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slovo primátora

Vážení občané, 
v minulém čísle zpravodaje jste s předstihem obdrželi 

informace k letošním parlamentním volbám, včetně jmen-
ného seznamu ulic v jednotlivých volebních okrscích. Rád 
bych vás touto cestou vyzval k volební účasti, kterou všich-
ni přijmeme spoluodpovědnost za další vývoj naší země.

Samozřejmě je jednodušší k volbám nechodit a nadávat 
v hospodách nebo na facebooku na všechno a na všechny, 
bez ohledu na to, že zrovna nyní se Česká republika může 
chlubit výbornými čísly nezaměstnanosti nebo hospodář-
ského růstu, ale najděme si čas projít si trochu složitějším 
procesem. Zamysleme se, co je pro nás v životě nezbytné, 
jaké hodnoty jsou pro nás důležité, co vlastně potřebuje-
me „ke štěstí“ a porovnejme naše postoje s tím, co hlásají 
jednotlivé strany a politici ucházející se o naše hlasy. Něk-
do může mít jako prioritu zdravotnictví, které nezruinuje 
jeho peněženku, jiný vidí jako nejdůležitější věc na světě 
wifi připojení na každém rohu a on-line svět se vším všudy. 
Lidé jsou různí. Spektrum politických stran široké. Stačí 
si vybrat. Volba nevolit není volbou. Jen nejjednodušším 
řešením pro ty, kteří nechtějí přijít o tu možnost – nadávat 
na všechny a na všechno.  Michal Pobucký

Ani devadesátistránková 
multikriteriální analýza 
provozování městské hro-
madné dopravy, ani semi-
nář pro zastupitele, kde 
byly zodpovězeny všechny 
vznesené dotazy, ani kon-
krétní nabídka dokazu-
jící, že MHD ve městě lze 
provozovat levněji, nesjed-
notily názory městských 
zastupitelů na to, zda by 
založená městská společ-
nost Dopravní podnik Frý-
dek-Místek skutečně měla 
po ČSAD převzít provo-
zování městské hromadné 
dopravy ve městě. 

„Je to těžké téma, ve kte-
rém se mnozí zastupitelé ne-
dokážou zorientovat. Zvlášť 
když kromě naší informační 
kampaně se snaží ovliv-
nit jednotlivé zastupitele 
i ČSAD, pro které je zakázka 
na deset let v hodnotě jedné 
miliardy a sta milionů zásad-
ní záležitostí. Proto nemůže-
me očekávat čistou hru,“ říká 
náměstek primátora Karel 

Deutscher a připomíná, že 
ČSAD například podsouva-
lo radnici zbourání nedávno 
vybudovaného autobusové-
ho stanoviště, ačkoliv se na-
opak počítá, že tento objekt 
a prostor v majetku města 
bude dále zhodnocen. ČSAD 
se také oficiálním dopisem 
snažilo lživou argumentací 
přimět město k pětiletému 
závazku nevypovězení stáva-
jící smlouvy o provozu MHD 
do roku 2023, když tvrdilo, 
že tento závazek je podmín-
kou pro získání dotační pod-
pory na nové autobusy. „To 
jenom pro ilustraci, na jak 
tenkém ledě jsme. ČSAD 
moc dobře vědělo, že žádný 
takový závazek není nutný, 
protože předmětný dotační 
titul pamatuje na možnost 
převodu pořízených vozidel 
na nového provozovatele, 
přesto s tímto nehorázným 
požadavkem oficiálně při-
šlo,“ uvedl na semináři pro 
ilustraci férovosti informací 
z ČSAD Karel Deutscher. 

SYSTEMATICKÝ POSTUP: Město už směnilo se Slezanem pozemky využitelné pro 
zázemí dopravního podniku.  Foto: Petr Pavelka

Pod záštitou primátora 
Michala Pobuckého uspo-
řádalo Statutární město 
Frýdek-Místek už 12. roč-
ník akce Den pro seniory. 
Ti zcela zaplnili Kino Petra 
Bezruče, kde na ně 3. října 

čekalo příjemné kulturní 
odpoledne s programem 
„Tak se dříve hrávalo“.

V něm vystupoval swin-
gový orchestr Bedřicha Pu-
kovce se zpěváky Lenkou 
Krompolcovou a triem Me-

lody Ladies a diváci aplaudo-
vali i mnoha individuálním 
muzikantským výkonům, 
zejména na dechové nástroje. 
Zpestřením byla také kou-
zelnice Radana, držitelka 
titulu Missis ČR a Morava 
z roku 2009, která předvedla 
své varieté a dokázala zapojit 
do kouzelnických triků i pu-
blikum.

Den pro seniory město 
pořádá jako poděkování 
k Mezinárodnímu dni seni-
orů, který připadá na první 
říjnový den. „Je to příležitost 
pro všechny, aby si udělali 
čas zejména na starší členy 
své rodiny, strávili s nimi čas 
a dali jim najevo úctu za to, 
co pro ně a pro společnost již 
stihli vykonat... 

 (Pokračování na str. 2)

Nelze se pak divit, že i když 
na semináři dostali zastupi-
telé prostor na vše se zeptat 
a jednatel Dopravního pod-
niku Frýdek-Místek Jan Širc 
byl schopen argumentovat 
na veškeré dotazy a připo-
mínky, reagovala například 
zastupitelka Adéla Řehová 

prohlášením: „Nevěřím ni-
komu, i kdyby to bylo sebe-
lepší. Ruku nezvednu, pro-
tože nevím, co je pravda.“ 
Další opoziční zastupitel 
Jaromír Horký pro změnu 
otočil úplně: „Když je to tak 
výhodné, proč se to neřešilo 
už před lety?“

Myšlenka vlastního do-
pravního podniku je již 
skutečně vousatá a mluvilo 
se o ní už třeba před deseti 
lety. Mezitím se k vlastní-
mu dopravnímu podniku 
odhodlalo 21 z 26 statutár-
ních měst v republice. 

 (Pokračování na str. 2)

Dárek k Mezinárodnímu dni seniorů

KULTURNÍ PROGRAM: V zaplněném Kině Petra Bez-
ruče senioři ocenili hudbu i kouzla.  Foto: Petr Pavelka

O dopravním podniku se rozhodne v prosinci
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 (Pokračování ze str. 1)
„Nemůžeme být ve všem 

první. My jsme zase přišli 
s MHD zdarma, ke které 
se postupně odhodlávají 
i jiné obce. Nyní ale nazrál 
čas, abychom i ve Frýdku-
-Místku měli tuto strate-
gickou službu pod přímou 
kontrolou, abychom ji mohli 
při stejných nebo nižších 
nákladech kvalitativně po-
sunout výše,“ říká primá-
tor Michal Pobucký. Město 
prostřednictvím vlastního 
dopravního podniku slibuje 
sto procent nízkopodlaž-
ních, maximálně ekolo-
gických, klimatizovaných 
vozů, s moderními techno-
logiemi, wifi a přehlednými 
informačními LED panely, 
radiovou síť pro komunika-
ci s chytrými zastávkami, 
křižovatkami, dispečinkem, 
nosiče na kola na vyčleně-

ných „turistických“ linkách, 
čitelné jízdní řády na za-
stávkách a další zlepšení, 
ke kterému se soukromý 
dopravce neodhodlá, pro-
tože potřebuje generovat 
zisk, a ne zvedat komfort 
cestujících. „Jsou určité 
strategické služby, které je 
výhodné mít pod kontrolou. 
U vody se to v minulosti 
nepovedlo a dnes nejsme 
schopni ovlivňovat její 
cenu. Proto jsme chtěli být 
stoprocentními vlastníky 
Frýdecké skládky, může-
me ovlivňovat cenu tepla 
prostřednictvím městské 
společnosti Distep, s níž po-
čítáme i u připravovaných 
kanalizací, kvalitními služ-
bami pro město se osvědčují 
naše technické služby. Díky 
uzavřenému Memorandu 
se Slezanem jsme mohli 
směnit pozemky, které po-
slouží k vybudování záze-
mí dopravního podniku,“ 
vysvětluje strategii města 
primátor Michal Pobucký. 
„Náš dopravní podnik už 
spočítal, že při všech těch 
avizovaných vylepšeních 
dokáže provozovat MHD 
v současném rozsahu za 106 
milionů, oproti 111 milio-
nům ČSAD. Já se ale hlavně 
ptám, jak je možné, že jsme 
schopni se dostat pod jejich 
čísla, když v posledních pěti 
šesti letech dostali dotace 
na autobusy ve výši něja-
kých 300 milionů korun, 
a přitom nepřišli se sníže-
ním požadavku na finance 
ze strany města. Jak to, že 
s takovou podporou nejsou 
výrazně levnější? Pokud si 
budeme schopni sáhnout 
na dotace my, budou tyto 

stamiliony investovány 
v majetku města a v nákla-
dech se rozhodně projeví,“ 
upozorňuje náměstek pri-
mátora Karel Deutscher.

Radnice je v přípravě 
převzetí MHD vlastním do-
pravním podnikem pečlivá. 
Zakázka na provozování 
městské hromadné dopravy 
na deset let je samozřejmě 
pod drobnohledem, třeba 
i Úřadu pro ochranu hos-
podářské soutěže. Už v září 
měla být na zastupitelstvu 
předložena smlouva s Do-
pravním podnikem Frýdek-
-Místek včetně finančního 
modelu, ale protože ji kromě 
městských právníků nestih-
li prověřit externí právní ex-
perti, měla být předmětem 
dalšího svolaného zastu-
pitelstva. Protože ale rad-
nice ještě počítá s dalšími 
konzultacemi, například 
v Mladé Boleslavi, nebude 
se k tomuto tématu svolávat 
zastupitelstvo v mimořád-
ném termínu a zastupitelé 
by měli o všem rozhodnout 
na prosincovém jednání.

Mezitím se objevují další 
argumenty. „Cítíme pro-
blém třeba v jízdních řá-
dech, které dnes dělá ČSAD. 
My je sice připomínkujeme 
a sbíráme k tomu i podně-
ty občanů, ale finální slovo 
má soukromý dopravce. 
My bychom v některých 
případech hledali cestu, jak 
přáním občanů vyhovět, oni 
ale řeknou, že to nejde. Já 
bych si proto přál, abychom 
ohledně vlastního doprav-
ního podniku pokračovali 
v cestě, která se nastolila,“ 
uzavírá náměstek primátora 
Karel Deutscher.  (pp)

O dopravním podniku se rozhodne v prosinci

 (Pokračování ze str. 1)
...Podobně se snažíme 

zachovat i my jako radnice, 
abychom příjemným od-
polednem seniory potěšili 
a vyslovili tímto způsobem 
určité poděkování,“ říká ná-
městek primátora Richard 
Žabka. Seniory v kině kro-
mě něj přivítala také vedoucí 
odboru sociálních služeb 
Jarmila Kozlová. „Meziná-
rodní den seniorů chce také 
upozorňovat na problémy, 
se kterými se v dnešní době 
senioři musí potýkat. Napří-
klad týrání nebo zneužívání 
seniorů nebo zvyšující se 
počet osob s demencí a Al-
zheimerovou chorobou a po-
dobně. Senioři tvoří podstat-
nou část populace v našem 

městě, proto je důležité, 
abychom jim věnovali ná-
ležitou pozornost. Proto 
budeme i nadále v rámci 
sociálních služeb podporo-
vat rozvoj služeb pro osoby 
trpící demencí, podporovat 
dobrovolnictví, poskytovat 
bezplatné sociální poraden-
ství, zajišťovat informační 
materiály zaměřené proti ná-
silí a projevům nedůstojného 
zacházení se seniory. Víme, 
že aktivní stárnutí zvyšuje 
kvalitu jejich života, zlepšu-
je zdravotní stav a prodlužu-
je život a k tomu přispívají 
bezesporu volnočasové akti-
vity a aktivizační programy, 
které jsou nabízeny pro-
střednictvím klubů seniorů 
města a Svazem důchodců 

ČR,“ připomněla Jarmila 
Kozlová, která současně se-
niorům popřála pevné zdra-
ví, hodně sil, životní pohody 
a mnoho hezkých zážitků. 
Jeden takový – z kulturní 
oblasti – měli senioři vzápě-
tí naservírován a dle jejich 
ohlasů se jim město opravdu 
trefilo do noty.

Tato akce byla financová-
na z rozpočtu Moravskoslez-
ského kraje v rámci dotač-
ního programu na Podporu 
zdravého stárnutí v Morav-
skoslezském kraji na rok 
2017 a z rozpočtu statutární-
ho města Frýdku-Místku.“  
 (pp)

Dárek k Mezinárodnímu dni seniorů

Celý měsíc měli lidé 
možnost zhlédnout 
ve slezanském objektu 
s renovovanou fasádou 
na Těšínské ulici výsta-
vu o historii textilního 
průmyslu na Frýdecko-
-Místecku, která byla 
připravena u příležitosti 
750. výročí nejstarší do-
chované písemné zmínky 
o našem městě.

Na šichtu do textilky, 
jak zní název výstavy, vy-
razili mnozí už v den ver-
nisáže v půli září a s chutí 
si dobovými píchačkami 
označovali na kartičkách 
příchod a se zaujetím stu-
dovali obsah jednotlivých 
panelů, které byly obsahově 
zajímavé i rozsáhlé. „Tex-
tilní výroba se k našemu 
městu váže odnepaměti, 

vždy s ním byla úzce spjata 
a ovlivňovala život města 
a jeho obyvatel. Postupnou 
výstavbou textilek se také 
měnila tvář města. Mnohé 
stavby se staly jeho nepře-
hlédnutelnými dominan-
tami, mnohé z nich také 
postupně zanikly, na jejich 
místech vyrostly nové stav-
by a dnes ani mnozí z nás 
neví, jak původní textilky 
vypadaly,“ upozornil Lu-
děk Korč, jeden ze strůjců 
výstavy, na to, že průmys-
lová textilní výroba dáva-
la lidem ve městě a okolí 
práci takřka 180 let. Tato 
skutečnost se již z povědo-
mí pomalu vytrácí, ale lidé 
spojení se Slezanem ne-
chtějí, aby úplně vše upadlo 
v zapomnění. „My věříme, 
že na základě spolupráce 

VÝSTAVA VE SLEZANU: Expozice v historickém objektu, 
na jehož fasádu město dotačně přispělo.  Foto: Petr Pavelka

Výstava přiblížila textilní průmysl
s městem Frýdek-Místek 
budeme schopni vytvářet 
i budoucnost, kdy bývalé 
areály budou plnohodnotně 
začleněny do města. A je 
naším cílem, aby alespoň 
některé vybrané budovy, 
pro které se najde smyslupl-
né využití, byly zachovány 
i příštím generacím,“ dopl-
nil za společnost SLEZAN 
HOLDING Jiří Karásek. 

„Chtěl bych poděko-
vat všem, kteří se na této 
výstavě podíleli, protože 
opravdu potěšila mnoho 
lidí. Sešlo se na ní mno-
ho hodnotného materiálu, 
který návštěvníkům třeba 
připomněl jejich působe-
ní ve slezanském podniku 

nebo jiným přiblížil zají-
mavé historické okolnosti, 
včetně těch, které k zániku 
textilního průmyslu vedly. 
Jsme přesvědčeni, že výsta-
va ukázala, že textilní téma 
může ve Frýdku-Místku 

unést i stabilní expozici, 
zajímavou třeba pro turis-
ty,“ hodnotil tento výstavní 
počin náměstek primátora 
Pavel Machala, který má 
ve městě na starosti kultu-
ru.  (pp)

MŠE ZA FRÝDEK-MÍSTEK: Se zástupci jednotli-
vých církví se ladí podrobnosti mše, která bude určena 
všem lidem bez ohledu na vyznání a v rámci níž zazní 
přímluvy za město u příležitosti 750 let od jeho vzniku. 
Společné setkání už má stanoveno datum – ve středu 29. 
listopadu od 17 hodin, jako kapacitně nejvhodnější byl 
vybrán kostel sv. Jana a Pavla. Další podrobnosti včet-
ně doprovodného programu se připravují a budou včas 
oznámeny.  Foto: Petr Pavelka
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Jedním ze závazků 
radních pro toto volební 
období je snaha o zvýše-
ní bezpečnosti dětských 
hřišť. Ve městě výrazně 
přibylo dětských hřišť 
s oplocením, které již bý-
vají samozřejmostí u no-
vých projektů, u jiných se 
opravují dopadové plochy, 
aby se co nejvíc eliminova-
lo riziko úrazů.

V těchto dnech prochází 
úpravami například dětské 
hřiště v Janáčkově parku, 
které je dalším z těch, které 
se radnice rozhodla moder-
nizovat. „Na hřišti v Janáč-
kově parku vylepšujeme 
dopadové plochy. Stávající 
kačírek nahradí travnatá 
a pryžová plocha. Jednak 
se tak sníží prašnost, kterou 
pohyb po kačírku vyvolá-
val, snazší bude také úprava 

povrchové plochy a jejího 
přilehlého okolí, a jednak 
také dopad na pryž bude 
tlumenější,“ přiblížil staveb-
ní práce realizované od září 
technickými službami TS 

a.s., v hodnotě 600 tisíc ko-
run, primátor města Frýdku-
-Místku Michal Pobucký.

„Práce spočívají přede-
vším v odtěžení stávajícího 
kačírku. Ve druhé fázi jsme 
prováděli osazení betono-
vých obrub v celkové délce 
zhruba 75 metrů. Následně 
je pokládána nová pryžová 
dlažba, kdy jednotlivé díl-
ce tvoří půlmetrové čtverce 

o tloušťce pět nebo sedm 
centimetrů. V závěrečné 
fázi budou provedeny te-
rénní úpravy a založen nový 
trávník. Vše představuje 
plochu zhruba 150 metrů 
čtverečních,” doplnil před-
seda představenstva TS a.s. 
Jaromír Kohut.

V říjnu má být dokončena 
také rekonstrukce dopado-
vých ploch dětského hřiště 
na ulici Dr. Vaculíka. „Stá-
vající povrch, tlumící nárazy, 
je zvlněn, okraje pryžových 
dlaždic jsou zahnuté směrem 
vzhůru nad rovinou povrchu, 
což může být nebezpečné. 
Cílem je proto vytvoření 

Zpravodajství

„plníme
programové
prohlášení“ PRO VĚTŠÍ BEZPEČÍ: Na hřišti v Janáčkově parku se 

vyměňují dopadové plochy.  Foto: Petr Pavelka

Radnice zvyšuje bezpečnost hřišť

jednolité dopadové plochy 
bez vystouplých přechodů. 
Dětské hřiště bude rovněž 
dispozičně upraveno a ně-
které herní prvky přemístě-

ny. Také bude nově oploceno 
a doplněno městským mobi-
liářem,“ popsal další inves-
tiční akci města náměstek 
primátora Jiří Kajzar.  (pp)

Ve Frýdku-Místku stá-
le přibývá dětských hřišť. 
V rozlohově větším Frýdku 
jich napočítáte již 22, v mís-
tecké části 14 a v celém měs-
tě se nachází ještě další pa-
desátka hřišť sportovních. 
Síť do konce října zahustí 
hřiště na sídlišti K Hájku, 
v ulici Nad Rybníkem, staví 
se také na sídlišti Anenská, 
na ulici Dvořákova.

„Nelze samozřejmě vysta-
vět hřiště pod každým ok-
nem, na druhou stranu máme 
skutečně zájem, aby děti ne-
vysedávaly pouze u počítačů 
a měly důvod jít ven. Na hřiš-
tě ve městě nyní v závěru 
roku uvolňujeme téměř pět 
milionů korun,“ sdělil primá-
tor Michal Pobucký.

Nově budou vybudována 
dvě dětská hřiště s herními 
prvky pro děti od 3 do 12 
let, pod kterými bude povrch 
z lité pryže, tlumící nárazy. 
„Stávající již nevyhovující 
a degradované herní prvky 
budou odstraněny a nahra-

zeny novými v kombinaci 
kov-plast, a to z důvodů po-
žadavku na delší životnost 
a jednoduchou údržbu,“ vy-
světlil náměstek primátora 
Jiří Kajzar. Herními prvky 
budou například řetězová 
dvouhoupačka, multifunkční 
lezecí a šplhací sestava, vaha-
dlová houpačka pro čtyři děti, 
kolotoč k sezení, skluzav-
ka s prolezem a pískoviště. 
Dětská hřiště budou vyme-
zena, v posledním období 
již standardně, metrovým 
oplocením a doplněna měst-
ským mobiliářem. K hřišti 
na sídlišti Anenská, které se 
bude chlubit šestihranným 
pískovištěm o průměru čty-
ři metry, bude také vybu-
dován přístupový chodník. 
Zajímavostí hřiště K Hájku 
bude jeho rozdělení na dvě 
samostatné části, vzhledem 
k prostorovým podmínkám 
dané lokality, kdy první bude 
sloužit malým dětem a druhá 
bude určena pro starší do 12 
let.  (pp)

SÍDLIŠTĚ ANENSKÁ: Ve městě vznikají další dětská 
hřiště.  Foto: Petr Pavelka

Síť hřišť se stále zahušťuje
Technické služby 

po roce znovu testova-
ly spokojenost občanů se 
službami, které poskytují 
Statutárnímu městu Frý-
dek-Místek. Proškolené 
studentky se pohybovaly 
v různých částech města 
a získaly odpovědi na otáz-
ky od 460 respondentů, 
takže průzkum má slušnou 
vypovídající hodnotu.

„I v letošním roce jsme 
si stanovili za cíl dosáhnout 
75% spokojenosti, což se 
nám až na tři oblasti služeb 
podařilo splnit a v mnoha 
případech i výrazně překro-
čit. Frýdecko-místečtí ob-
čané nejpozitivněji vnímají 
zvýšení čistoty města, což 
je výsledkem výrazného 
navýšení frekvence četnosti 
a efektivnosti čištění ko-
munikací pomocí dvou sa-
mosběrných vozů. Oba tyto 
zametače jsou konstruovány 
k účinnému sběru mikročás-
tic prachu, což zabrání jejich 
zpětným imisím do ovzdu-
ší. Za tímto výsledkem je 
ale také pravidelné blokové 
čištění komunikací, den-
ní rajónové čištění a ruční 
sběr odpadků na veřejných 
prostranstvích a sídlištích. 
Kromě zvýšení čistoty 
města občané velmi kladně 
hodnotili květinové záhony. 
Vedení města letos navýšilo 
finanční prostředky na údrž-
bu veřejné zeleně, v jejímž 
rámci byla výměra záhonů 
s předpěstovanými letnič-
kami téměř zdvojnásobena,“ 
uvedl Jaromír Kohut, před-
seda představenstva TS a.s.

„Testování spokojenos-

ti se službami technických 
služeb není novinka, koná 
se pravidelně od roku 2004. 
Cílem je získat od občanů 
zpětnou vazbu na poskyto-
vané služby, od úklidu ko-
munikací v létě i v zimě, přes 
úpravu zeleně, údržbu měst-
ského mobiliáře, až po čisto-
tu veřejných toalet. Občané 
nám tak sdělují, s čím jsou 
spokojeni a kde naopak vidí 
rezervy. Opodstatněné při-
pomínky se stávají náměty 
ke zlepšení poskytovaných 
služeb v dalším období,“ řekl 
primátor Michal Pobucký.

K nejlépe hodnoceným 
službám patří údržba ve-
řejného osvětlení, která do-
sahuje opakovaně více než 
90% spokojenost. Nad 90 % 
spokojených je i s úklidem 
města. Již třetím rokem 
roste spokojenost s vánoční 
výzdobou, letos je na 88 %. 
I zde pravděpodobně mají 
občané v povědomí, že vede-
ní města do této oblasti v po-
sledních letech investovalo 
finanční prostředky. Jelikož 
se v letošním roce připravuje 
další obnova stávající vánoč-

ní výzdoby, ale také její roz-
šíření do dalších ulic, dá se 
předpokládat, že tento trend 
bude pokračovat i nadále.

Také údržba zeleně 
ve frýdecké i místecké části 
města zaznamenala zhru-
ba čtyřprocentní nárůst 
spokojenosti v porovnání 
s rokem 2016. „Pevně věří-
me, že je to důsledek změn, 
ke kterým jsme společně 
s vedením města a odborem 
životního prostředí a země-
dělství magistrátu letos při-
stoupili. Jedná se především 
o navýšení četnosti kosení 
parkových ploch,“ uvedl Ja-
romír Kohut.

Tradičně nejvíce nespoko-
jeni byli občané s úrovní par-
kování ve městě, což je trn 
v patě většiny měst. Nejvíce 
pociťují nedostatek parkova-
cích míst na ulicích Bezručo-
va, Janáčkova, Slezská, Lís-
kovecká a Nad Rybníkem. 
Parkování kladně hodnotila 
polovina respondentů (51 
%). Podobné je to dlouhodo-
bě i s městským mobiliářem 
(spokojených je 63 %).

 (Pokračování na str. 4)

PRÁCE PRO TS: Technické služby jsou zárukou kvalitně 
odvedených prací pro město.  Foto: Petr Pavelka

Občané jsou s činností městských 
technických služeb spokojeni
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Po domech s pečovatel-
skou službou na ulici Sado-
vá a 17. listopadu se vyššího 
standardu bydlení dočkají 
také obyvatelé penzionu 
pro seniory. Kromě zatep-
lení, které má za cíl úspo-
ry energií a větší tepelnou 
pohodu v letním i zimním 
období, se počítá také s vý-
měnou bytových jader.

„Penzion už má nějaké 
roky a investice si zaslouží. 
Chceme provést i kompletní 
rekonstrukci bytových jader 
ve všech 158 bytech. Se sa-
motnými obyvateli ladíme 
projekt s cílem co nejvíce 
vyhovět jejich požadavkům. 
Dispozice jsou sice dané, ale 
chceme slyšet jejich praktic-
ké připomínky, co by bylo 
pro ně nejlepší,“ sdělil ná-
městek primátora Jiří Kajzar, 
který se s obyvateli penzionu 
sešel spolu s náměstkem pri-
mátora Richardem Žabkou. 
„Někteří senioři si rekon-
strukci neumí představit, 
protože je pro ně nejdůleži-
tější klid a třeba nemají rádi 
změny. Bude to chtít od nich 
trpělivost i určitou odolnost, 
ale z předchozích projektů 
víme, že když si rekonstruk-
cí projdou a mají ji zdárně 
za sebou, oceňují kvalitnější 
bydlení. Všichni se budou 
snažit o co nejvstřícnější pří-
stup,“ ujišťuje náměstek pri-

mátora Richard Žabka. 
Senioři se mohou těšit 

na zděné bytové jádro s no-
vými zařizovacími předmě-
ty, vanička bude nahrazena 
sprchovým koutem s poho-
dlným přístupem a madly 
pro usnadnění pohybu. Sou-

částí rekonstrukce bude do-
dávka a montáž kuchyňské 
linky včetně elektrického 
sporáku. V jednom bytovém 
domě penzionu by měla rea-
lizace proběhnout už v příš-
tím roce, v druhém o rok 
později.  (pp)

V PENZIONU: Obyvatelé byli seznámeni s plánovanými 
investicemi a ihned mohli korigovat představu projektu. 
 Foto: Petr Pavelka

Vylepšení standardu bydlení
se dočkají i lidé v penzionu

Svatební obřady a vítání 
občánků ve Frýdku-Míst-
ku, které se řadu let kona-
ly na Frýdeckém zámku, 
byly přesunuty do jiných 
prostor. Důvodem je re-
konstrukce zámku, která 
probíhá pod taktovkou 
jeho majitele, tedy Morav-
skoslezského kraje. Práce 
jsou plánovány do poloviny 
roku 2019. 

Svatební a jiné matrič-
ní obřady se nově konají 

v koncertním sále Základní 
umělecké školy v Místku. 
Jedná se o vhodné a důstojné 
prostory v historické budo-
vě v secesním slohu, která 
se nachází v těsné blízkosti 
místeckého náměstí Svobo-
dy. „Oproti síni Frýdeckého 
zámku, kde bylo zhruba 
čtyřicet míst k sezení, je 
koncertní sál prostornější, 
pohodlně se v něm usadí až 
sto svatebčanů. Budova i její 
prostory působí honosněji 

a slavnostněji, což potvrdi-
li i hosté již desítek svateb 
pořádaných na novém mís-
tě,“ uvedla matrikářka Jana 
Skurka s tím, že dny pro 
konání svatebních obřadů 
jsou zachovány, tedy pátky 
a soboty.

Vítání občánků se bude 
nově konat v sále Národní-
ho domu na ulici Palackého 
v Místku. První vítání ob-
čánků města v nových pro-
storách se uskuteční 26. října.

 Foto: Ivan Korč (www.korc.cz)

Zámek se opravuje – svatby a vítání občánků byly přesunuty 

Krajský úřad, blížící se 
zimě navzdory, dává ješ-
tě pro letošní rok zelenou 
rekonstrukci silnice II/477 
z ulice Bruzovská směrem 
na Bašku, okolo sídliště 
Slezská.

„Mělo se začít v září, ale 
z hlediska veřejných zaká-
zek nejsme úplně páni pro-
cesu, takže jsme se dostali 
z hlediska silničního stavi-
telství do neutěšeného času. 
Na jaře však mohou z klima-
tických důvodů čekat stejné 
problémy jako na podzim, 
takže i s ohledem na ev-
ropské financování budeme 
klidnější, když se začne ještě 
letos. Chceme také přede-
jít časovému souběhu s re-
konstrukcí silnice na tahu 

od Hypernovy ulicemi 17. 
listopadu a J. Opletala, které 
jsou v plánu v příštím roce, 
protože dopravní komplika-
ce ve městě by se tím zná-
sobily,“ sdělili zástupci kraj-
ského úřadu.

„Věříme, že se krajský 
úřad při realizaci bude sna-
žit, aby byli občané Frýdku-
-Místku co nejméně omeze-
ni. Samozřejmě velkou roli 
v tom bude hrát počasí, které 
nelze předpovídat. Ale rea-
lizující firma chce napnout 
všechny síly a kapacity, aby 
co nejvíce z vysoutěžené za-
kázky stihla ještě v letošním 
roce. Kromě opravy povrchu 
vozovky v daném úseku do-
jde také k výměně protihlu-
kových zdí, takže i tady by 

Kraj se ještě před zimou vrhne na opravu 
silnice z ulice Bruzovská směrem na Bašku

nakonec přínosy měly pře-
vážit nad dočasnými obtíže-
mi,“ doufá náměstek primá-
tora Karel Deutscher. 

S rekonstrukcí silnice 
II/477 se začne na přelomu 
října a listopadu. O přesněj-
ším harmonogramu prací 
budeme průběžně informo-
vat na webu města.  (pp)

NAD PLÁNY: Zástupci kraje a realizující firmy infor-
movali v minulém týdnu město, že se začátkem listopadu 
pokusí realizovat opravu čtyřproudé silnice mezi sídlištěm 
Slezská a Novými Dvory.  Foto: Petr Pavelka

MAPY.CZ: Vyznačeny jsou úseky, které chce realizující 
firma stihnout v případě příznivých klimatických podmínek 
ještě letos. Od ulice Bruzovské za nejbližší okružní křižovatku 
(sjezd na Lidl). Délka této etapy činí cca 1 km. Druhá etapa 
bude pokračovat rekonstrukcí silnice až po ulici Slezskou, 
v délce cca 0,7 km. Pokud to počasí dovolí, bude následovat 
i třetí etapa, od ul. Slezské až po nejbližší okružní křižovatku 
(výjezd na ul. Staroměstskou), v délce cca 0,9 km.

Občané jsou s činností městských 
technických služeb spokojeni

 (Pokračování ze str. 3)
Kritizován byl přede-

vším technický stav au-
tobusové zastávky Lísko-
vecká a nedostatek laviček 
na této ulici. Kriticky se 
dotazovaní vyjadřovali 
i ke stavu dětského hřiš-
tě na ulici Puškinova, a to 
ve spojitosti s upraveným 
hříbkem, který se již z bez-
pečnostních důvodů netočí. 

Město ale hledá dodavate-
le, který by vyrobil podob-
ný herní prvek. 

Z výsledků je patrné, že 
hodnocení nezaznamenalo 
v letošním roce žádné velké 
negativní výkyvy ve vývo-
ji spokojenosti. Společnost 
TS a.s. poskytuje služby 
na stabilní úrovni v sou-
ladu se svou misí: „Naše 
služby pro Vaši pohodu“.
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Působíme na území sta-
tutárního města Frýdku-
-Místku a neustále hledá-
me možnosti, jak lidem co 
nejlépe pomáhat zvládat 
běžný život tak, aby od-
povídal jejich potřebám 
a mohli setrvávat ve svém 
domácím prostředí, proto-
že „doma je doma“.

Jedním ze způsobů, jak 
toho dosáhnout, je získat 
peníze navíc. Proto jsme se 
pustili do zpracování projek-
tu prostřednictvím Integro-
vaného regionálního operač-
ního programu na podporu 
a rozvoje kvality poskyto-
vání terénních sociálních 
služeb a úspěch se dostavil. 

Finanční prostředky tak-
to získané budou věnová-

ny na rozvoj zkvalitňování 
našich sociálních služeb, 
umožní komfortnější, bez-
pečnější a dostupnější péči 
našim spoluobčanům. 

Zakoupíme nové osobní 
automobily, elektrické zve-
dáky včetně příslušenství, 
mobilní koupací vany, inva-
lidní vozíky a multifunkční 
tiskové zařízení. 

Přínosem pro naše uživa-
tele je zvýšení dostupnosti 
a pružnosti poskytovaných 
služeb prostřednictvím no-
vých automobilů, zvedací 
zařízení poskytnou pohodl-
nější a bezpečnější přesun 
v domácím prostředí, inva-
lidní vozíky budou přínos-
nými ve zlepšení péče a mo-
bilní vany navodí příjemný 

a plný zážitek z koupání. 
Více informací o posky-

tování pečovatelské služby: 
Centrum pečovatelské 

služby Frýdek-Místek, pří-
spěvková organizace, ře-
ditelka organizace: Eliška 
Adamová.

Kontakty: Zámecká 1266, 
Frýdek-Místek (vedle Kau-
flandu), tel.: 558 630 816; 
558 433 975, www.psfm.cz. 

 Barbora Soukalová 
 a Yvetta Skácelová, 

 sociální pracovnice 
 pečovatelské služby

Pes je nejlepším příte-
lem seniorů, ale musíme 
jedním dechem dodat, že je 
tomu tak až po nejbližších 
příbuzných a dalších seni-
orech, přátelích. Aktivity, 
které tomu vytvářejí vhod-
né podmínky, už mnoho let 
připravuje a provádí měst-
ská organizace Svazu dů-
chodců ČR v našem městě. 

Jedna z nich proběhla 
předposlední zářijový pátek. 
Spolu se Sportovním klubem 
městské policie a sdružením 
Podané ruce jsme již počtvrté 
uspořádali „Pejskiádu“. Pra-
videlnou součástí je soutěž 
o hodnotné ceny a ukázky 
výcviku psů našich spoluor-
ganizátorů. Především je to 
vždy příjemné a zábavné se-
tkání nás, chovatelů.

Při úvodním defilé hod-
notí odborná porota exteriér 
a chování soutěžících pejsků, 
většinou jsou menší, pyšnící 
se pestrým původem i vzhle-
dem. Další disciplínou je pak 
předvedení toho nejlepšího, 
co pejsek umí. Vedle různých 
sportovních výkonů jsou to 
ukázky poslušnosti a dokon-
ce „zazpívání“ jedné fenečky 
za doprovodu foukací har-
moniky hymny Pejskiády 
„Okolo Frýdku cestička…“. 

K soutěžním úkolům pat-
ří vždy vyprávění majitele 
o nejzajímavějším a nejzá-
bavnějším společném zážit-
ku. A bývá jich nepřeberně.

Ukázky výcviku služeb-
ních policejních psů jsou ne-
obyčejně zajímavé a vzbuzují 
obdiv k jejich schopnostem, 
ale především k umu, trpěli-
vosti a zápalu jejich cvičitelů 
paní Kunčické a pana Šmi-
řáka. Skupina dobrovolných 
pracovnic pod vedením paní 
Fejkusové, předsedkyně 
sdružení Podané ruce, s námi 
hovořila o prospěšnosti ca-
nisterapie pro handicapova-
né a staré lidi. Osudy jejich 
roztomilých a přátelských 
svěřenců jsou velmi spletité, 
většinou je získávají z našich 
i zahraničních útulků.

Je neuvěřitelné, kolik 
nádherných a zajímavých 
zážitků majitelé se svými 
cvičenými psy nebo my se 
svými „voříšky“ zažíváme. 
Obohacují náš život. A tak 
přesto, že nepříznivé počasí 
tentokrát nepřálo větší účasti, 
jsme odhodláni zase za rok 
5. ročník Pejskiády opět 
uspořádat. Už nyní se těšíme. 

 Dalibor Kališ, 
 městská organizace 
 Svazu Důchodců ČR

Dobrá nálada, pocit štěs-
tí, sounáležitost a týmovost 
byla cítit celým Runfestem. 
I naši milí charitní pracov-
níci v tento nedělní den 24. 
září oblékli červené dresy 
a šli si v chmurném do-
poledním počasí zaběhat 
s dalšími firemními týmy. 
Prokázat zde chtěli nejen 
připravenost na štafetový 
závod, ale i propojenost 
jednotlivých služeb spo-
jenou s pocitem hrdosti 
na Charitu Frýdek-Místek.

Nad Masarykovým ná-
městím se po 10. hodině 
vznášel obláček netrpělivos-
ti, ale také i radost z neočeká-
vaného. Terénní služba Rebel 
statečně vyběhla z prvních 
řad vstříc 6 km, skrz historic-
ké části Ostravy. Nejen po-
myslný, ale i skutečný kolík 
předala Charitní ošetřovatel-
ské službě, která byla vmži-
ku zpátky a štafetový kolík 

už měla Oáza pokoje, která 
byla posílena hned dvěma zá-
stupci. Při předávce nenastal 
žádný zádrhel a štafeta byla 
plně v rukou ředitelství. Šlo 
vidět, že je výborně meto-
dicky zpracován individuální 
plán a štafetový závazek byl 
naplněn. Neméně důležitou, 
ale zato náročnější, pozici 
měl sám pan ředitel, který se 
své funkce posledního běžce 
zhostil opravdu zodpovědně. 

Štafetovou trať si důkladně 
prohlédl při svém půlmara-
tonském běhu a díky tomu se 
čas zastavil na 3 hodinách 19 
minutách a 46 sekundách.

V charitním týmu se 
po dokončeném závodě nesl 
nejen úžasný pocit z naběha-
ných kilometrů, ale i hrdost 
z dobré reprezentace. Děkuji 
všem, kteří se přihlásili, a dě-
kuji i těm, kteří nám věřili.
 Aneta Prokešová

POCHOD PRO SENIORY: Aktivity městské příspěvkové 
organizace jsou široké. Některé seniory chtějí udržet doma, 
jiné „vytáhnout na vzduch“.  Foto: Petr Pavelka

Pečovatelská služba Centra pečovatelské služby F-M

Je to výzva pro seniory 
našeho města, kteří ještě 
najdou ve svém každoden-
ním programu volný čas. 
V pestrém programu ak-
tivit připravovaných naší 
městskou organizací Sva-
zu důchodců ČR je i oblí-
bená, nenáročná turistika. 

S pokorou obdivujeme 
krásné panorama milova-
ných Beskyd, sotva vy-
jdeme z hlučného a zamo-
řeného centra. Pravidelně 
vyrážejí dvě skupiny našich 
turistů. Někteří volí pod ve-
dením Drahušky Davidové 
kratší trasy s příjemným 
posezením a povykládáním 
s přáteli v cíli cesty. Druhá 
skupina, pod vedením nad-
šeného turisty, znalce fau-
ny, flóry a historie Jaroslava 
Obra, je ochotna ujít i více 
kilometrů. Nevadí jí častá 
zastavení při odborném vý-

kladu k nějaké zajímavosti. 
Před pár dny jsme se pro-

cházeli po Lysé hoře s pozo-
ruhodným výkladem tamní-
ho chataře včetně pochodu 
kolem Visalají. Jindy jsou to 
Pustevny s Radhoštěm, Bílá 
s výjezdem na Súkenickou 
s nádherným rozhledem 
po celých Beskydech. Nové 
poznatky se dozvídáme 
při návštěvě Velkých Kar-
lovic, stejně tak jako dal-
ších turistických středisek 
a zajímavých míst v našich 
milovaných horách. Téměř 
každý týden se můžeme tě-
šit na některou z dalších vy-
cházek do blízkého i vzdá-
lenějšího okolí za novými 
zážitky. Jistě se ještě najdou 
dny oživené barvami podzi-
mu, ale i dny pošmourné se 
dají vnímat pozitivně v ko-
lektivu přátel, které spojuje 
láska k přírodě.

Tak pokud si chcete 
s námi prožít příjemné 
chvíle a udělat něco pro své 
zdraví, podívejte se do na-
šeho Informátoru, případně 
jej najdete i na interneto-
vých stránkách města, a vy-
berte si některý plánovaný 
termín. Nedávno jsme si 
například prošli okolí řeky 
Ostravice s návštěvou Bez-
ručova srubu a zhlédli vý-
stavu dřevěných soch a čeká 
nás výšlap z Vyšních Lhot 
kolem Prašivé do Dobra-
tic. Výběr je samozřejmě 
podstatně větší. Aktuální 
informace se však dozvíte 
na pravidelných setkáních 
naší městské organizace 
Svazu důchodců ČR každé 
druhé úterý v měsíci odpo-
ledne v Národním domě. 

 Marie Štenclová, 
 městská organizace 
 Svazu důchodců ČR

Pojďte s námi poznávat krásy našeho regionu

Charitní tým se účastnil Runfestu

Pes je nejlepším přítelem seniorů



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  6  ≈ Sport

kam za sportem a relaxací
Extraliga volejbalu žen

21. 10. v 17.00
Frýdek-Místek – Liberec

4. 11. v 17.00
Frýdek-Místek – Šternberk

16. 11. v 17.00
Frýdek-Místek – Ostrava

2. 12. v 17.00
Frýdek-Místek – Olymp

V osmém kole se ho-
kejisté Frýdku-Místku 
na domácím ledě Polárky 
proti Prostějovu skvěle 
předvedli. Naši roznesli 
Prostějovské na kopytech 
4:1 a jsou z toho další tři 
cenné body.

První třetina nepřines-
la žádné gólové potěšení, 
ale šancí jsme mohli vidět 
spoustu. Hned v úvodu 
druhé periody se mohl Mi-
kulík po přihrávce Micha-
la Kvasnici stát prvním 
střelcem tohoto utkání, 
ale místo toho, aby se za-
chvěla síť, rozezněla se tyč 
po Neužilově pravé ruce. 
Další tyč, tentokráte hor-
ní, rozezvonil v čase 34:18 
Jan Bartko, kdy se většina 
domácích fanoušků rado-
vala, ale kotouč stále nebyl 
za brankovou čárou, tam se 
ocitl až po dorážce Michala 
Kovařčíka.

Mohli jsme vidět i trest-
ný nájezd, který si vy-
sloužil Ondřej Kovařčík. 
Z toho ale nic nebylo, puk 
skončil mimo bránu a sám 
Kovařčík se objevil před 
Neužilem. Dalším gólem 
přispěl Aron Chmielew-
ski, kdy si krásně s pukem 
na holi nabruslil na osu 
hřiště a puk se zastavil až 
v jestřábí bráně.

Výbornou fintu vy-
zkoušel Michal Kovařčík 
s Chmielewským, kdy Ko-
vařčík zpoza brány výteč-
ně našel Chmielewského, 
který okamžitě, kdy kotouč 

přišel do kontaktu s jeho 
holí, vypálil. Neužil se 
však v tu chvíli proměnil 
na neprůstřelnou zeď. Ta-
hle zeď byla zbořena v čase 
36:53 stejnou dvojicí, stej-
nou fintou, přičemž byl 
Aron Chmielewski úspěš-
nější a Rysi vedli 3:0.

Půl minuty před koncem 
si Ondřej Kovařčík chtěl 
spravit svou střeleckou 
chuť na dalším trestném 
nájezdu, který se mu už 
na druhý pokus vydařil, 
kdy kotouč poslal rychle 
a ladně škvírkou pod Neu-
žilovými betony.

Ve třetí dvacetiminutov-
ce se svého gólu dočkali 
i prostějovští hosté. Ten 
dorazil Matěj Zabloudil 
do prázdné brány po nevy-
dařené ráně Daniela Vože-
nílka.

Trenér Jiří Juřík (HC 
Frýdek-Místek): „Po prv-
ní třetině, která skonči-
la 0:0, jsme měli takový 
ostych před soupeřem. 
Ve druhé třetině jsme jasně 
ovládli hru, měli jsme vý-
borný a efektivní útok, da-
řily se nám přesilovky. Tam 
jsme byli jasně lepší a čtyři 
vstřelené branky rozhodly. 
A ve třetí třetině jsme si po-
hlídali vývoj třetiny a už se 
to jen dohrávalo.“

V následném zápase 
dokázali hokejisté Frýdku-
-Místku urvat dva cenné 
body v Benátkách nad Jize-
rou, výhrou v prodloužení 
2:3.

První podzimní sobotu 
23. září se konal ve Frýd-
ku-Místku turnaj v brazil-
ském jiu-jitsu podle pravi-
del „submission only“ (tzn. 
donutit soupeře se vzdát 
pomocí páky nebo škrcení). 
Byl to již třetí turnaj podle 
těchto pravidel, kdy právě 
před dvěma lety první roč-
ník tohoto turnaje odstar-
toval nový podnik závodů 
v BJJ v České republice. 

A těší se velké popularitě. 
Vždyť na tento turnaj byli 
přihlášeni jak tuzemští borci, 
tak závodníci ze Slovenska, 
Polska, Maďarska a Rakous-
ka. Byť se jednalo o malé 
výpravy, tak i přesto lze říci, 
že turnaj měl mezinárodní 
charakter. Zúčastnilo se jej 
přes 150 závodníků ve 27 ka-
tegoriích. Bojovalo se o hod-
notné ceny, které si odnášeli 

ROZHODLA 2. TŘETINA: Rysi přistřihli Jestřábům křidýlka.  Foto: Petr Pavelka

Tři body proti Prostějovu

Lašský sportovní klub 
Frýdek-Místek předvedl 
snové výsledky ve dvou 
po sobě jdoucích víken-
dech.

V sobotu 23. září pro-
běhlo v Plzni Mistrovství 
ČR kategorie U15 v moder-
ním trojboji (střelba, plavá-
ní, běh) a naši sportovci 
přiváží dvě individuální 
medaile a celou řadu umís-
tění v první desítce! 

Čtveřice našich děvčat 

bojovala jako lvice a odmě-
nou jsou jim velice pěkná 
umístění. Nejlépe si vedla 
a na druhém místě skonči-
la Bára Brožová. Dále pak 
9. místo přidala Kristýna 
Lancová, 10. místo Vanda 
Žálková a 12. místo Barbo-
ra Plachá. Chlapci po vzo-
ru děvčat také nechali 
na sportovištích duši a mo-
hou se pochlubit výtečným 
třetím místem Matouše 
Matlocha a 10. místem On-

dřeje Kotáska.
Zároveň zde proběhla 

i soutěž družstev a dvě stří-
bra z Mistrovství ČR U15 
byl velice hodnotný výsle-
dek. 2. místo vybojovali – 
Bára Brožová + Kristýna 
Lancová a Matouš Matloch 
+ Ondřej Kotásek. Pěkné 
4. místo pak přidaly Vanda 
Žálková + Barbora Plachá!

Následující sobotu 30. 
září jsme pak drželi palce 
nejmladším v Bystřici při 
Mistrovství ČR kategorie 
U11 (plavání, běh) a úspěš-
ně. Mistrem ČR se stal 
Tobias Raška a společně 
s Alešem Majstryszinem 
byli v soutěži družstev dru-
zí.

Děvčata, chlapci, děku-
jeme za skvělou reprezen-
taci Frýdku-Místku a naše-
ho klubu! 

Snové víkendy LSK F-M na MČR

CELEBRITY SUPERFIGHT: Náměstek primátora Pa-
vel Machala s primátorem Michalem Pobuckým. 
 Foto: GB Draculino

Jiu-jitsu si vyzkoušel i primátor

všichni medailisté. 
Turnaj zahájil náměstek 

primátora města Frýdku-
-Místku Pavel Machala 
společně se samotným 
primátorem Michalem Po-
buckým. A to velice originál-
ní formou. Oba se převlékli 
do kimona a byli vyhlášeni 
jako „celebrity superfight“. 
V tomto duelu „zvítězil“ pan 
primátor a pak oficiálně za-
hájil turnaj.

A jak jsme v tak nabitém 
turnaji dopadli? Náš tým GB 
Draculino Czech získal trofej 
pro nejlepší tým a 16 medailí:

Děti:
1. Vojtěch Dvorský, Ondřej 
Bortel
2. Jakub Zapalač, Jaroslav 
Krnáč

Junioři:
1. Daniel Cieslar
3. Aleš Bocián

Ženy bílé pásy:
3. Denisa Kořenková

Ženy modré pásy:
2. Aurélie Teyssier

Muži bílé pásy:
1. Matěj Holeš

Masters bílé pásy:
1. Vojtěch Sehnal
2. René Solawa
3. Jan Planka, Tomáš Bohdal

Masters modré pásy:
2. Bohumil Vojkůvka

Masters elita:
2. Jan „Nitro“ Heindl
3. Karel Kazlepka

Více informací o našem 
týmu najdete na webu www.
gbdraculino.cz.
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ZAKONČENÍ SEZONY: Nejúspěšnějším týmem Ten-
nispointu Frýdek-Místek se stalo družstvo mladších žáků, 
které zvítězilo v oblastním přeboru a vybojovalo pro příští 
rok nejvyšší ligovou soutěž. Vpředu zleva Lucie Votápko-
vá, Tereza Ježková, Lukáš Nepožitek, David Knesl a Jan 
Klimas. Vzadu zleva manažer klubu Jiří Vykoukal, Adéla 
Chromcová, Daniela Hrbková a kapitán Jaroslav Mück. 
 Foto: Petr Pavelka

Letošní sezona turis-
tických závodů byla pro 
naše „Tuláky“ nadmíru 
úspěšná. Turistický oddíl 
mládeže TOM 1301 Tuláci 
Frýdek-Místek se věnuje 
tomuto sportu již řadu let. 
Turistický závod (outdoor 
running) je terénní běh 
v délce 2-6 km, podle věko-
vých kategorií od nejmlad-
šího žactva, přes mladší 
a starší žactvo, dorostenec-
ké kategorie až po dospělé. 

Trať je vyznačena fáborky 
a je na ní umístěna řada kon-
trolních stanovišť, které je 
nutné plnit bez chyb a co nej-
rychleji. Jsou to: odhad vzdá-
lenosti, hod míčkem, plížení, 
lanová lávka, vázání uzlů, 
orientace mapy, vázání uzlů, 
určování dřevin, turistických 
a topografických značek, po-
znávání kulturních památek 
a přírodních zajímavostí. 
Měří se čas strávený na trati 

a za nesprávně splněné úkoly 
jsou trestné minuty, které se 
připočítávají k času. Závody 
se běhají od místních kol, 
přes krajské poháry a krajská 
mistrovství až po celorepub-
likové závody – České pohá-
ry a Mistrovské závody. 

V sérii závodů v Mo-
ravskoslezském kraji se 
závodníci našeho oddílu 
v kategoriích žactva i doros-
tu a dospělých ujali vedení 
– vyhráli jsme Pohár MS 
kraje na „bílé i červené“ trati. 
V závodech Českého poháru 
jsme toto vedení v kategori-
ích žactva uhájili a vyhráli 
tzv. „Bílý pohár“ mezi oddí-
ly celé ČR. Bohužel v „Čer-
veném poháru“ jsme klesli, 
ale jen o dvě příčky a závod-
níci dorostu a dospělých 
obsadili krásné třetí místo. 
Následovalo Mistrovství ČR 
v Orlové, kde jsme získali 
osm medailí. 

Z umístění na Mistrovství 
ČR a Pohárových závodů 
ČR vzešla nominace do re-
prezentace České republiky 
v turistickém závodě. Me-
zinárodní mistrovství v TZ 
se konalo v sobotu 16. září 
v Bílovci a nominováno bylo 
celkem 16 našich závodníků. 
Na rychlé a technicky vy-
dařené trati jsme vybojovali 
osm medailí! Takový úspěch 
na mezinárodním závodě 
náš oddíl ještě neměl a jsme 
na všechny závodníky ná-
ležitě hrdi. Doufáme, že je 
tento úspěch naladí do nové 
běžecké sezóny, která nám 
začíná již v říjnu.

Chtěli bychom poděkovat 
všem členům oddílu za vzor-
nou reprezentaci našeho od-
dílu a Statutárnímu městu 
Frýdek-Místek za poskytnutí 
finanční dotace, bez které by 
účast na závodech v celé ČR 
nebyla možná. Zápas v Příbrami se 

nezačal vyvíjet pro Val-
cíře vůbec špatně! Už 
ve třetí minutě zahrávali 
rohový kop, Michal Švr-
ček prodloužil na Matěje 
Biolka a ten trefil od-
krytou branku domácích 
– 0:1! Tento úvod s hráči 
Příbrami otřásl a chvilku 
se hledali. 

Do první větší šance se 
dostali v 16. minutě, kdy 
Jandera Tondu Bučka pro-
pálil, ale míč se do branky 
nakonec nedostal. Naši hrá-
či se v tuto dobu spíše brá-
nili, což bohužel přineslo 
již ve 25. minutě vyloučení 
Adama Varadiho, který do-
stal za dva fauly na půlce 
hřiště dvě žluté v rozmezí 
deseti minut a šel do sprch. 

Příbram vycítila šanci 
na obrat a obléhala pokuto-
vé území Lipiny. Tlak do-
mácích gradoval těsně před 
přestávkou. Ve 42. minutě 
po akci z pravé strany od-
centroval Fantiš a Skácel 
hrudníkem vyrovnal – 1:1. 
A ve 45. minutě zahráli Pří-
bramští přímý kop, Skácel 
našel hlavu Zápotočného 
a obrat byl dokonán – 2:1.

V druhém poločase chtě-
li domácí rozhodnout, ale 
podařilo se jim dopravit 
míč do naší sítě jen po před-
chozím faulu na kouzelní-
ka v brance Bučka. S při-
bývajícím časem se Lipina 
snažila o vyrovnání, čímž 
otevírala zadní vrátka, ale 
stav se již do konce utkání 
nezměnil.

Z Příbrami s prázdnou
1. FK Příbram – MFK F-M 2:1 (2:1)

MEDAILISTÉ MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ 
TZ: Zleva Libor Koloničný (3), Vendula Konopáčová (3), 
Adéla Buczková (3), Jakub Vantuch (1), Matouš Konopáč 
(1), Kristýna Maťaťová (2), Ema Babulíková (1), Roman 
Gach (2) – vedoucí oddílu. Dalšími úspěšnými závodní-
ky letošní sezóny jsou: Vít Konopáč (1. na MČR) , Lukáš 
Fuksa (3. na MČR), Viktor Maťaťa (2. v Poháru ČR), Leo-
na Konopáčová (3. v Poháru ČR).

Mimořádný úspěch v turistickém závodě

Baseballisté Frýdku-
-Místku vstupovali do po-
slední série s Blanskem 
s nadějí na postup do nej-
vyšší soutěže. Hned první 
duel je o naději připravil 
a Klasik si tak musí počkat 
minimálně jednu sezonu.

Před čtyřmi zápasy 
s Blanskem hráči Klasiku nic 
nevzdávali a chtěli překva-
pit extraligového nováčka. 
A v prvním duelu to ze začát-

ku vypadalo na vyrovnané 
utkání. Vše se zlomilo ve tře-
tí směně, kdy domácí Olym-
pia odskočila Frýdku-Místku 
díky pěti doběhům a hosté již 
na to nedokázali adekvátně 
odpovědět. Po prohře 6-14 
tak definitivně přišli o naději 
na postup do nejvyšší soutě-
že.

Do dalších zápasů tak 
mohli jít baseballisté Frýdku-
-Místku uvolněně a favorizo-
vaný soupeř to tak měl šanci 
poznat hned v dalším utkání. 
Venezuelan Javier Avendano 
ve službách Klasiku se totiž 
vzepjal k fantastickému vý-
konu a doslova deptal pál-
kaře soupeře. Prvních deset 
z nich navíc dokázal vyřadit 
strikeoutem, což je nevídaný 
počin. Zápas tak za stavu 2-2 
dospěl až do prodloužení, 
ve kterém Blansko jedním 
doběhem rozhodlo o těsné 

výhře.
„Cítil jsem se velmi 

dobře,“ řekl po utkání nadha-
zovač Avendano. „Měl jsem 
kontrolu nad svými nadhozy 
od první směny a nakonec 
z toho bylo deset strikeoutů 
v řadě.“ 

Poslední dvě utkání se 
odehrála na hřišti ve Frýd-
ku-Místku. V nich domácí 
vyzkoušeli různé varianty 
složení obrany a nadhozu. 
I díky tomu bylo k vidění 
množství nepřesností ve hře 
Klasiku, čehož zkušený sou-
peř dokázal využít a připsal 
si dvě výhry.

Klasiku tak v barážové 
tabulce patří nepostupová 
sedmá příčka. Příští sezonu 
tak bude ve Frýdku-Místku 
k vidění opět 1. liga a domá-
cí baseballisté se opět pokusí 
zabojovat o účast v nejvyšší 
soutěži.

NADHAZOVAČ: Javier 
Avendano. 
 Foto: Pavel Chorobik

Klasik do extraligy nepůjde

V KOLBENCE: Gymnastika Frýdek-Místek (při 11. ZŠ) vyrazila do Ostravy 
na trampolíny.  Foto: Petr Pavelka
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Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek, 
Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

a Statutární město Frýdek-Místek, ve spolupráci se středními školami a zaměstnavateli pořádají

Úterý 7. 11. 2017
10.00  16.00
Hala Polárka 
VSTUP ZDARMA

TRH  VZDĚLÁVÁNÍ  
A  UPLATNĚNÍ  2017

PREZENTACE UČEBNÍCH 
A  STUDIJNÍCH OBORŮ 
STŘEDNÍCH ŠKOL
pro školní rok 2018/2019

   možnosti studia pro žáky 
   devátých tříd základních škol
   vzdělávací nabídka pro dospělé

PREZENTACE POVOLÁNÍ

   ukázky pracovních činností 
   záběry z pracovišť 

PREZENTACE ZAMĚSTNAVATELŮ

   žádané profese na trhu práce 
   profily absolventů škol

Rada města Frýdku-
-Místku schválila na své 
schůzi konané dne 26. 9. 
2017 podmínky „Programu 
na podporu a rozvoj ostat-
ních aktivit navazujících 
na sociální služby pro rok 
2018“ (dále jen „Program“).

Důvodem realizace Pro-
gramu je finanční podpo-
ra a rozvoj aktivit, které 
doplňují oblast sociální 
politiky na území měs-
ta Frýdku-Místku. Cílem 
Programu je zkvalitňo-
vání života a začleňová-

ní do společnosti osob se 
zdravotním postižením 
a ostatních osob sociálně 
znevýhodněných.

Lhůta pro podání žá-
dostí je od 1. 11. do 16. 11. 
2017 včetně.

Byla-li žádost podána 
prostřednictvím provozo-
vatele poštovních služeb, 
je lhůta zachována, byla-
-li v poslední den lhůty 
převzata zásilka s žádostí 
k poštovní přepravě.

Veškeré informace sou-
visející s dotačním Pro-
gramem včetně formulářů 
a podmínek Programu jsou 
k dispozici na internetové 
adrese www.frydekmistek. 
.cz, sekce sociální služby-
-dotace-dotace na podporu 
a rozvoj sociálních služeb.

Kontaktní osoba (admi-
nistrátor) je:
Magda Máchová, 
odbor sociálních služeb
Tel. 558 609 317, 

778 492 351
e-mail: machova.magda@
frydekmistek.cz

Žadatel o dotaci před-
kládá „Žádost o poskytnutí 
dotace pro rok 2017“ v jed-
nom podepsaném origi-
nále s přílohami v tištěné 
verzi doporučeně poštou 
nebo osobně na podatelně 
Magistrátu města Frýdku-
-Místku na adresu:
Statutární město Frýdek-
-Místek
Magistrát města Frýdku-
-Místku
Odbor sociálních služeb
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek,

a to v obálce označené:
a) plným názvem či jmé-

nem (názvem) žadatele 
a adresou (sídlem) žadatele,

b) textem „Neotvírat-žá-
dost o dotaci na podporu 
a rozvoj ostatních aktivit 
navazujících na sociální 
služby“

Vyhlášení Programu na podporu a rozvoj ostatních 
aktivit navazujících na sociální služby na rok 2018

Úřad práce ČR ve spolu-
práci se Statutárním měs-
tem Frýdek-Místek pořádá 
dne 7. listopadu akci „Trh 
vzdělávání a uplatnění 
2017“. Letošní ročník opro-
ti minulým letům proběhne 
v prostorách moderní více-
účelové haly Polárka.

Dlouhodobě Úřad práce 
ČR pomáhá mladým lidem 
při jejich volbě povolání, a to 
prostřednictvím besed k vol-
bě povolání s žáky končících 
ročníků základních škol, be-
sed o trhu práce se studenty 
středních škol a dalšími akti-
vitami. Této akce se zúčastní 
60 středních škol místních 
i specializovaných ze vzdále-
nějších lokalit Moravy spolu 
se zaměstnavateli regionu, 
aby žákům, současným stu-
dentům a také dospělým 
přiblížili možnosti dalšího 
vzdělávání i následného 
uplatnění.

„Akci navštěvují přede-
vším žáci, kterým končí po-
vinná školní docházka, což 
letos představuje v celém 
okrese Frýdek-Místek téměř 
1700 žáků, přijdou i jejich ro-
diče, výchovní poradci a dal-
ší pedagogičtí specialisté. Je 
určena také dalším zájem-
cům, kteří zvažují své další 
vzdělávání,“ uvedl náměstek 
primátora Pavel Machala. 
„Zástupci zaměstnavate-
lů seznámí návštěvníky se 
svým výrobním programem, 
s pracovištěm, s požadavky 
na zaměstnance a odpoví 
na jejich otázky. Prezentovat 
se budou především technic-
ky zaměřené profese, protože 
v tomto průmyslově zaměře-
ném regionu je trvalý nedo-
statek technicky vzdělaných 
odborníků,“ doplnila vedoucí 
živnostenského úřadu Yvetta 
Králová. Dále prozradila, že 

žákům budou nabízeny také 
jednoduché úkoly, na nichž si 
mohou ověřit své dosavadní 
zkušenosti i tzv. měkké do-
vednosti, tolik žádané dneš-
ními zaměstnavateli.

Akce, kterou veřejnost 
může navštívit zdarma, a to 
v době od 10 do 16 hodin, má 
především podpořit mladé 
lidi v zodpovědném a odpo-
vídajícím výběru svého po-
volání a související vzděláva-
cí cesty, i cesty na trh práce.

Letošní 22. ročník počítá 
i se stanovišti firem ve ven-
kovním prostoru na parkova-
cí ploše v okolí Polárky, kde 
se objeví expozice techniky 
s obsluhou – tedy nákladní 
auta, traktor s vlečkou, ry-
padlo apod. V rámci mož-
ností si budou moci žáci 
stroj prohlédnout, popřípadě 
vyzkoušet některé jeho funk-
ce. Na stanovišti středních 
škol se představí řemesla 
jako tesař, truhlář, instala-
tér nebo kovář. Ve vnitřních 
prostorách v ochozech haly 
nebudou chybět interaktivní 
ukázky, kdy si žáci i rodiče 
mohou vyzkoušet své doved-
nosti a zručnost.

Výčet plánovaných aktivit 
je velmi široký, od prezen-
tace elektronické stavebnice 
ARDUINO, přes frézování, 
předvedení multifunkčních 
modelů, ukázku gastrono-
mie, líčení a účesové tvorby, 
3D tisk, výrobu odznaků, ná-
cvik první pomoci, simulaci 
stáří, skládání anatomického 
modelu orgánů dutiny hrud-
ní a břišní, až po laserovou 
střelnici, zdobení perníčků, 
modelování z karamelu, vy-
řezávání ovoce a zeleniny 
nebo autíčko na vodíkový 
pohon.

Pořadatelé dají větší 
prostor i konkrétním firmám 

avizujícím uplatnění v tech-
nickém oboru v horizontu 
několika následujících let. 
Takovou je například Biocel 
Paskov a.s., která je jednou 
z nejdůležitějších výrobních 
základen skupiny Lenzing, 
světového lídra ve výrobě 
viskózových vláken.  (pp)

Trh vzdělávání a pracovního uplatnění
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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. 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)
- 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. Ma-
saryka
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m2 
(provozovna)
stavba č.p. 647 na pozemku p.č.1543 zast. plo-
cha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Mís-
tek (stavba je součástí pozemku p.č 1543) – 
Kostikovo náměstí 
nebytové prostory o celkové výměře 86,06 
m2, II.NP (provozovna, prodejna) 
nebytové prostory o celkové výměře 133,94 
m², I. NP (prodejna)
stavba č.p. 2322 na pozemku p.č. 2881 zast. 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek (stavba je součástí pozemku p.č 
2881) – tř. T. G. Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 9,28 m2, 
I. NP (sklad)
stavba č.p.1166 na pozemku p.č. 3026 zasta-
věná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek – ul. Těšínská
nebytové prostory o celkové výměře 17,6 m², 
I. NP (kancelář)
stavba č.p. 1248 na pozemku p.č. 3310 zasta-
věná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek – Zámecké náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 104,64 
m2, I. NP (prodejna)
stavba bez č.p./č.ev., na pozemku p.č. 202/210 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (stavba je součástí pozemku 
p. č. 202/210) – Růžový pahorek
nebytové prostory o celkové výměře 15 m², I. 
NP (prodejna)
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) – Mís-
tecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 
m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 
(sklad)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (stavba bez č.p./č.e. je součástí 
pozemku p.č. 3992/4) – Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 1587 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)
nebytové prostory o celkové výměře 101,3 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 za-
stavěná 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)
nebytový prostor o celkové výměře 19,97 m2, 
II. NP, místnost 202 (kancelář)
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 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 41,54 
m2, IV. NP, místnost 406 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 
m2, V. NP, místnost 501 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 
m2, V. NP, místnost 503 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 55,4 m2, 
V. NP, místnost 509 (kancelář)
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)
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 
(garáž)
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 
(garáž)
stavba č.p. 159 na pozemku p.č. 922/5 za-
stavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (stavba č.p. 159 je součástí po-
zemku 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
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:

pronajmout nebytové pro-
story – tři garáže o velikosti 
25 m2 nacházející se v objek-
tu č.p. 146 na pozemcích p.č. 
2155/23 zastavěná plocha 
a nádvoří a p.č. 2155/44 za-
stavěná plocha a nádvoří, ul. 
17. listopadu, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek, na zá-
kladě výsledku „dražby 
výše nájemného“ (dále jen 
„Dražba“) v souladu s „Po-
stupem při pronájmu garáží 
nacházejících se v objektech 
ve vlastnictví Statutárního 
města Frýdek-Místek“.

Den a hodina konání 
„Dražby“: 25. 10. 2017 
v 15.00, v 15.30 a v 16.00 
hodin. 

Místo konání „Dražby“: 

Magistrát města Frýdek-Mís-
tek, ul. Radniční 10, III. NP.

Vyvolávací cena je sta-
novena ve výši minimální-
ho ročního nájemného na 1 
m2 plochy garáže a činí 700 
Kč/m2/rok +DPH.

Smlouva o nájmu garáže 
bude uzavřena na dobu 2 let.

Úplné znění textu nalez-
nete na úřední desce Statu-
tárního města Frýdek-Mís-
tek: www.frydekmistek.cz.

Další informace je mož-
né získat na telefonním čísle 
558 609 174, Sylva Chlebko-
vá nebo osobně na Magis-
trátu města Frýdek-Místek, 
odboru správy obecního 
majetku, ul. Radniční 10, 
III. NP, dveře č. 315.

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK

 Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor sociálních 
služeb, upozorňuje všech-
ny žadatele, kteří již mají 
podanou žádost o přidě-
lení bytu v Penzionu pro 
seniory Frýdek-Místek, 
p. o., ul. Lískovecká, aby se 
mezi 2. až 30. říjnem 2017 
dostavili v úřední dny, tj. 
pondělí a středu (v době 
od 8.00 do 17.00 h., polední 
přestávka 11.30 – 12.30 h.) 
a ve čtvrtek (v době od 13.00 
do 15.00 h) na odbor sociál-

ních služeb, budova ul. Rad-
niční 1149, 1. patro, kanc. 
č. 210, k aktualizaci svých 
žádostí.

Toto upozornění se netýká 
žadatelů, kteří mají podanou 
žádost o přidělení bytu v do-
mech zvláštního určení – ul. 
Sadová, ul. 17. listopadu, ul. 
Zámecká, ul. Na Aleji 82, ul. 
Těšínská ve Frýdku-Místku. 
Tito žadatelé své žádosti ak-
tualizovali v 1. kalendářním 
čtvrtletí roku 2017.

 odbor sociálních služeb

Aktualizace žádostí o přidělení bytu
v Penzionu pro seniory Frýdek-Místek

Začátkem měsíce listo-
padu nastane období, kdy 
je povinnost mít na vozi-
dlech nasazeny zimní pne-
umatiky.

Mnoho řidičů tak v blízké 
době provede jejich výmě-
nu, ať už v autoservise či sa-
mostatně. V případě, že pne-
umatiky budou sjeté nebo 
poškozené a jejich majitel 
se jich bude chtít zbavit, má 
možnost zdarma využít sítě 
sběrných míst po celé repub-
lice k jejich odevzdání. 

Na pneumatiky se totiž 
vztahuje zákonná povinnost 
o zpětném odběru, která se 
týká výrobců, distributorů 
a koncových prodejců. Od-
ložení pneumatik do kontej-
nerů na směsný komunální 

odpad a separovaný odpad 
nebo do jejich blízkosti není 
dovoleno, tak jako jejich vol-
né pohození někde u cesty 
nebo v lese. Pneumatiky se 
také nesbírají ve sběrných 
dvorech na území statutár-
ního města Frýdku-Míst-
ku, ale na k tomu určených 
místech zpětného odběru 
v autoservisech či bazarech. 
Aktuální přehled míst zpět-
ného odběru provozovaných 
kolektivním systémem Elt-
ma je dostupný na stránkách 
www.eltma.cz/sberna-mista.

Pneumatiky jsou odebírá-
ny bez nároku na úplatu, bez 
požadavku na koupi nové 
pneumatiky či jiné služby 
a bez rozdílu jejich značky 
nebo typu.

Zpětný odběr pneumatik
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Přichází topná sezona 
a s ní zatěžkávací zkouška 
pro nás všechny, protože 
inverze a s ní spojený smog 
není pro Frýdek-Místek 
neznámým pojmem. Je 
na nás, abychom si neutě-
šenou situaci lokálně ještě 
nezhoršovali nevhodnými 
„palivy“, které u někte-
rých nejsou ani palivem, 
ale spíše odpadem. Vytvá-
řejí se tak velmi nebezpeč-
né látky, které škodí těm, 
kteří je vypouštějí, ale 
i dalším lidem v okolí.

Že se občané nehodlají 
smiřovat s tím, že v jejich 
ulici bude nedýchatelno, 
o tom svědčí patnáct pod-
nětů, které adresovali od-
boru životního prostředí 
a kde nejčastěji upozorňují 
na obtěžování nepřiměře-
ným zápachem a kouřem 
z komínů rodinných domů 
svých sousedů. Úředníci 
následně posílají písemné 
upozornění a poučení o po-
vinnostech provozovatele 
stacionárního zdroje vlast-
níkům nemovitostí, jichž 
se stížnosti týkají. Pokud 
by byly opakované, lze při-
stoupit i k přímým kontro-
lám v domácnosti a udělení 
sankcí.

Podzim a zima v někte-
rých místech naší repub-
liky, naše město bohužel 
nevyjímaje, se nese obvyk-
le v duchu nedýchatelné-
ho ovzduší. Denní imis-
ní limity (laicky řečeno 
množství škodlivin, které 
nám v ovzduší dle zákona 

„může“ poletovat) bývají 
u některých látek mno-
honásobně překračovány. 
Za těchto podmínek pak 
již standardně nastupují 
nejrůznější onemocnění 
dýchacích cest. Obzvláš-
tě citlivé jsou na zhoršené 
rozptylové podmínky děti, 
ženy, starší lidé a osoby 
s chronickými chorobami. 
Kromě chorob, které nás 
trápí v zimě, však škodlivi-
ny mohou napáchat škody, 
které nás v podobě závaž-
ných onemocnění potrápí 
až za několik let. 

„Ovzduší je tu špatné, ale 
co s tím můžu dělat já? Nic,“ 
zní asi nejčastější úvaha lidí. 
Omyl, můžete. Znečištění 
ovzduší vzniká výhradně 
lidskou činností (pomine-
me-li některé přírodní jevy, 
jako jsou požáry, erupce 
sopek a podobně). Doká-
žeme-li vzduch znečistit, je 
v našich silách jej i zlepšit. 
Ať už se jedná o velký prů-
myslový podnik, nebo kam-
na v rodinném domku.

A začněme tentokrát 
rovnou u těch kamen. Spa-
lujete-li doma dřevo nebo 
kvalitní uhlí, „škodíte“ sobě 
a životnímu prostředí stan-
dardním způsobem a není 
vám téměř co vytknout. 
Nesmyslně vysoké ceny 
za plyn a elektřinu bohužel 
přiměly mnoho lidí uchýlit 
se zpět ke klasickým pa-
livům. Někteří lidé však 
za účelem mnohdy nesmy-
slných úspor pálí ledacos – 
například odpady.

Z pohledu laika vše, 
odpady nevyjímaje, shoří 
na hromádku popela. Mno-
zí lidé také namítají, že když 
se může spalovat odpad 
ve spalovnách, proč by jej 
nemohli spalovat oni doma. 
Mezi spalovnou a domá-
cími kamny je ovšem ra-
zantní rozdíl – především 
v teplotě. Domácí kamna 
nikdy nejsou schopna vyvi-
nout tak vysoké teploty, aby 
docházelo k téměř dokona-
lému spalování, nejsou vy-
bavena ani složitými filtry 
na zachycení škodlivin. Co 
si tedy v kamnech spálíte, 
to si vaše rodina i sousedé 
venku pěkně nadýchají. 
Mezi vznikající škodliviny 
patří dioxiny, polyaroma-
tické uhlovodíky (PAU), 

formaldehyd, benzen, kyse-
lina chlorovodíková a další. 
Mnoho z těchto látek má 
karcinogenní účinky.

Podle současného zá-
kona je jakékoli spalování 
odpadů v domácnostech za-
kázáno. Podle zákona jsou 
fyzické osoby (tedy občané) 
povinny nakládat s odpady 
podle systému, který stano-
ví obec/město, ve které žijí. 
Obce/města jim na oplátku 
(také podle zákona) musí 
poskytnout místa, kam mo-
hou odpady ukládat. Podle 
jiného zákona (č. 86/2002) 
je možné spalovat v krbech, 
ohništích nebo grilech pou-
ze dřevěné uhlí, čisté dřevo, 
seschlé palivo rostlinného 
původu, nebo certifikované 
plynné palivo. Obec si pak 
vlastní vyhláškou může sta-
novit, zda zakáže například 
pálení listí nebo hnědého 
uhlí.

Jak škodí spalování od-
padů?

Plasty – při jejich pálení 
vzniká nejvíce jedovatých 
látek. Např. při spalování 
PVC unikají do ovzduší di-
oxiny a sloučeniny chlóru. 
Spalováním polystyrenu 
vzniká jedovatý styren. 
Spalováním plastových 
fólií a lahví se do ovzduší 
dostanou polyaromatické 
uhlovodíky. Plastové obaly 
a výrobky patří do kontej-
neru na plasty.

Staré palety, dřevo z de-
molice, rozbitý nábytek, 
chemicky ošetřené dřevo, 

natřená prkna – při jejich 
spalování se uvolňují napří-
klad dioxiny a formaldehyd. 
Chemicky ošetřené dřevo, 
nábytek, dřevotříska apod. 
patří do sběrného dvora.

Spalování nápojových 
kartonů (obalů od mléka, 
džusů apod.) produkuje je-
dovaté chlororganické látky 
a těžké kovy. Tyto obaly pa-
tří do tříděného odpadu.

Celobarevné letáky 
a časopisy obsahují často 
velké množství těžkých 
kovů z barev a uvolňují se 
při spalování. Papír patří 
do tříděného odpadu nebo 
do sběrného dvora.

Pálením pneumatik vzni-
kají polyaromatické uhlovo-
díky (PAU) a další jedovaté 
látky. Staré pneumatiky pa-
tří do sběrného dvora.

Dokonce i tráva či listí 
mohou být zdrojem škodli-
vých látek, pokud je pálíme 
na zahradě. Větší množství 
rostlinných zbytků patří 
na kompost nebo do sběrné-
ho dvora.

(S použitím materiálů 
sdružení Arnika v rámci 
projektu Topíme ohledupl-
ně k přírodě i sousedům. 
Projekt Topíme ohleduplně 
k přírodě i sousedům pod-
pořil Státní fond životního 
prostředí v Programu ne-
investiční podpory projek-
tů zaměřených na aktuální 
témata z oblasti ŽP – Rizi-
kové látky z domácích to-
penišť a dopravy a cesty 
k jejich snižování.)

NA SKLÁDCE: Odpady by v kamnech rozhodně končit neměly.  Foto: Petr Pavelka

Splněný bod Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku

FRÝDECKÁ SKLÁDKA: Odpady je zapotřebí třídit.  Foto: Petr Pavelka

V oblasti životního prostředí: Zvýšíme povědomí občanů 
o spalování nevhodných materiálů a vlivech na ovzduší
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Základní škola P. Bez-
ruče dlouhodobě spolu-
pracuje s Dobrovolnickým 
centrem ADRA při výcho-
vě dětí k dobrovolné mezi-
lidské pomoci a šetrnému 
přístupu k přírodě skrze 
recyklaci a znovuvyužití 
oblečení, obuvi a hraček.

Po celý školní rok děti 
na 1. stupni soutěží ve sbě-
ru tzv. hadraček, papíro-
vých panenek, které obdr-
ží po darování tašky plné 
použitého oblečení, hraček 
atd. do Charitativního ob-

chůdku ADRA na Radniční 
ulici. Právě děti ze 3. B. byly 
v loňském školním roce ty 
nejúspěšnější, proto je hned 
na počátku nového školního 
roku čekala sladká odměna. 
Děti místo jedné učební ho-
diny měli zážitkovou lekci 
„Příběh čokolády“.

Děti měly možnost do-
zvědět se, že čokoláda po-
chází z plodů kakaovníku, 
jenž obsahuje kakaové 
boby, které ovšem nejsou 
vůbec sladké jako oblíbená 
pochoutka, ale lehce ky-

selé.  Dále, že kakaovníky 
se pěstují např. v africkém 
státě Ghana, kde se mnohdy 
na sklízení plodů kakaovní-
ku podílejí i děti. „S dětmi 
ze 3. B. jsme se shodli, že 
děti mají chodit do školy, 
nikoliv dělat takovou nebez-
pečnou práci, jakou je sklí-
zení kakaovníkových plo-
dů,“ uvedla Alice Šavrdová, 
koordinátorka spolupráce 

KROUŽKY A KURZY
Aktuální nabídku krouž-
ků a kurzů na školní rok 
2017/2018 najdete na www.
klicfm.cz. Do kroužků a kur-
zů se můžete hlásit v průběhu 
celého roku, nikdy není poz-
dě.

NOVÉ KURZY
Od 24. 10. KERAMIKA 

| VOLNÁ TVORBA, 
TOČENÍ NA KRUHU

Kurzisté se během osmi lekcí 
vystřídají při nácviku točení 
na kruhu a zároveň budou mít 
dostatek prostoru pro vlastní 
keramickou tvorbu – od ná-
vrhu po konečnou úpravu 
výrobku. Lektorka se bude 
individuálně věnovat výuce 
točení a zároveň bude ná-
pomocna ostatním tvořícím 
účastníkům. Účastníci získají 
základní informace o práci 
na hrnčířském kruhu, sezná-
mí se s pomůckami a nástroji, 

které se při točení na hrnčíř-
ském kruhu používají. Na-
učí se centrování, vytváření 
základního výchozího tvaru 
pro další tvarování vytáčené 
nádoby. Po zvládnutí těchto 
úkonů budou točit individuál-
ně a pokračovat ve vytváření 
malých tvarů. Své výrobky si 
kurzisté po konečné úpravě 
odnesou domů. Věk: od 18 let
Cena: 1 250 Kč/8 lekcí (1 lek-
ce: 120 minut)
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 17.30 – 19.30 hodin
Informace: Recepce | Tel.: 
558 111 777, 778 421 468 | e-
-mail: recepce@klicfm.cz

Od 1. 11. ANGLIČTINA 
| ZAČÁTEČNÍCI 

| DOSPĚLÍ
Určeno pro úplné začátečníky 
nebo věčné začátečníky. Výu-
ka probíhá dle učebnice New 
Headway Elementary (čtvrtá 

edice). Lektorka připravuje 
materiály na jednotlivé lekce.
Věk: od 18 let Cena: 1 600 Kč 
/ 15 lekcí x 1,5 hodiny
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 16.00 – 17.30 hodin
Informace: Recepce | Tel.: 
558 111 777, 778 421 468 | e-
-mail: recepce@klicfm.cz

Od 1. 11. ANGLIČTINA 
| POKROČILÍ | DOSPĚLÍ
Doporučená úroveň vstup-
ních znalostí je B1. Výuka 
probíhá podle New Headway 
Intermediate (třetí edice). 
Lektorka připravuje materiály 
pro jednotlivé lekce.
Věk: od 18 let Cena: 1 600 Kč 
/ 15 lekcí x 1,5 hodiny
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 17.30 – 19.00 hodin
Informace: Recepce | Tel.: 
558 111 777, 778 421 468 | e-
-mail: recepce@klicfm.cz

AKCE
21. – 22. 10.  NERF 

VÍKEND | POBYTOVÁ 
AKCE

Máš rád pistole na pěnové 
náboje NERF? Pokud ano, 
je tenhle víkend určen přes-
ně pro tebe. Budeme soutěžit 
v různých disciplínách, které 
ověří tvé dovednosti. Kromě 
aktivit s NERF pistolemi si 
vyzkoušíme i další zajímavé 
hry, lanové překážky a mno-
ho dalšího. Zkrátka tě čeká 
víkend plný zábavy a dobro-
družství. Věk: 8–15 let
Místo a čas: Rodinné cent-
rum Klíček, Slezská 749, Frý-
dek, 9.00 – 12.00 hodin
Cena: 350 Kč
Informace: Recepce | Tel.: 
558 111 777, 778 421 468 | e-
-mail: recepce@klicfm.cz

21. 10. DOPOLEDNE 
S TANCEM | DISCO 
DANCE PŘIJĎTE SE 

PODÍVAT, JAK SE TANČÍ 
V DANCE 4 FUN

Zveme všechny děti od 6 
do 12 let na sobotní dopolední 
nejen taneční akci. Ukážeme 
vám základy dynamického 
a osobitého tanečního stylu 
Disco Dance, naučíme vás 
taneční choreografii, zahra-
jeme si s vámi sportovní hry 
a nebude chybět ani výtvarná 
dílnička. S sebou si vezmě-
te pohodlné oblečení, obuv 
do tělocvičny a pití. Děti si 
vyzkoušejí tanec a v přípa-
dě zájmu je můžete přihlásit 
do celoročního kroužku Dis-
co Dance. Věk: 6–12 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, neděle | 9.00 – 12.00 ho-
din, Cena: Zdarma 
Informace: Recepce | Tel.: 
558 111 777, 778 421 468 | e-
-mail: recepce@klicfm.cz
 (Pokračování na str. 13)

ADRA na Základní škole P. Bezruče

V sobotu jít s učiteli 
do školy?  To je jak špat-
ný vtip… A přece to jde. 
V průběhu minulého škol-
ního roku se na 8. ZŠ vždy 
jednu sobotu v měsíci se-
šlo přes padesát žáků, kte-
ří společně se svými uči-
teli a dalšími zajímavými 
lidmi strávili šest hodin 
ve škole.

Přestože žáci neseděli 
nad učebnicemi a nepo-
slouchali výklad učitele, 
vzdělávali se nejen v rovi-
ně teoretické, logické, ale 
i praktické. A co vlastně 
za ten rok všechno stihli? 
Sestrojovali přístroje ze 
stavebnice Merkur, také 
mosty a padáky pro vajíčko, 
pozorovali mikroskopem 
svět kolem nás, prošli si 
podzemím i půdou školy při 
záludných šifrách. Poslech-
li si cestopisné přednášky 
o Indii a Číně, zdokonalili 
jsme se v angličtině. Do-
zvěděli se pár tajemství 
o lidském mozku, také se 

od záchranáře učili základy 
první pomoci. Natáčeli film 
podle vlastních scénářů, 
nebo strženi rytmem bubnů 
potlačovali bolesti rukou při 
bubnování. Stavěli pevnosti 
a následně bojovali s míčky 
v tělocvičně, poznali indic-
kou míčovou hru Lagorii 
nebo orientační běh. V ku-
chyňce se učili od šéfku-
chaře upéct palačinky, pi- 
zzu, či cheesecake. 

To nejlepší přišlo v půl-
ce června, kdy jsme vyra-
zili v počtu 80 účastníků 
na chatu na Ostravici. Tam 
si děti vyrobily z PET víček 
vlastní spinnery, ze sádry 
obličejové masky a v zemi 
na žhavých kamenech 
upekli kuře (bylo výtečné!).

Ještě vám přijde, že vzdě-
lávání musí být nezábavné? 
Na Osmičce na Sobotních 
školách je to naopak… A už 
je to opět tady! Druhý roč-
ník začal už v září a novi-
nek je připraveno opravdu 
dost. Třeba to, že se budeme 

vídat i v neděli – v rámci 
Školy (v) pohybu, kde se bu-
deme věnovat spíše fyzické 
stránce. Pokud vás to zau-
jalo, podívejte se na nové 
webové stránky http://vi-
kendovaskola.cz/. Rád při-
vítám i žáky z jiných škol, 
které by Sobotní školy, či 
Nedělní sportovní dopoled-
ne bavily!

Za celý rok bych chtěl 
poděkovat vedení Osmičky 
za poskytnutí prostor školy, 
SVČ Klíč za administrativ-
ní podporu (především paní 
Kulhánkové). Dále všem 
lektorům, kteří se do pro-
jektu zapojili – bez nich 
bych tyto akce nemohl re-
alizovat. A rozhodně a pře-
devším všem žákům, kteří 
nechtějí trávit volný čas 
před televizí nebo počíta-
čem a mají chuť se dozvídat 
nové věci. Přesně pro tyto 
žáky má pro nás význam 
chodit do školy i v sobotu 
a občas vlastně i v neděli. 

 Tomáš Chrobák

Víkendová škola hrou na Osmičce

V rámci výuky cizích ja-
zyků se na 1. ZŠ koná řada 
aktivit, kde si žáci mohou 
ověřit své znalosti a doved-
nosti. U příležitosti Evrop-
ského dne jazyků (26. září) 
jsme již tradičně připravili 
pro žáky 9. ročníku vědo-
mostní soutěž o evropských 
jazycích. 

Na jednotlivých stanoviš-
tích řeší ve skupinách úkoly 
týkající se jazyků a reálií 
evropských zemí. Své ko-
munikační schopnosti si 
žáci každoročně vyzkoušejí 

v soutěžích v anglické, ně-
mecké a ruské konverzaci. 
Osmáci a deváťáci se účastní 
třídenního jazykového sou-
středění, kde jim s intenzivní 
výukou pomáhají zahra-
niční lektoři. Ve spolupráci 
s Cambridge Centre mají žáci 
od 1. do 6. ročníku možnost 
navštěvovat kroužky anglic-
kého jazyka a získat meziná-
rodní certifikát YLE ve třech 
úrovních: Starters, Movers 
a Flyers. Na konci školního 
roku navštívíme divadelní 
představení v anglickém ja-

zyce. V běžné výuce 
žáci využívají mul-
timediální učebny, 
tablety a interaktivní 
tabule, kde si pomo-
cí výukových pro-
gramů a digitálních 
materiálů procvičují 
a upevňují učivo. 

 Beata Holušová

Cizí jazyky na Jedničce

s MŠ a ZŠ.
Vážíme si spolupráce 

s mateřskými a základními 

školami. Děkujeme vám, že 
pomáháte s námi. 

 Alice Šavrdová

NABÍDKA KROUŽKŮ A AKCÍ SVČ KLÍČ NA ŘÍJEN A LISTOPAD
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15+, titulky, 135 min., vstupné 120 Kč 
/ 100 Kč členové FK, Filmový klub.

Pá 27. 10. v 10.00
Prázdniny, hurá do kina: 

LEGO® příběh
Austrálie / USA/ Dánsko, animovaný 
/ komedie, 2D, přístupný, dabing, 100 
min., vstupné 80 Kč / 60 Kč děti do 15 
let, pro děti.

Pá 27. 10. v 15.00
Prázdniny, hurá do kina: 

LEGO® Batman Film
USA, animovaný, 2D, přístupný, 
dabing, 104 min., vstupné 100 Kč / 
80 Kč pro děti do 15 let, pro děti.

Pá 27. 10. v 17.00
Prázdniny, hurá do kina: 

LEGO® Ninjago Film
USA, animovaný / akční / kome-
die, 2D, přístupný, dabing, 97 min., 
vstupné 110 Kč / 90 Kč děti do 15 let, 
pro děti.

Pá 27. – So 28. 10. v 19.00
Prázdniny, hurá do kina: 

Thor: Ragnarok
USA, akční, 2D, 12+, dabing, vstupné 
130 Kč / 110 Kč děti do 15 let.

So 28. – Ne 29. 10. v 17.00
Prázdniny, hurá do kina: 

Earth: Den na zázračné planetě
Velká Británie, dokumentární, pří-
stupný, dabing, 95 min., vstupné 
100 Kč / 80 Kč děti do 15 let.

Ne 29. 10. v 19.00
Jigsaw

USA / Kanada, horor / thriller, 2D, 
15+, titulky, 91 min., vstupné 120 Kč, 
premiéra.

Po 30. 10. v 19.00
Chlapi nepláčou

Bosna a Hercegovina / Slovinsko / 
Chorvatsko, drama, 2D, 2017, režie: 
Alen Drjevic, 12+, titulky, 98 min., 
vstupné 100 Kč / 80 Kč členové FK, 
Filmový klub.

Út 31. 10. v 19.00
O těle a duši

Maďarsko, drama, 2D, 2017, režie: 
Ildikó Enyedi, 15+, titulky, 116 min., 
vstupné 100 Kč / 80 Kč členové FK, 
Filmový klub.

Beskydské informační centrum 
Frýdek-Místek

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

www.visitfm.cz

30. 10. v 18.00, Modrý salonek
Listování – scénické 

čtení – Gottland 
(zahájení Festivalu čtení – vstupné 

70 Kč) 
31. 10. v 18.00, knihovna Frýdek 

Halloweenské čtení 
pro veřejnost

2. 11. v 18.30, Modrý salonek 
Čtení ke kafi 

Divadlo MALÉhRY Brno – vstupné 
70 Kč 

7. 11. v 18.00, Modrý salonek 
Cestovatelská přednáška 

Michal Štěpánek – Írán dvě tváře 
Persie – vstupné 20 Kč 

člověka přirozeným prostředkem 
vyjadřování vlastních pocitů, postojů 
ke světu i k sobě samému, je i pro-
středkem sebepoznání a komunika-
ce. Lektorka: Věra Řehová. Kurzov-
né: 700 Kč/10 lekcí; 80 Kč/1 lekce.

VÝSTAVY
Po 2. 10. – Út 31. 10., Národní dům 

Veseléto 2017
Výběr fotografií z letních akcí Kul-
turyFM Jazz ve městě, Odpoutaná 
scéna, Pivopění, Dětský den a další 
na fotografiích Josefa Mohyly, Jaro-
slava Šlachty a Miroslava Uherka. 
Vstup zdarma.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO
Po 23. 10. v 19.00 

HAPRDÁNS neboli HAmlet 
PRinc DÁNSký NSV 

př. sk. OD
Národní divadlo moravskoslezské
HAPRDÁNS je zkratkou (HAmlet, 
PRinc DÁNSký), za níž se skrývá 
hravý text a originální parafráze 
na jednu z geniálních her velkého 
alžbětince. Tato svižná komedie je 
originální v tom, že se hraje přede-
vším o všem, co v Hamletovi přímo 
není, ale co by tam být mohlo a ně-
kdy i mělo. O tom, co si postavy říkají 
a jak jednají v zákulisí původní hry. 

HUDBA
Út 17. 10. v 19.00 

Radůza s kapelou 
mimo předplatné

Charismatická zpěvačka s nezaměni-
telným hlasem, šansoniérka, písnič-
kářka, harmonikářka a hudební skla-
datelka tentokrát ve Frýdku-Místku 
představí se svou kapelou své zatím 
poslední album „Marathon – příběh 
běžce“ (2015). Jde o skutečně výji-
mečný počin, který nadchnul nejen 
její fanoušky, ale i kritiky.

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 22. 10. v 15.00 

Kocourek Modroočko
Divadlo Špílberg Brno

Poeticky laděný muzikál s písnička-
mi Marka Ebena, v němž ústřední 
postava kocourek Modroočko vy-
práví příběhy ze svého deníku. Děti 
se seznámí se spoustou postaviček 
ze světa zvířat. Kromě věrných přá-
tel Modroočka, kočky Zelenoočky 
a kocoura Bělovouse poznáme i Krt-
ka, Zajíce, Křečka, ba i nebezpečnou 
Zmiji. Nakonec vše dobře dopadne 
a Modroočko najde svou životní lás-
ku kočku Kiki. Pohádka je vhodná 
pro děti od 3 let. Vstupné 60 Kč.

Ne 29. 10. v 15.00 
Krtek a hodiny
Divadlo Kaňka

Tolik oblíbená dětská postavička 
krtek ožívá a čeká ho dobrodružství 
s neposednými hodinami. Ty milé-
ho krtka sice pozlobí, ale určitě nad 
ním nezvítězí. Pohádka plná písniček 
a legrace děti zavede nejen do pohád-
ky. Pohádka je vhodná pro děti od tří 
let. Vstupné 60 Kč.

VÝSTAVY
Po 2. 10. – Po 30. 10.

Více-méně=více 
Výstava zahrnuje soubor semest-
rálních prací, včetně bakalářské, 
na téma „Za zavřenýma očima“, což 
je zpracování entoptických fenomé-
nů, které vnímáme ve tmě jako různé 
obrazce. Vedle toho bude doplněna 
o různé skici a menší obrázky z cel-
kové tvorby, včetně cesty po Peru. 
Tereza Petrovská studuje kresbu 
na ostravské Fakultě umění. Ve své 
tvorbě pracuje hlavně s perokresbou, 
kresebnou malbou, místními pro-
středky (hlína, čaj apod.) a pouliční-
mi skicami. Ovlivňují ji koníčky jako 
např. vandrování, ohňování, středo-
věk, flétna a kytara, práce s dětmi 
a tancování. Vstup zdarma.

KINO
Po 16. 10. v 17.00

Dny proti chudobě: 
Opři žebřík o nebe

Česko, dokumentární, 2D, 12+, da-
bing, 100 min., vstupné zdarma, Fil-
mový klub.

Po 16. 10. v 19.00
Dny proti chudobě: 

Já, Daniel Blake
Velká Británie / Francie / Belgie, dra-
ma, 2D, 2016, režie: Ken Loach, 12+, 
titulky, 101 min., vstupné zdarma, 
Filmový klub.

St 18. 10. v 10.00
Srdečně vás vítáme

Francie / Belgie, komedie, 2D, 12+, 
titulky, 92 min., vstupné 60 Kč, pro 
seniory.

St 18. 10. v 19.00
Skrytá čísla

USA, životopisný, 2D, 12+, titulky, 
127 min., vstupné 110 Kč / 90 Kč pro 
dámy, Dámská jízda.

Čt 19. – Pá 20. 10. v 17.00
Bajkeři

Česko, komedie, 2D, 12+, dabing, 
vstupné 120 Kč, premiéra.

Čt 19. 10. v 19.00
Geostorm: Globální nebezpečí

USA, akční / sci-fi, 2D, 12+, titulky, 
109 min., vstupné 120 Kč, premiéra.

Pá 20. 10. v 9.30
Bijásek: Velká sýrová loupež

Československo / Německo, animo-
vaný, 2D, přístupný, dabing, 50 min., 
vstupné 30 Kč, pro děti, Bijásek.

So 21. – Ne 22. 10. v 17.00
Esa z pralesa

FR, animovaný / komedie, 2D, pří-
stupný, dabing, 97 min., vstupné 
120 Kč / 100 Kč děti do 15 let, pro 
děti, premiéra.

Pá 20. 10. v 19.00
Alibi na míru

Francie, komedie, 2D, 12+, titulky, 90 
min., vstupné 120 Kč, premiéra.

So 21. 10. v 15.00
Bijásek: Já, padouch 3

USA, animovaný / akční / kome-
die, 2D, přístupný, dabing, 96 min., 
vstupné 80 Kč / 60 Kč děti do 15 let, 
pro děti, Bijásek.

So 21. – Ne 22. 10. v 19.00
Po strništi bos

ČR, drama / komedie / historický, 2D, 
přístupný, dabing, vstupné 110 Kč.

Út 24. 10. v 19.00
To

USA, horor / drama / thriller, 2D, 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Pá 27. 10. v 19.00, Národní dům
Poslechovka v Zeleném baru 

Zahájení série Poslechovek mapují-
cích vývoj a historii černošské hudby. 
Dramaturgie série je volně inspirová-
na knihou Hudba ohně. Vstup zdar-
ma.

INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI
Čt 19. 10. v 18.30, Národní dům

Povídání v Zeleném baru 
s Pavlem Drozdem 

Libor Magdoň si bude povídat s evo-
lučním biologem Pavlem Drozdem 
o množství druhů organismů na naší 
planetě a o tom, jak se toho dopátrat, 
nebo třeba o tom, co znamená evolu-
ce sexu. Pavel Drozd bude vyprávět 
také o Papui Nové Guinei, kde pra-
coval na svých výzkumech. Z pozice 
prorektora Ostravské univerzity se 
vyjádří i k tématu hodnocení vě-
deckých prací a podvodech ve vědě. 
Vstup zdarma.

TANEC
Čt 26. 10. v 19.00, Národní dům

Halloweenská tančírna
Přijďte to na tuhle speciální Tančírnu 
roztočit v děsivých kostýmech. Těš-
te na spoustu tance, zábavy a soutěž 
o nejlepší masku. Hudbu, na kterou 
výborně padnou kroky klasických 
tanců, bude pouštět Jana Šodková. 
O Halloweenské akce bývá obrov-
ský zájem. Kupte si vstupenky včas. 
Další tančírny jsou v sobotu 18. 11 
a v pátek 12. 1.

PRO DĚTI
So 21. 10. v 15.00, 

Kino Petra Bezruče
Zpíváme a tančíme s Míšou

 – Halloween 
Znáte ji ze stovek vystoupení po celé 
ČR i z účinkování v televizních pořa-
dech pro děti. Interaktivní písničková 
show pobaví i aktivně zapojí děti i je-
jich rodiče. Malí i velcí fanoušci Míši 
Růžičkové jsou zvyklí na hodinové 
vystoupení nabité spoustou veselých 
písniček, tancováním, dováděním 
a sladkými odměnami. Vítáme děti 
v kostýmech! Vstupné 120 Kč (děti 
do 2 let zdarma bez nároku na seda-
dlo)

KURZY
V říjnu otvíráme ještě dva kurzy:

Orientální tance 
Po 17.30 – 18.30

Náš kurzovní evergreen opět nabízí 
možnost uvolnit se od celodenního 
stresu. Vezměte si na sebe to, v čem 
se cítíte dobře, a zapojte se! Doporu-
čuje devět břišních tanečnic z deseti! 
Lektorka: Svatava Kaletová. Kurzov-
né: 600 Kč / 10 lekcí; 80 Kč / 1 lekce.

Arteterapie
Čt 17.45 – 19.15

Máte chuť tvořit? Hledáte způsob 
relaxace? A zároveň byste se chtěli 
o sobě něco dozvědět? Toužíte po se-
bepoznání a sebevyjádření? Artete-
rapeutická setkání by mohla být pro 
vás to pravé! Výtvarný projev je pro 
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7. 11. v 18.00, knihovna Frýdek 
Beseda Petry Halamíčkové 

ke své nové knize 
Transformátor myšlenek

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:
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY 

ŁYSOHORSKÉHO
VÝSTAVY:

Antonín Kroča a rodina
Výstava potrvá 13. listopadu.

Výstava dětských literárních 
prací z Mezinárodní soutěže

V rámci spolupráce s Městskou kni-
hovnou Frýdek-Místek představíme 
práce mladých čtenářů. Výstava po-
trvá do 29. října.

DĚNÍ V MUZEU:
Mykologická poradna 

Každé pondělí vám s houbařskými 
nálezy poradí Jiří Lederer.
Botanická a bryologická poradna 

Pokud vás zajímají mechorosty nebo 
planě rostoucí rostliny, máte opět 
možnost přijít do muzea, kde vám 
poradí bryoložka Jana Tkáčiková 
a botanička Petra Juřáková.
Poradny jsou otevřeny vždy v pondě-
lí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 
hodin na přírodovědném úseku Mu-
zea Beskyd Frýdek-Místek (Langův 
dům, Hluboká 66), do 30. října.

Čtvrtek 19. října v 16.30, 
Zelený dům

Znáte frýdecké a místecké ulice?
Podoba Frýdku-Místku se za po-
sledních sto let změnila k nepoznání. 
Zmizely křivolaké romantické ulič-
ky, místo procesí poutníků se řítí ne-
konečné spousty aut, malé krámky, 
obchůdky a stánky nahradily super-
markety a hypermarkety. Přednáška 
přiblíží řadu unikátních historických 
záběrů a dávno zaniklých staveb.
 

CENTRUM MAGNOLIE 

Rozkvetlý svět pro děti a mámy
Na Půstkách 40, 

73801 Frýdek-Místek
Tel.: 605 249 705,

kontakt: Ing. Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

těhotné, ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení 
kontaktu s vaším tělem a snadnému 

zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a šetrný 

způsob, jak zvládnout běžné obtíže 
a uvolnit se

Předporodní kurzy – přípravu 
k aktivnímu porodu vede zkušená 

porodní asistentka
- Programy pro maminky a ženy

- Programy pro děti
- Pro celou rodinu

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

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

www.joga.cz/frydek-mistek
Kurzy cvičení jógy 

září 2017 – leden 2018
(zahájení v týdnu od 18. 9. 2017)

Frýdek – Centrum Jógy v denním 
životě, E. Krásnohorské 2254 

(5. ZŠ)
Pondělí – při bolestech zad a kloubů, 
začátečníci, pokročilí
Úterý – mírně pokročilí, při boles-
tech zad, začátečníci
Středa – mírně pokročilí, začátečníci
Čtvrtek – začátečníci, mírně pokro-
čilí

Místek – Mateřská škola, 
Anenská 656

Středa – začátečníci, mírně pokročilí
Místek – Mateřská škola, 

Svatopluka Čecha 170
Pondělí – mírně pokročilí, začáteč-
níci

Více informací na www.joga.cz/
frydek-mistek/kurzy.

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
27. 10. v 19.00–23.00

Taneční večer s Duem Ella
Vstupné: 70 Kč.

BErkANA – CENTruM zDrAVÍ, 
ENErGIE A VITALITy

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

Antonínovo náměstí v Místku 
Yin jóga

Katka Polomská - tel.: 737 976 885
Každou neděli v 17.30 – 19.00

Muzikohrátky pro děti 
– ukázková lekce

Vlaďka Gavlasová - tel.: 730 815 782
Každé pondělí v sudý týden, v 16.30–
17.30

Terapeutická jóga, kurz
Eva Berkana - tel.: 603 793 595
Každé úterý v 16.30 – 18.30

Ashtanga vinyasa jóga – kurz
Monika Lepková - tel.: 775 348 567
Každé úterý v 18.30 – 20.30

Tai-chi – začátečníci, kurz
Michal Poledník - tel.: 602 374 038
Každou středu v 17.00 – 18.15

Vinyasa jóga kurz
Lucie Formanová - tel.: 774 319 609
Každý čtvrtek v 18.40 – 20.00

Jóga pro pokročilé, kurz

Eva Berkana - tel.: 603 793 595
Každý čtvrtek v 16.30 – 18.30

Yoga wheel – otevřené lekce
Monika Lepková - tel.: 775 348 567
Každý čtvrtek v 8.30 – 10.00

DIVADLO ČTyŘLÍSTEk

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

http://www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 21. října v 15 hodin
Jan Wilkowski

Příhody medvídka Ťupínka I.
Loutková pohádka vypráví první pří-
hody malého medvídka a jeho tatínka 
medvěda, lišky i malého pejska. Pro 
děti od tří let – hraje DUO – Divadlo 
u Ostravice Frýdek-Místek. Vstupné 
30 Kč.

Půjčování kostýmů v říjnu:
úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

kuLTurNÍ DŮM FrÝDEk

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

SVČ kLÍČ

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

E-mail: info@klicfm.cz
(Pokračování ze str. 11)

AKCE
26. 10. SLEZSKÁ TVORBA 

OPAVA | PODZIMNÍ 
PRÁZDNINY

Objevujeme a poznáváme – tentokrát 
se vypravíme vlastním autobusem 
do Slezské tvorby v Opavě a podívá-
me se na výrobu tradičních skleně-
ných ručně foukaných a malovaných 
vánočních ozdob. Vánoční ozdoby ze 
Slezské tvorby jsou prodávány po ce-
lém světě. Mezi největší odběratele 
patří USA, Velká Británie, Německo, 
Holandsko, Švédsko, Rakousko, Itá-
lie a Francie, kde na vánočních ozdo-
bách oceňují hlavně kvalitní provede-
ní a tradiční ruční výrobu. Pokud se 
vám budou některé líbit, můžete si je 
zakoupit v podnikové prodejně. Věk: 
6–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
A, Místek, 7.45 – 16.00 hodin | Ranní 
hlídání: od 6.30 hodin
Cena: 350 Kč Informace: Recepce 
| Tel.: 558 111 777, 778 421 468 | e-
-mail: recepce@klicfm.cz

26. 10. DĚSIVÉ DOBROTY
| PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Přijď oslavit tradici Halloweenu 
k nám do Klíče. Upečeme si výbor-
né strašidelné red velvet cupcakes. 
Zahrajeme si hry s halloweenskou 
tematikou. Věk: 6–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
B, Pionýrů 764, Místek, 9.00 – 12.00 
hodin, Cena: 80 Kč
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: 

recepce@klicfm.cz
27. 10. TAJEMNÝ POKLAD 
| PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Máš rád záhady a dobrodružství? 
A určitě víš, že naše město letos slaví 
750. narozeniny. Tak neváhej a přidej 
se k nám. Při hledání tajemného po-
kladu projdeme významná, záhadná 
a legendami opředená místa ve Frýd-
ku-Místku. Čeká tě mnoho úkolů 
a nástrah, které prověří tvé dovednos-
ti a znalosti a také to, jak umíš spo-
lupracovat. Můžeš se těšit na skvělý 
den plný zábavy.
Věk: 6–15 let, Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 767, Místek, 
8.00 – 16.00 hodin | Ranní hlídání: 
od 6.30 hodin, Cena: 20 Kč
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: 
recepce@klicfm.cz
4. 11. DOPOLEDNE S TANCEM | 

PODZIM JE TADY
S podzimem se nám blíží další ta-
neční akce, tentokrát na podzimní 
téma. Společně si ukážeme základy 
tanečního stylu show dance, naučí-
me se taneční choreografii, zahraje-
me si sportovní hry a nebude chybět 
výtvarná dílnička, kde si děti vyrobí 
taneční rekvizity týkající se podzi-
mu. S sebou si vezměte pohodlné 
oblečení, obuv do tělocvičny a pití. 
V případě zájmu se můžete přihlásit 
do celoročního kroužku Disco Dan-
ce. Věk: 6–12 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
A, Pionýrů 767, Místek, 9.00 – 12.00 
hodin, Cena: 100 Kč
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: 
recepce@klicfm.cz
4. 11. POZNÁVÁME BESKYDY 

| SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE
Máš rád akční soutěže, kvízy a hla-
volamy? Chceš zažít spoustu zába-
vy a dozvědět se mnoho zajímavých 
informací? Pak je pro tebe soutěžní 
odpoledne skvělou volbou. Zaměří-
me se na Beskydy, pohoří, které je 
nám velmi blízké. Ty nabízejí mnoho 
krásných míst, přírodních zajímavos-
ti a legend. Věk: 6–12 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
B, Pionýrů 767, Místek, 14.00 – 17.00 
hodin, Cena: 40 Kč
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: 
recepce@klicfm.cz

 KENNY BABY CLUB

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

www. evakiedronova.cz
ROZPIS PROGRAMŮ KENNY 

BALÍČEK: Cvičení a plavání v jedné 
lekci pro děti od narození do 6 let 
Pondělí až pátek mezi 8 – 18 h.
KREATIVNÍ PROGRAMY PRO 
RODIČE S DĚTMI: středy – dopo-
ledne
MINIŠKOLKA: 8 – 12 h.
NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ
PORADNA PSYCHOMOTORIC-
KÉHO VÝVOJE DÍTĚTE do 1 roku
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LATINSKO-AMERICKÉ TAN-
CE PRO ŽENY 
STREET DANCE „SENIORS“ 
(od 25 let) 
DANCEHALL 
CONTEMPORARY 
ROZVRH LEKCÍ A DETAILNÍ 
INFORMACE K JEDNOTLIVÝM 
KURZŮM NAJDETE NA WEBU.

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 17-20 h.

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

21. 10. v 15.00–18.00
Výroba a rozvěšení krmítek 
na zimu v parku a jeho okolí

CAMPANA

Campana – Mezinárodní Montes-
sori mateřská škola a Montessori 

centrum
P. Holého 400, Frýdek – Místek

www.skolacampana.cz
info@skolacampana.cz 

tel. 774 161 802

Na všechny programy je třeba se pře-
dem telefonicky objednat!

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

HOrSkÝ kLuB TOMBI

http://horskyklub.blog.cz
Neformální spolek lidí 

vyznávajících horskou turistiku. 
Aktuální akce na webu.

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

2.–5. 11. – TAJEMSTVÍ 
LIDSKÉHO BYTÍ

POHLEDEM JÓGY – prodlou-
žený víkend s jedním z nejhlubších 
témat života. Filozofie a praxe jógy, 
jedna z cest, směřující k pocitu štěstí, 
naplnění svého života, k plné har-
monii svého bytí. Pro začátečníky, 
mírně pokročilé i pokročilé, tělesná 
cvičení, relaxace, dechové techniky, 
vyprávění ve vztahu k životní filozo-
fii a mnohé další. 

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. 
Výukové materiály s jógovou tema-
tikou, zpracované na základě dlou-
holetých zkušeností a ve spolupráci 
s lékaři a dalšími odbornostmi – dle 

tématu. Vhodné pro lektory jógy 
i pro širokou veřejnost.

Více informací 
na www.joga-karakal.cz.

Vážení přátelé, věříme, že si z našeho 
programu vyberete ten pravý. Jste sr-
dečně zváni, těšíme se na vás.
 

Těhotenské a poporodní centrum

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

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

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

oborech (pouze porodních asistentek 
a fyzioterapeutů).

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
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

23. 10. v 15.30
MANIPULACE S NOVORO-

ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
25. 10. v 15.30

TERMÍNY CVIČENÍ:
Počet míst omezen, pro rezervaci 

volejte 777 755 907.
Od 5. 10. – čtvrtky 15.45 

a 16.45 hodin pod vedením 
Terezy Votýpkové.

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE
Pod vedením fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců

24. 10. – 8.45 h.
PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců

24. 10. – 10.00 h.
BESEDA NOŠENÍ DĚTÍ, 

BESEDA „MODERNÍ 
LÁTKOVÉ PLENKY, ŠÁTKY 

NA NOŠENÍ DĚTÍ“
Více informací na  
www.pomadfm.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 

17. 10. Čajovna spojená s diskuzí 
na téma dětí
23. 10. Podzimní tvoření z přírodnin
26.–27. 10. Podzimní prázdniny – 
prázdninový provoz
Konzultační den – den, určený pro 
jednotlivce nebo skupinu, kteří si 
předem domluví doučování nebo 
téma, které chtějí s pracovnicí pro-
diskutovat. 
Podrobnější program na každý den 

najdete na webových stránkách: 
www.charitafm.cz/nezbeda

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

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
Taneční studio má prostorný sál se 
zrcadly a kvalitní aparaturou. Přijďte 
se podívat a zatančit si do krásných 
prostor!

!!!NOVÉ TANEČNÍ KURZY 
NA ROK 2017/18!!!

KURZY PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ

STREET DANCE DĚTI MINI 
(4–6 let) 
STREET DANCE DĚTI (7–11 let) 
a JUNIOŘI (11–15 let) 
HOBBY BALET (6–9 let) 
DISCO DANCE DĚTI a JUNIO-
ŘI (9–1 5 let) 

KURZY PRO DOSPĚLÉ 
(možnost jednorázového vstupu i vý-
hodné permanentky)

JIŘÍHO z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON a FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, 

WWW.STOUN.CZ
OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 1800 - 200, ÚT až ČT 1800 - 2400,

PÁ a SO 1800-400 ZAČÁTKY AKCÍ v 2000, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 2100

HuDEBNÍ kLuB STOuN

20. 10. pátek TATABOJS
TATÁČI OPĚT VE STOUNU – 
KONCERT MĚSÍCE!
21. 10. sobota NO!SE: FORBID-
DEN SOCIETY
JINDRA AKA FORBIDDEN SO-
CIETY, ŠÉF STEJNOJMENNÉHO 
LABELU VÁM POŘÁDNĚ NA-
ŘEŽE
27. 10. pátek KAMILOVINY – 
VSTUP ZDARMA
TO NEJLEPŠÍ Z DOBRÉHO 

POPU, ROCKU A ELEKTRA! 
HRAJEM I NA PŘÁNÍ!
28. 10. sobota KOSHEEN DJ SET
DJ MARKY(UK) Z ANGLIC-
KÝCH KOSHEEN, KOSHEEN DJ 
SET A CELÝ VEČER PLNÝ KVA-
LITNÍ TANEČNÍ HUDBY!
30. 10. pondělí  NA STOJÁKA
NEJEPŠÍ KOMICI ČESKA, LU-
KÁŠ PAVLÁSEK ALIAS TY-
DÝT, DANIEL ČECH, ARNOŠT 
FRAUENBERG

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



≈  15  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuKultura

Statutární město Frý-
dek-Místek letos slaví 750. 
výročí. Při této příleži-
tosti pořádá spoustu spo-
lečenských akcí, ale také 
podporuje aktivity vedou-
cí ke zvěčnění vzpomínky 
na toto jubileum, mezi 
které se řadí i vydávání 
publikací. 

 „Prostřednictvím Kul-
turyFM jsme vydali Vý-
běrové kalendárium, zpra-
cované v modro-bílých 
barvách městského loga. 
Jsou v něm zaznamenány 
významné okamžiky v dě-
jinách města od roku 1267, 
které doplňují dobové i sou-
časné fotografie. K dostání 
je v pobočkách Beskydské-
ho informačního centra, 
Národním domě i Nové scé-
ně Vlast. Cena pětasedmde-
sátistránkového kalendária 
je pětasedmdesát korun,“ 
uvedl primátor Michal Po-
bucký.

Autorem Výběrového ka-
lendária je historik Tomáš 
Adamec, ředitel frýdecko-
-místeckého archivu. „Vý-
ročí města nám přišlo jako 
ideální příležitost k vydání 
publikace, která bude za-
chycovat nejvýznamnější 
dějinné okamžiky. Před 
třemi lety jsme vydali ob-
jemnou knihu Frýdek-Mís-
tek, která si bohužel nena-
šla cestu k širšímu publiku. 
Tento cíl, doufejme, naplní 
právě Výběrové kalendá-
rium,“ komentuje vydání 
publikace její autor.

O grafické zpracování se 
postarala grafička Kateřina 
Hlahůlková. „Jelikož jsem 
studovala v Ostravě, je mi 
frýdecko-místecký regi-
on velmi blízký. Neváhala 
jsem proto s přijetím na-
bídky na grafickou úpravu 
této brožury. Práce to byla 
velmi zajímavá. Probírali 
jsme se historickými fot-
kami, místy jsme museli 
sáhnout také po kresbách,“ 
přibližuje práci na kalen-
dáriu Kateřina Hlahůlková 
s tím, že čtenáři jistě ocení 
i to, že vybrané události 
jsou graficky zvýrazněné, 
což umožňuje lepší orienta-
ci v textu.

Čtenáři v kalendáriu 
naleznou zachycení pod-
statných událostí celé více 
než sedmisetleté historie 
Frýdku a Místku od prv-
ní zmínky o městech až 
po společnou současnost. 
„Výběrové kalendárium 
by určitě nemělo chybět 
v knihovně žádného nad-
šence pro historii. Jedná 
se o hodnotnou památku 
na 750 let Frýdku-Místku,“ 
míní ředitel KulturyFM Ja-
kub Tichý.

U příležitosti výročí 
města vyjde ještě jedna pu-
blikace, a to Frýdek-Místek 
v proměnách času, která 
nabídne spoustu srovnáva-
cích fotografií. Připravuje 
ji místecký knihkupec Jan 
Becher.

„V rámci jubilea je také 
dětem narozeným v tomto 

Kapela Tatabojs míří 
opět po roce do frýdecko-
-místeckého klubu Stoun. 
Minulý rok to bylo přibliž-
ně 12 let, co Tatáči navští-
vili Stoun naposled, a to, 
co se dělo na parketě, bylo 
neskutečné.

„Rozhodli jsme se, že vás 
nenecháme dlouho čekat 
a po roce vám Tatabojs opět 

přivezeme do Frýdku-Míst-
ku. Věřím, že tento koncert 
si nenechá ujít žádný fanou-
šek,“ komentuje celou udá-
lost šéf klubu Stoun Kamil 
Rudolf a pokračuje: „Kon-
cert vypukne v pátek 20. říj-
na a lístky jsou samozřejmě 
již v předprodeji.“

Tata Bojs je česká, resp. 
pražská alternativní hudeb-

ní skupina, vznikla v roce 
1988. Zakládajícími členy 
jsou Mardoša a Milan Cais, 
ve stálé sestavě hrají i Vla-
dimír Bár, Dušan Neuwerth 
a Jiří Hradil. Jejich Nano-
album získalo v roce 2004 
čtyři Zlaté anděly.

Hudební klub Stoun ote-
vře své dveře v pátek 20. říj-
na v 19 hodin. Začátek kon-
certu je naplánován na 21. 
hodinu.

Vstupenky na koncert 
skupiny Tatabojs v ceně 
290 Kč jsou k dostání 
v předprodeji v Beskydském 
informačním centru na Zá-
meckém náměstí ve Frýd-
ku a na náměstí Svobody 
v Místku. Dále se vstupen-
ky prodávají v baru Pavlač 
(na ulici Farní 16 ve Frýd-
ku), klub Stoun a online 
na ticketstream.cz.

KŘEST KNIHY: Z úcty 
k publikaci nebyla ni-
čím polita, přesto bylo 
její představení stylové – 
na městských Historických 
slavnostech.  
 Foto: Petr Pavelka

Historické milníky města přibližuje Výběrové kalendárium

Městská knihovna Frý-
dek-Místek vyhlašuje 3. 
ročník Velké výtvarné sou-
těže pro děti a mládež do 15 
let. 

„Letos mají děti za úkol 
vyrobit leporelo podle vlastní 
fantazie, libovolnou techni-
kou, v minimálním formá-
tu 55x10 cm. Na všechny 
výtvory se těšíme,“ před-
stavuje podmínky soutěže 
za knihovnu její ředitel To-

máš Benedikt Zbranek.
Děti nemusí spěchat, mo-

hou si dát záležet a odevzdat 
skutečně propracované dílo. 
Podepsané práce (jméno 
a příjmení, datum narození, 
bydliště, škola, třída) musí 
přinést do kterékoli pobočky 
městské knihovny do konce 
ledna 2018.

Slavnostní vyhlášení vý-
sledků a předání cen pak pro-
běhne v březnu 2018.  (pp)

Velká výtvarná soutěž

Tatabojs míří znovu do Stounu!

roce darována pamětní me-
daile vyražená Českou min-
covnou. Všechny zásilky 
odeslané městem jsou ozna-
čeny speciálním otiskem 
k tomuto výročí. V předsálí 
velké jednací síně v hlavní 
budově frýdeckého magis-
trátu byly umístěny pamět-
ní desky se jmény všech 
nejvyšších představitelů 
města od purkmistrů přes 
starosty až po primátory. 
Vydávány jsou publikace 
s dobovými a současnými 
fotografiemi a pořádány 
jsou desítky společenských 
akcí,“ připomenul primátor 
Michal Pobucký.
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

Pro inzerci 
volejte  603 249 743

KOCIAN & MECNER

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

Jsme tu pro Vás 21 let
Telefon:

603 745 292, 604 145 641
PORADÍME • VYMALUJEME

UKLIDÍME

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                          
HLEDÁ 

 

HLAVNÍ ÚČETNÍ  
Více informací na: 
www.hpfm.cz  

ČÍNSKÁ MEDICÍNA
léčení energií, 

diagnostika
astrologická poradna

         

fyzické i psychické potíže
www.tanja.webnode.cz

tel. 604 916 098 
T. Horníčková, F-M

Vážení zájemci, máte možnost nastoupit na perspektivní 
vzdělávací kurz s akreditací MPSV: 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 
v době od 30. 10. do 11. 12. 2017 v budově Obchodní 

akademie, Palackého 123 ve Frýdku-Místku. 
Výuka bude probíhat v odpoledních hodinách 3x týdně. 

Blíže na www.vzdelavaci-kurzy.eu, 
tel.: 732 349 654 nebo 595 174 336.

KUPUJDÍLY.cz
Náhradní díly na Interiéro-
vé a Vertikální ŽALUZIE, 
trubkové pohony a ovláda-
cí prvky BECKER pro ex-
teriérové žaluzie, markýzy 
a rolovací vrata. Nakupujte 
na www.kupujdily.cz 

Tel.: 702 523 034

DISTEP a.s. vyhlašuje nabídkové řízení 
na pronájem nebytového prostoru sloužícího podnikání:
nebytové prostory v budově v k. ú Frýdek, ulice Lís-
kovecká č. p. 3326, stavba občanského vybavení na po-
zemku p. č. 5196/89, zastavěná plocha a nádvoří, to vše 
zapsáno na LV č. 2751 pro k.ú. Frýdek, vedeném Kata-
strálním úřadem pro Moravskoslezský kraj se sídlem 
v Opavě, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek

Nabízený nebytový prostor pro pronájem je 277,81 m2 
a nesmí být využíván jako restaurační zařízení nebo zaří-
zení s obdobným provozem.

Minimální nájemné je stanoveno ve výši 7.000 Kč/1 
měsíc. V nájemném nejsou zahrnuty náklady na energie 
(vodné a stočné, teplo a teplá voda, elektřina), plyn do bu-
dovy není zaveden.

Prohlídka nebytového prostoru je možná po telefonické 
domluvě – Eliška Zientková – tel.: 558 442 141.
Obsah a pokyny pro podání nabídky na www.distep.cz


