuky Luky

Slovensko, komedie, 2D, 12+, da-

bing, 112 min., vstupné 100 Kč/pro 
dámy 80 Kč, Dámská jízda, premi-
éra.

Pá 26. a Ne 28. 5. v 17.00
Mimi šéf

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 97 min., vstupné 130 Kč/děti 
do 15 let 110 Kč, pro děti.

Pá 26. – Ne 28. 5. v 19.00
So 27. 5. v 21.30

Piráti z Karibiku: 
Salazarova pomsta

USA, dobrodružný/akční/fantasy/
komedie, 2D, 12+, titulky, vstupné 
120 Kč, premiéra.

Po 29. – St 31. 5. v 16.30
Piráti z Karibiku: 
Salazarova pomsta

USA, dobrodružný/akční/fantasy/
komedie, 2D, 12+, dabing, vstupné 
120 Kč, premiéra.

Po 29. 5. v 19.00
Masaryk

ČR, historické drama, 2D, 2016, 
režie: Julius Ševčík, 12+, 113 min., 
vstupné 100 Kč/pro členy FK 80 Kč, 
Filmový klub.

Út 30. 5. v 19.00
Anthropoid

Velká Británie/ČR/Francie, živo-
topisný/thriller/válečný, 2D, 2016, 
režie: Sean Ellis, 12+, titulky, 121 
min., vstupné 100 Kč/pro členy FK 
80 Kč, Filmový klub, premiéra.

St 31. 5. v 19.00
Vetřelec: Covenant

USA, akční/sci-fi/horor, 2D, 15+, ti-
tulky, vstupné 130 Kč, premiéra.

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

16. 5. v 18.00, Místek, 
Modrý salonek

Milan Jeglík – Záchrana deštného 
pralesa na Sumatře – přednáška 

s promítáním 
18. 5. v 16.30, Místek, 

Modrý salonek
Mgr. Lenka Rychtářová – přednáš-
ka a křest knihy Bezruč a umění

19. 5. v 17.00, Frýdek, 
půjčovna pro dospělé

Čaj o páté: Květen lásky čas 
(hudba a poezie)
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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

Komentované prohlídky 
židovského hřbitova

4. června 
ve 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00

Jaromír Polášek z Muzea Beskyd

Beskydské informační centrum 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@beskydy-info.cz

www.visitfm.cz
20. 5. v 9.30

Frýdek-Místek na kole
- zahájení cyklistické sezóny ve F-M
Kde: Frýdek-Místek, přehrada Oleš-
ná

24. 5. v 18.00
S nádechem tajemna

- záhady a pověsti na Frýdecko-Mís-
tecku

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

HUDBA
Čt 18. 5. v 19.00, Frýdecký zámek

Cantarina Clarinete 
př. sk. Zámecké koncerty 

Atraktivní klarinetové seskupení 
čtyř žen zahraje klasické úpravy 
nejznámějších světových i českých 
skladeb barokního, klasicistního, 
romantického, populárního i ja- 
zzového charakteru a také vlastní 
úpravy populárních skladeb, které 
pro kvarteto připravuje Věra Kes-
třánková. Cantarina Clarinete čer-
pají z repertoáru původně určeného 
pro klavír, orchestr, swingovou ka-
pelu a další nástroje. O klarinetu je 
známo, že dokáže vystihnout téměř 
každou náladu a rozpoložení a jeho 
zvuk je navíc velmi podobný lidské-
mu hlasu. Žádný z dechových ná-
strojů nemá tak širokou paletu barev 
a nálad, jako tento královský nástroj. 
Účinkují: Hana Tauchmanová, Jana 
Lahodná, Jana Černohouzová, Věra 
Kestřánková. Vstupné 150 Kč/80 Kč 
studenti, senioři a držitelé průkazu 
ZTP/P

POD ŠIRÝM NEBEM
Pá 19. 5. v 19.00

#12 Dub from the ground
Poslechovka v Zeleném 

baru/Openair Národní dům 
Poslechový večírek v dubovém ryt-
mu. Kořeny tohoto hudebního stylu, 
který vznikl v 70. letech na Jamajce, 
jsou úzce spjaty s reggae. Na prv-
ní poslech jde o pomalou a velmi 
temnou hudbu s důraznými bubny 
a výraznou basovou linkou. Dubový 
hudební zážitek nám zprostředku-
jí Patrik Botanic, Doggy a možná 
uslyšíme i netradičního hudebního 
hosta. Dub from the ground je usku-
pení nadšenců do soundsystémové 
kultury, které od roku 2013 pravi-
delně produkuje úspěšné dub dance 
sessions v industriálních prostorách 
bývalé brněnské textilní továrny 
Vlněna. Akce je součástí projektu 
Umělecký inkubátor. Za příznivého 
počasí bude program v zahradě Ná-
rodního domu. Vstup zdarma.

So 20. 5. 15.00
Cesta za tancem
Park pod zámkem

Taneční studia Dancepoint a Fun-
ky Beat připravila ve spolupráci 
s KulturouFM zábavné odpoledne 
pro děti i dospělé. Během tanečních 
workshopů si můžete osvojit zákla-
dy breakdance, hip-hopu či dance-
hallu a v hlavním programu nebude 
chybět ani vystoupení Afros.cz či 
Dance crew Brno, kteří byli oceněni 
v rámci evropské taneční soutěže. 
Pro děti jsou připraveny hry a soutě-
že se zajímavými cenami a v rámci 
akce se bude konat veřejná sbírka 
na podporu integrovaného centra 
Žirafa. Vstup zdarma.

So 27. 5. 15.00 - 19.00
Filmový dětský den 

Sady Bedřicha Smetany
Děti čekají tematické hry a soutěže 
ze světa filmu a pohádek. Na pódiu 
zahrají hudební kapely. Připravena 
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ka přiblíží nejstarší minulost Frýd-
ku-Místku.
Sobota 20. května od 10:00 do 16:00 

hodin, přehradní nádrž Olešná.
FRÝDEK-MÍSTEK NA KOLE

V pořadí již 4. ročník akce. Frýdek-
-Místek na kole, to je pestrá přehlíd-
ka všeho, co souvisí nejen s cyklis-
tikou, ale také se vším, co má kola 
a kolečka. Přehrada Olešná se tak 
přemění v ráj nejen cyklistů. 

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 obnove-
ní kontaktu s vaším tělem a snadné-

mu zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a še-
trný 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

27. 5. v 16.00, velký sál
ZPÍVEJTE HOUSLIČKY

Koncert Houslové školičky pro nej-
menší z F-M a ZUŠ V. Petrželky 
v O.-Hrabůvce. Vstupné dobrovol-
né!

30. 5. v 17.30, malý sál
Přednáška Martina T. Zikmunda
„Světla a stíny Lutherovy reforma-
ce“

BErkANA – CENTruM zDrAVÍ, 
ENErGIE A VITALITy

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

Antonínovo náměstí v Místku 

DIVADLO ČTyŘLÍSTEk

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

http://www.divadloctyrlistek.cz

kuLTurNÍ DŮM FrÝDEk

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

sobota 20. 5. v 18.00
IMMORTAL SHADOWS 

FESTIVAL
Immer, Awrizis, Gutter Slut, Bloon-
dy Obsession, Ytivarg, Disfugured 
Corpse.
Prodej vstupenek před akcí.

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 najdete 
na www.klicfm.cz. Do kroužků 
a kurzů se můžete hlásit v průběhu 
celého roku, nikdy není pozdě. 

(Aktuální program na str. 10)

 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 jed-
né 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 
předem 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 ško-
lu pro děti od 2,5 do 6 let, odborné 
přednášky 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: Michal Břežek, 

tel. 723 327 863, 
e-mail: m.brezek@gmail.com

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
Výstavy:

Ohlédnutí 
Mirka Ježková
výstava obrazů

Od 4. 5. do konce června.

KApITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

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

.ŠkOLA JÓGY KARAKAL

Jógový sál 9. ZŠ,
ul. E. Krásnohorské, Frýdek

www.joga-karakal.cz 
E-mail: joga-karakal@seznam.cz

Tel.: 607 720 251, 737 617 841
Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:
Filozofie a praxe jógy pro začáteční-
ky, mírně pokročilé i pokročilé. Vše 
pro udržení či zlepšení fyzického, 
psychického a duševního zdraví. 

Akreditované školení 
pro kvalifikaci INSTRUKTOR 

JÓGY II. TŘÍDY 
– přijímáme přihlášky
Více informací na www.joga-kara-
kal.cz.

Vážení přátelé, věříme, že si z naše-
ho programu vyberete ten pravý. Jste 
srdečně zváni, těšíme se na vás.

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.
19. 5. v 10 hodin

CANISTERAPIE S PEJSKEM
Zveme vás na hravé dopoledne s ca-
nisterapeutickým pejskem. Jsem 
Irský setr a jmenuji se Forrest. Po-
platek na pejska činí 20 Kč.

22. 5. v 10 hodin
MALOVÁNÍ PRSTOVÝMI 

BARVAMI
V pondělí budeme s dětmi malovat 
veselý obrázek.

23. 5. v 10 hodin
CVIČENÍ BATOLAT 

NA BALÓNECH
Zveme maminky s dětmi do 1,5 let 
na veselé cvičení na rehabilitačních 
míčích.

26. 5. v 10 hodin
HLEDÁNÍ POKLADU

Sraz v místeckém parku u altánku. 
Děti budou plnit jednoduché úko-
ly, které je přivedou za pokladem. 
Vstupné dobrovolné.

29. 5. v 10 hodin
HRAJEME SI S MAŇÁSKY

V pondělí si s dětmi budeme hrát 
s pohádkovými postavičkami, které 
přiřadí k dané pohádce.

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 asisten-
tek 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
18. 5. v 16.00, 22. 6. v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
29. 5. v 15.30, 26. 6. v 15.30

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
24. 5. v 15.30, 14. 6. v 15.30

TERMÍNY CVIČENÍ:
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Počet míst omezen, pro rezervaci 
volejte 777 755 907.

Úterý – 16.15
Středa – v květnu se cvičení nekoná

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

16. 5., 23. 5. – 8.45 h.
6. 6., 13. 6., 20. 6. – 8.45 h.

PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
16. 5., 23. 5. – 10.00 h.

6. 6., 13. 6., 20. 6. – 10.00 h.
KURZ VÁZÁNÍ DĚTÍ 

DO ŠÁTKU
Dne 26. 5. od 10 h. se koná kurz pod 
vedením poradkyně a lektorky. Je 
vhodný pro těhotné ženy, pro ma-
minky s miminky, úplné začáteční-
ky i mírně pokročilé, tatínci srdečně 
vítáni. 

BESEDA NOŠENÍ DĚTÍ, 
BESEDA „MODERNÍ LÁTKO-

VÉ PLENKY, ŠÁTKY 
NA NOŠENÍ DĚTÍ“

Dne 21. 6. se uskuteční besedy v 10 
a 12 h. Více informací na www.po-
madfm.cz.

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 

18. 5. 
Kuličkiáda

25. 5. 
Malování pod lípou

26. 5. 
Šipkovaná

- výprava do okolí
Každou středu je konzultační den 
– den, určený pro jednotlivce nebo 
skupinu, kteří si předem domluví 
doučování nebo téma, které chtějí 
s pracovnicí prodiskutovat. 
Podrobnější program na každý den 
najdete na webových stránkách: 
www.charitafm.cz/nezbeda

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: 
Fantastická zvířata a kde je najít. 
Nutná rezervace místa předem!
Cena: 1490,- (5 dní), 349,- (1 den), 
v ceně výuka, 2x svačinka, oběd. 
LATINSKOAMERICKÉ TAN-

CE 
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.

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

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

CAFÉ kOLOSEuM

Miroslav Holinka
fotografie

Výstava potrvá do konce srpna.

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

19. 5. pátek EDM
TY NEJLEPŠÍ ELECTRO MUSIC 
RÁDIOVÉ PECKY V REŽII MAT-
TA MAULERA A JEHO HOSTŮ
20. 5. sobota KAMILOVINY 
BEST 90‘
TO NEJLEPŠÍ Z ROCKU, POPU, 
ELECTRA 90’ LET HRAJE DJ 
KAMIL
26. 5. pátek FATAL TERROR

LIVE SHOW NEJLEPŠÍHO DNB 
RADIOVÉHO POŘADU, CPHO-
NE (HLAVNÍ BOOKER BFL) 
ELWIS (EXDUST), FEMFING
27. 5. sobota MARPO & 
TROUBLE GANG
JEDEN Z NEJPOPULÁRNĚJ-
ŠÍCH RAPPERŮ SOUČASNOS-
TI SE SVÝM CREW POPRVÉ 
VE STOUNU.

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

Tento projekt byl realizován s finanční podporou 
Státního fondu životního prostředí ČR a MŽP.

ARBORETUM 

 pátek 26. 5. 2017   
 11.00 hodin  

 

Statutární město Frýdek-Místek 
Vás srdečně zve na 
slavnostní otevření 
Arboreta Frýdek-Místek.

Komentované prohlídky:
11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 
od brány arboreta 
(u hospice, ul. I. J. Pešiny 3640)
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Plynárenská společnost NET4GAS
hledá Mechanika pro údržby plynovodů v okolí Frýdku-Místku
Datum nástupu: 1.7.2017, příp. dohodou
Popis pracovní pozice:
* kontrola, obsluha a provádění údržby plynárenského zařízení včetně provádění příslušných záznamů 
* kontrola, dozor a řízení dodavatelských činností 
* kontrola činností v bezpečnostním a ochranném pásmu plynárenského zařízení
* obsluha dalších vyhrazených technických zařízení (tlaková, elektro)
* při činnosti nezbytné používání služebního motorového vozidla sk. B
* výkon pohotovostní služby pro obsluhu a údržbu plynárenského zařízení
* provádění dalších přípravných činností (obsluha křovinořezů, motorové pily, práce ve výškách)
Kvalifikační požadavky:
* vyučen v oboru strojním, v elektru VÝHODOU, praxe min. 2 roky
* § 6 dle vyhl. č. 50/1978 Sb. VÝHODOU
* řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
* uživatelské znalosti v používání PC a programů MS Office
* dobrý zdravotní stav (práce v terénu, ve výškách, rizika hluku a vibrací, obsluha vyhrazených technických zařízení)
* místo bydliště: Frýdek-Místek a blízké jižní okolí

Josef Křístek se naro-
dil 31. srpna 1919 v osadě 
Závadovice, která byla 
součástí Dolních Domasla-
vic. Tatínek si přál, aby se 
již v pěti letech učil hrát 
na housle. Housle se staly 
jeho věrnou společnicí do-
konce i ve válce.

Po okupaci v roce 1939 
dvacetiletý Josef odešel 
do Polska se stejnou předsta-
vou, jakou měli i jiní mladí 
muži, že zde vznikne čes-
koslovenská armáda a oni 
budou moci bojovat za svo-
bodu své vlasti. Po peripe-
tiích na cestě z Polska přes 
polskou Ukrajinu do ruského 
Suzdalu odjel lodí do Istan-
bulu a pak do palestinské 
Haify. Prošel výcvikovým 
táborem čsl. pěšího praporu. 
Pak bránil libyjský přístav 
Tobruk, dějiště těžkých bojů. 
Po jeho osvobození absolvo-
val kurz, kde se zacvičoval 
v obsluze lehkého protileta-
dlového kanónu. Po přesunu 
do Egypta ho čekala cesta 
lodí do Velké Británie. Loď 
zakotvila 11. srpna 1943. 
Za bojové výkony jak u 11. 
čsl. pěšího praporu – Vý-
chodního, tak u 200. čsl. pro-

tiletadlového pluku – Vý-
chodního tu vojákům osobně 
poděkoval prezident Edvard 
Beneš a po třech letech se 
rozloučili s plk. Karlem Kla-
pálkem. Josef Křístek byl 
zařazen k 3. rotě 2. tankové-
ho praporu. Následovalo vy-
lodění na francouzské půdě 
a přesun k přístavu Dun-
kerque, kde se až do skončení 
války odehrávaly těžké boje.

Po šesti letech strávených 
v cizině se Josef Křístek 
konečně vracel domů. 30. 
května 1945 si mohl on i dal-

ší příslušníci čsl. samostatné 
obrněné brigády vychutnat 
ovace, kterými je Pražané 
i ostatní občané osvobozené 
republiky přivítali. Jen těž-
ko by někdo z nich uvěřil, že 
brzy budou označeni za zrád-
ce a nepřítele lidu. Josef 
Křístek, nositel několika vy-
sokých vyznamenání (Čes-
koslovenský válečný kříž 
1939, Československá me-
daile Za chrabrost a Za záslu-
hy II. stupně, Československá 
vojenská pamětní medaile se 

štítkem SV – VB /Střední vý-
chod – Velká Británie/), také 
polských medailí i několika 
britských vyznamenání, k 1. 
lednu 1956 ukončil aktivní 
službu v armádě.

Podle něj měl štěstí, že 
neskončil ve vězení. Během 
politického tání, jak nazval 
rok 1965, se stal kapitánem 
v záloze. Skutečného uznání 
zásluh se dočkal až v květ-
nu 1991, kdy byl povýšen 
do hodnosti plukovníka 
ve výslužbě. Od roku 1990 
jako občan Frýdku-Místku 
pak jen výjimečně chyběl při 
oslavách vzniku republiky 
nebo při pietních akcích v na-
šem městě nebo v okolí. 

Žil v bytě na Sadové ulici 
ve Frýdku, kde se i přes svůj 
vysoký věk staral o invalid-
ního syna. U příležitosti své 
oslavy 95. narozenin se ještě 
podělil o bohaté vzpomínky. 

Válečné zážitky podrob-
něji zachytil Josef Křístek 
v publikaci Vzpomínky a od-
kazy. Kniha Josef Křístek – 
Šest let bez domova, z roku 
2004, vznikla z osobních 
vzpomínek autora, z jeho fo-
tografií a archiválií. Plukov-
ník v. v. Josef Křístek zemřel 

JOSEF KŘÍSTEK: Válečný veterán (uprostřed) při jedné 
ze slavnostních chvil spojených s Frýdkem-Místkem. 
 Foto: Petr Pavelka

Naplněný život veterána II. světové války Josefa Křístka

Happening – představení 
žáků hudebního, taneční-
ho, výtvarného a literárně-
-dramatického oboru – se 
uskuteční v altánu v krás-
ném prostředí Sadů B. 
Smetany v Místku v úterý 
30. května od 9 do 18 hodin.

Představí se více než 200 
dětí všech oborů od těch 
nejmenších až po nejstarší. 
„Budou to různé pěvecké 
sbory, malé i větší soubory, 
trochu folklóru a celou akci 
uzavře koncert rockové ka-
pely Uni-Corn. V malých 
výtvarných dílnách si děti 
budou moci vytvořit suve-
nýry spojené s výročím na-
šeho města,“ informoval ře-
ditel školy Ladislav Muroň.

Oslava se uskuteční 

v rámci celorepublikové 
akce ZUŠ OPEN, která je 
projektem Nadačního fondu 
Magdalény Kožené. Tato 
světoznámá pěvkyně říká: 
„Základní umělecké školy 
tvoří kořeny naší kulturnosti, 
naší lásky k umění. Ve svě-
tovém měřítku jsou zcela 
unikátním vzdělávacím sys-
témem, který je třeba hýčkat, 
rozvíjet a podporovat.“ 

Program:
Blok I. – 9.00–11.30 hodin 
Zveme především děti 
a učitele z mateřských a zá-
kladních škol, samozřejmě 
i veřejnost.
Blok II. 14.00–18.00 hodin
Všichni jste vítaní!

Za výjimečně špatného 
počasí se akce v omezené 
podobě bude konat v kon-
certním sále školy a vý-
tvarné dílničky v budově 
výtvarného oboru na ul. 
Politických obětí.

17. února 2016 ve Vojenské 
nemocnici v Olomouci. Roz-
loučení s veteránem II. svě-
tové války doprovázené vo-
jenskými poctami se konalo 
ve smuteční síni frýdeckého 
hřbitova. Jako příslušník za-

hraničního odboje proti na-
cismu byl významnou stud-
nicí vědomostí o době, která 
pro nás brzy zůstane ukryta 
jen v knižních pamětech. 
 Anna Nováková, 
 kronikářka města

Základní umělecká škola 
Frýdek-Místek

vás zve na každoroční 
výstavu prací žáků 
výtvarného oboru

GALERIE 17
25. 5. – 2. 6., budova 

výtvarného oboru ZUŠ FM
Vernisáž proběhne 24. 
5. v 17 hodin v budově 

výtvarného oboru ZUŠ.
Zpřístupněno pro 

veřejnost:
25. 5. – 26. 5. 2017
29. 5. – 2. 6. 2017

od 10.00 do 13.00 hodin
a od 15.00 do 18.00 hodin

Základní umělecká škola slaví
750 let Frýdku-Místku v parku

Přijďte spolu s námi oslavit 750. výročí založení našeho města! 
Uslyšíte skladby českých 

i světových autorů v provede-
ní sborů Písnička ze Základní 
umělecké školy Frýdek-Mís-
tek, Ženského pěveckého 
sboru Bohuslava Martinů 
a dalších skvělých sólistů.
3. červen – 16.00 – Rytířský 

sál Frýdeckého zámku

KONCERT SBORŮ
„U příležitosti 750. výročí založení města Frýdek-Místek.“



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:  16. května 2017. Do všech schránek ve městě ZDARMA.
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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

ˇFirma 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.

KOCIAN & MECNER

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

Jsme tu pro Vás 21 let
Telefon:

603 745 292, 604 145 641
PORADÍME • VYMALUJEME

UKLIDÍME

Soubor SĽUK
v hale Polárka

13. června 
v 19 hodin

zahajovací koncert
23. ročníku

Mezinárodního 
folklorního 

festivalu


