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Rady města

slovo primátora

Vážení občané,
v posledních dnech se vše točilo kolem dopravy, z ně-

kterých záležitostí jsme byli jako řidiči právem vytočení, 
ale naopak velkou radost můžeme mít z toho, že se všem 
nepřátelům obchvatu již nepodaří otočit vývoj této stavby, 
která oficiálně a neodvratně podle sdělení Ředitelství silnic 
a dálnic slavnostně začne 22. května.
Je to po těch letech skutečný důvod k oslavám, proto-

že doprava ve městě je opravdu problém, který navíc není 
řešitelný čistě z pozice radnice, protože silnice patří ve vel-
kém i státu a kraji. Asi nemusím zdůrazňovat, že právě ob-
chvat by zrovna v posledních dnech udělal mimořádnou 
službu, protože bychom měli v ulicích o hodně aut méně. 
Opravy v takovém rozsahu by přiměly spoustu řidičů, aby 
si průjezd městem odpustili. Dnes tuto alternativu bohužel 
nemají, počet aut ve městě je hodně na hraně, a když pak 
přijdou dopravní komplikace v podobné míře jako koncem 
dubna, ztratíme my řidiči spoustu nervů i času. 
Buďme  ale  pozitivní,  silnice  budou mít  nový  povrch, 

což nakonec všichni oceníme. Kraj na opravy sehnal ev-
ropské dotace, to se rovněž cení. A někdo si možná v po-
slední době rozmyslel cestu autem a sedl na kolo, kterým 
se městem proplétá přece jen jednodušeji. Tím se dostávám 
k akci, na kterou vás chci znovu ještě jednou pozvat – v so-
botu 19. května zahajujeme na Olešné cyklistickou sezonu 
akcí Frýdek-Místek na kole. Nejezděte se tam podívat auty. 
Opravuje se tam na příjezdu most…    Michal Pobucký

Sweetsen fest – kde se zastaví? 
Letos na Olešné (str. 2)

K zápisu do 1. tříd letos 
přišlo 602 dětí  (str. 3)

Splněný bod prohlášení 
- zachováme MHD zdarma (str. 5)

Několikrát se změni-
lo plánované obsazení 
i čas, ale nakonec se pri-
mátor Michal Pobucký 
a náměstek pro dopravu 
Karel Deutscher na trase 
obchvatu Frýdku-Místku 
v oblasti přírodní památ-
ky u koryta řeky Moráv-
ky se členem vlády v rám-
ci její návštěvy na severu 
Moravy potkali. Spolu se 
zástupci Ředitelství silnic 
a dálnic, kteří zde už ofi-
ciálně potvrdili, že stavba 
obchvatu bude zahájena 
22. května slavnostním 
poklepáním základního 
kamene, nad plány stav-
by debatovali s minis-
trem zemědělství Jiřím 
Milkem.
„Budovat  obchvaty  je 

nutnost.  Města  jsou  do-
pravně  přeplněna,  což 
jsme si vyzkoušeli při cestě 
na  toto  místo,“  řekl  hned 
po příjezdu ministr Milek, 

který měl  „to  štěstí“,  že  si 
projel  Frýdkem-Místkem 
zrovna  v  den,  kdy  si  řidi-
či  procházeli  zatěžkávací 
zkouškou poté,  co  v  jeden 
čas probíhají  stavební prá-
ce  snad  na  všech  výpa-
dovkách  ve  městě,  které 
jsou v péči kraje.  Jeho zá-
stupce Ivo Muras, který se 
schůzky  rovněž  zúčastnil, 
pochválil město za aktivní 
přístup  při  přípravě  ob-
chvatu. „Tím, že město po-
máhalo s výkupy pozemků 
a  dokrylo  část  prostředků 
z  vlastních  zdrojů,  ušetři-
ly se v přípravě dva roky,“ 
pochválil  frýdecko-mís-
teckou  radnici  Ivo  Muras, 
vedoucí  krajského  odboru 
dopravy.  U  tématu  výku-
pu  pozemků  a  potřebnosti 
lepších zákonů a pravomo-
cí  státních  institucí,  které 
jsou  v  tomto  směru  příliš 
svázány,  primátor  Michal 
Pobucký  přidal  konkrétní 

NA TRASE OBCHVATU: Nad plány stavby debatovali zástupci města a ŘSD s mi-
nistrem Jiřím Milkem.  Foto: Petr Pavelka

S ministrem o obchvatu i mostech

Na území statutární-
ho města je několik kilo-
metrů silnic, které mají 
různé majitele. Hlavní 
a frekventované tahy patří 
nejčastěji státu nebo kra-
ji, ostatní, většinou těch 
nižších tříd, jsou ve správě 
města. Majitelé jednotli-
vých komunikací si sami 
určují způsob a termíny 
oprav. Těch se nyní sešlo 
až příliš najednou a ři-
diči šílí. Zvlášť když po-
dobná martýria zažívají 
například při cestách ze 
zaměstnání v Ostravě i ji-
ných městech a obcích. Že 
není v silách radnice tomu 
předejít, vysvětluje ná-
městek primátora Karel 
Deutscher.

Proč jste se s krajem ne-
domluvili?
„Kraj  nás  o  připravova-

ných  opravách  informoval 
již  koncem  minulého  roku 
s  tím,  že  má  na  opravy 
peníze  z  dotací  a  musí  je 
stihnout  proinvestovat.  In-
formoval nás o dvou větších 
akcích – rekonstrukci II/473 
(od 17. listopadu po Bruzov-
skou)  a  rekonstrukci  II/477 
(od ulice Hlavní ve Frýdku, 
přes Slezskou až do Starého 
Města  a  Bašky).  Již  tehdy 
jsme kraj žádali, aby tak vel-
ké opravy nedělal současně, 
aby  práce  na  jednotlivých 
opravách  rozdělil  do  etap, 
aby  určil  objízdné  trasy, 
to  vše  s  cílem  zabránit  do-
pravnímu kolapsu ve městě. 
Na  schůzce  byla  ze  strany 
kraje  i  realizátorů  oprav 
snaha vyjít našim požadav-
kům vstříc,  ale  jak vidíme, 
skutečnost je o dost jiná.“ 

Proč jste direktivně ne-

stanovili podmínky a ne-
vyjednali výhody?
„Město  si  nemůže  klást 

téměř  žádné  podmínky. 
Pokud  se  vlastník  komuni-
kace rozhodne, že ji opraví, 
a podá žádost o omezení do-
pravy,  která  splňuje  všech-
ny  náležitosti,  nezbývá  než 
vyhovět,  byť  by  se  jednalo 
o  souběh více oprav najed-
nou.  Takové  jsou  zákony. 
Město  nemůže  říct,  tak 
tady vás nepustíme, tady to 
můžete  opravovat  až  tehdy 
a  tady  opravu  vůbec  ne-
chceme.
Vyjednat  se  nám  poda-

řilo  odsunutí  oprav  úseku 
od mostu pod Olešnou (teď 
z důvodu opravy zcela uza-
vřen)  kolem  Hypernovy 
a  technických  služeb  až 
po křižovatku U Rady. 

 (Pokračování na str. 3)

Rozkopané město a šílená doprava

typickou  absurdní  situaci. 
„My  jsme  ve  městě  rozší-
řili  četnost  sečení  našich 
travnatých  ploch  a  o  to 
více  se  teď  občané  diví, 
že  také nekosíme některou 
doprovodnou zeleň u silnic, 
která  ovšem  není  v  našem 

majetku.  S  Ředitelstvím 
silnic a dálnic  jsme se do-
hodli, že bychom určité po-
zemky  převzali,  abychom 
i ty mohli udržovat, ale ze 

státní  mašinérie  nakonec 
vypadlo, že bychom je mu-
seli získat v dražbě,“ vylíčil 
primátor Michal Pobucký. 

 (Pokračování na str. 3)
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První informace o le-
tošním Sweetsen festu 
jsme přinesli v předcho-
zím čísle, kde jsme mu vě-
novali celou jednu stranu, 
protože patří mezi tradič-
ní kulturní akce s nejvyš-
ší podporou města. Nyní 
přinášíme další střípky 
z tiskové konference, jež 
byla pro festival premi-
érová a navíc se odbyla 
v objektu bývalé Moravia 
banky, který město kou-
pilo v návaznosti na Ná-
rodní dům. Před novi-
náři se probíralo hlavně 
téma, kde se Sweetsen 
fest zastaví. Jasně – letos 
na Olešné. A dál?
„Festival se rozšíří na pět 

dnů  a  proběhne  na  dese-
ti  scénách.  Jeho  největší 
novinkou  bude  zahájení 
na  přehradě  Olešná,  čás-
tečně  i  na  její  vodní  hladi-
ně.  Program  zahajovacího 
dne  vyvrcholí  společným 
vystoupením  jazzového or-
chestru a tří aktuálních frý-
decko-místeckých  držitelů 
Ceny Anděl Mariana Fried-
la,  Miraie  Navrátila  a  Da-
vida  Stypky,“  připomněl 
vrchol hned v zahajovacím 
dni hlavní organizátor Petr 
Korč.  „Já  nepochybuji,  že 
zase přijde spoustu lidí, ale 
mám  jedinou  obavu,  jak 
letošní  ročník  překonáme,“ 

nastolil  téma  primátor Mi-
chal Pobucký. „Někde musí 
být  nějaký  strop,  nevím, 
kam  až  to  půjde.  Už  letos 
to  bude  na  té  vodě  hodně 
zajímavé, takže příští rok už 
asi půjde o život,“ reagoval 
David  Stypka.  „Určitě  je 
dobře,  že  je Sweetsen  zase 
větší a má ještě více scén a je 
ještě dobročinnější,  ale do-
chází nám vodní toky. Uvi-
díme, co bude, ale věřím, že 
ten letošní ročník, i bez oh-
ňostroje, potěší i největšího 
škarohlída,“  doplnil  ředitel 
KulturyFM  Jakub  Tichý. 
Mirai Navrátil pak zavzpo-
mínal,  co  pro  něj  Sweet-
sen  fest představuje. „Je  to 
strašně důležitá akce, nejen 
pro  mladé.  Před  nějakými 
12, 13 lety se fakt dělily ka-
pely na  ty, co na Sweetsnu 
hrály  a  které  ne.  Byla  to 
i  naše meta  a  jsem dneska 
zpětně rád za tu motivaci,“ 
potvrdil Mirai, že festival je 
skutečným  podhoubím  pro 
to,  aby  vyplodil  individua-
lity, které sbírají jedno oce-
nění za druhým. Není však 
už  zdaleka  jen  hudebním 
svátkem, ale obsahuje i žánr 
divadla, tance, filmu a lite-
rární tvorby. A letos přibude 
další prvek. „Dohodli  jsme 
se na novém přesahu do ob-
lasti  architektury,  vytvoří-
me  platformu  pro  výstavu 

PRVNÍ TISKOVKA SWEETSEN FESTU: V prostorách Moravia banky. 
 Foto: Petr Pavelka

Sweetsen fest – kde se zastaví? Letos na Olešné

Statutární město Frý-
dek-Místek chce dále 
prohloubit spolupráci 
s frýdeckou nemocnicí. 
Kromě tradičního Dne 
zdraví se připravují rov-
něž Dny prevence, kde se 
budou moci lidé nechat 
„proklepnout“ v šestnácti 
stáncích, aniž by museli 
vyrazit do klasického ne-
mocničního prostředí. Fi-

nalizuje se rovněž projekt 
pro druhý stupeň základ-
ních škol se zaměřením 
na první pomoc.
„Před dvěma  lety začala 

nemocnice s projektem pro 
mateřské  školky  Nebojme 
se nemocnic, který je velice 
úspěšný,  takže  rádi  navá-
žeme spolupráci i u větších 
dětí, v  jejichž silách  je po-
moci  v  případě  potřeby, 
pokud  budou  vybaveny 
nutnými  znalostmi  a  do-
vednostmi,“  říká  náměstek 
primátora  Pavel  Machala. 
„Projekt bychom chtěli roz-
jet od září, obsahovat bude 
teoretickou část, film s reál-
nou zkušeností  a praktické 
nácviky.  Prvotní  impuls 
přišel  v  okamžiku,  kdy  se 
dcera  dostala  k  bouračce 
a  jako  studentka  zdravotní 
školy se na rozdíl od ostat-
ních  dokázala  správně  za-
chovat.  Čím  víc  mladých 
bude  umět  pomoci,  tím 
lépe.  Na  druhou  stranu 

by  měly  i  děti  také  vědět, 
v  jakých  případech  volat 
pomoc, protože někteří lidé 
si  volají  sanitku  jako  taxi, 
ale pak  jsou  i případy, kdy 
naopak  lidé  v  potřebných 
případech zbytečně váhají,“ 
říká  ředitel  nemocnice To-
máš Stejskal.
„Dalším pro město zají-

mavým projektem nemoc-
nice je následná intenzivní 
péče.  Měla  by  vzniknout 
jedna  z  největších  stanic 
s  osmnácti  novými  lůžky 
a pro naše občany by bylo 
určitě fajn mít tuto službu 
v místě bydliště. Dokonce 
nemocnice uvažuje o tom, 
že  v  budoucnu  by  napří-
klad u dětí mohla být tato 
následná péče vykonávána 
i doma. V nemocnici by se 
to rodina naučila a pak by 
se mohla starat v domácím 
prostředí,“ nastínil, o čem 
nemocnice  uvažuje,  ná-
městek primátora Richard 
Žabka.   (pp)

Ve dnech 23. a 24. 
dubna se v základních 
školách zřizovaných 
Statutárním městem 
Frýdek-Místek konaly 
zápisy dětí do 1. tříd pro 
školní rok 2018/2019. Do-
stavilo se k nim 602 dětí, 
což je v porovnání s mi-
nulým rokem o 60 dětí 
méně. 
„Nejvíce  prvňáčků 

bylo  zapsáno  v  základ-
ních  školách  na  ulici  El. 

Krásnohorské  a  tř.  T.  G. 
Masaryka. Ředitelé našich 
základních  škol  přijali 
nejen  děti  ze  svých  škol-
ských  obvodů,  ale  také 
všechny děti z jiných spá-
dových  škol,“  informoval 
náměstek primátora Pavel 
Machala, který poděkoval 
všem  pedagogickým  pra-
covníkům, kteří si dali  tu 
práci, aby se děti ve svém 
slavnostním  dni,  který  si 
většina  pamatuje  celý  ži-

vot, cítily co nejlépe. 
Povinnou  školní  do-

cházku  musejí  1.  září 
2018  zahájit  děti  (školní 
vyučování  začne  3.  září 
2018),  které  do  31.  srpna 
2018 dovrší věku šesti let, 
pokud  jim  nebyl  povolen 
ředitelem  školy  odklad. 
O  odklad  školní  docház-
ky  požádalo  u  zápisu  81 
zákonných  zástupců  dětí, 
to je o 14 méně, než v roce 
předcházejícím. Odklad je 
možný pouze při doložení 
dvou  doporučujících  po-
souzení,  a  to  příslušného 
školského  poradenského 
zařízení  a  odborného  lé-
kaře nebo klinického psy-
chologa.
V  současné  době  na-

vštěvuje  1.  třídy  základ-
ních škol 539 žáků. V příš-
tím školním roce by mělo 
do 1.  tříd  základních  škol 
nastoupit  520  prvňáčků, 
což znamená pokles. Přes-
ná  čísla  ale  budeme  znát 
až v září.   (pp)

NA 11. ZŠ: Všude se snažili, aby byla u zápisu pohoda. 
 Foto: Petr Pavelka

K zápisu do 1. tříd přišlo 602 dětí

SPOLUPRÁCE: Ředitel nemocnice Tomáš Stejskal s ná-
městkem primátora Richardem Žabkou.  Foto: Petr Pavelka

Spolupráce města s nemocnicí

investičních záměrů města. 
Mimo  jiné odprezentujeme 
studii nové scény Národní-
ho  domu,  jejíž  autorkou  je 

světoznámá architektka Eva 
Jiřičná,“  prozradil  náměs-
tek  primátora  Jiří  Kajzar. 
A odtajněna byla ještě jedna 

novinka  –  retrokyvadlová 
doprava  na Olešnou,  v  níž 
rovněž nebudou chybět mu-
zikanti.  (pp)
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 (Pokračování ze str. 1)
Kraj  to  chtěl  dělat  sou-

časně  s  dalšími  opravami, 
nicméně  aspoň  tady  kraj 
po našem naléhání od zámě-
ru ustoupil s tím, že třídu 17. 
listopadu opraví až poté, co 
ukončí opravu mostu.“

Opravdu se nedalo 
s krajem dohodnout? Tolik 
oprav najednou je šílené.
„S  krajem  jsme  jednali 

a žádali o vstřícnost. Přesto 
opravy  probíhají  současně 
a k nim se ještě přidaly dal-
ší,  například  oprava  mostu 
ve  směru  na  Olešnou,  kde 
je úplná uzavírka, a k tomu 
další  opravy  krajských  cest 
za  hranicemi  města,  které 
ale mají na město přímý do-
pad. Například oprava kraj-
ské  komunikace  v  Dobré, 
kde kraj  loni nechal položit 
nový  koberec  a  letos  uplat-
nil  reklamaci,  takže  se  tam 
staví  znovu.  Díky  pracím 
na  cestě,  která  navíc  nava-
zuje  na  právě  krajem  opra-
vovanou  cestu  na  Slezské 
u nás ve městě,  se  tvoří při 
vjezdu a výjezdu z města ko-
lony. Při součtu všech oprav 

pořádaných krajem ve městě 
a v  jeho  těsné blízkosti pak 
mají řidiči a vlastně i všich-
ni ostatní dojem, že  je Frý-
dek-Místek  rozkopaným 
městem  a  že město  nekori-
guje  stavební  práce.  Jenže 
všechny tyto cesty patří kraji 
a  město  opravdu  nemůže 
opravy zakázat, ani určovat 
termíny jejich oprav.“ 

Proč jste neinformovali 
o pracích na cestě dříve?
„Informovat  o  plánova-

ných  opravách  svých  silnic 
by  měl  zejména  jejich  ma-
jitel, což je v tomto případě 
kraj.  Ten  to  ale  neudělal 
a  praxe  ukazuje,  že  pokud 
opravuje  něco  ve  Frýdku-
-Místku,  tak  neinformuje 
veřejnost  téměř  nikdy. Mů-
žeme se  jen domnívat proč. 
Každý ví, že opravy komu-
nikací  jsou  vždy  spojeny 
s kritikou, tak proč by o tom 
informoval  jako  první.  Ne-
chal informovanost na měs-
tě, aby se s kritikou občanů 
vypořádalo  samo.  Většina 
občanů  totiž  nerozlišuje,  čí 
je cesta. Vede městem,  tak-
že dává odpovědnost městu, 

což  ale  neodpovídá  skuteč-
nosti.“

Ale povolení vydávalo 
město, takže termín byl 
znám?
„Povolení  bylo  vydáno 

k  17.  dubnu.  V  žádosti  se 
udává  termín  orientačně, 
práce  mohou  být  zahájeny 
v den povolení, ale také třeba 
až  za  dva  týdny. Očekávali 
jsme, že nám ten, kdo silnice 
na  našem  území  opravuje, 
dá v dostatečném předstihu 
vědět,  kdy  opravy  opravdu 
zahájí. V našem zájmu bylo 
domluvit  se  na  postupných 
opravách  krajských  cest, 
protože uzavírky a omezení 
vedou vždy k nespokojenos-
ti  a  nám záleží  na  spokoje-
nosti našich občanů. Kraj ale 
musí  opravit  silnice  za  do-
tační  peníze  co  nejrychleji, 
proto  tolik  oprav  najednou. 
Snad  aspoň  po  ukončení 
všech  prací  budeme  jezdit 
na hlavních  tazích po krás-
ných,  rovných  a  kvalitních 
asfaltových kobercích. A vě-
říme, že je kraj nebude muset 
reklamovat,  aby  nám  to  tu 
napřesrok rozkopal znovu.“

KOLONY: Řidiči to mají v posledních dnech ve městě 
výživné.  Foto: Petr Pavelka

Rozkopané město a šílená doprava

 (Pokračování ze str. 1)
Ten  s  Karlem  Deutsche-

rem  vysvětloval  ministrovi 
ještě důležitost dvou napojo-
vacích mostů, které v rámci 
někdejších  projektových 
úspor  za  ministra  Bárty 
z obchvatu vypadly. „U za-
kázky v  řádu miliard něko-
mu stálo za to vyhodit mosty 
za  šedesát  milionů,  ale  pro 
město  jsou  velmi  důležité, 
pro osobní dopravu, cyklisty 
i chodce. My je chceme vy-

budovat, dobrovolně se nabí-
zíme  jako budoucí vlastník, 
který se o ně bude starat, ale 
rádi  bychom  získali  dotace 
na  jejich  realizaci.  Projekty 
na ně existují, a proto by byla 
škoda nepostavit je současně 
s obchvatem při jednom sta-
vebním  ruchu,“  vysvětloval 
Karel Deutscher. Zdůraznil, 
že po všech těch letech, kdy 
padlo v roce 1996 strategic-
ké  rozhodnutí  o  trase  ob-
chvatu,  občané  už  naprosto 

nedokážou  pochopit  dosud 
trvající  obstrukce  aktivistů, 
kteří se snaží znovu a znovu 
vracet  problém  na  samotný 
začátek.  „Samozřejmě  ne-
lze  začínat  od  začátku,  ty 
nutné  procesy  představují 
spoustu  let  a  investovaných 
prostředků,  nedávalo  by  to 
žádný  smysl.  Kudy  jinudy 
by měl obchvat vést? Musí-
me chránit nejen přírodu, ale 
i občany,“ prohlásil na závěr 
ministr Jiří Milek.  (pp)

S ministrem o obchvatu i mostech
Fr ýdecko -místecká 

radnice dotáhla svou 
snahu pomoci okrajo-
vým částem města se 
splněním povinností 
vyplývajících ze zákon-
ných norem týkajících se 
odpadních vod k podání 
žádosti o dotaci z Ope-
račního programu Ži-
votní prostředí. Projekt 
Frýdek-Místek – odka-
nalizování místních částí 
Chlebovice, Skalice, Ze-
linkovice a Lysůvky pro-
chází už od ledna hod-
nocením s doplňováním 
potřebných informací.
„Na  přelomu  června 

a  července  bychom mohli 
znát  výsledek.  Doufáme, 
že  se  nám  podaří  peníze 
z  Evropské  unie  získat, 
protože  finanční  nároč-
nost  projektu  je  obrovská 
– představuje náklady pře-
sahující  283  milionů  ko-
run.  Pro  představu  Státní 
fond  životního  prostředí 
posuzuje  projekty  v  cel-
kové hodnotě okolo deseti 
miliard,“  nastínil  složitý 
proces náměstek primátora 
Karel  Deutscher.  Radnice 
má  za  sebou  neméně  slo-
žitou přípravu, kdy oslovo-
vala  občany  v  okrajových 

částech  a  aktualizovala 
dostupné projekty z minu-
losti.  „Nakonec  se  do  pa-
rametrů  projektu  vešlo 
548  skalických  přípojek, 
v Chlebovicích 263 a v Ze-
linkovicích  a  Lysůvkách 
48.  Délka  vybudovaných 
kanalizačních  řadů  pře-
sáhne 28 kilometrů a počet 
obyvatel nově připojených 
na  zlepšené  čištění  do-
sáhne  čísla  2407,“  doplnil 
konkrétní  údaje  výstav-
by  splaškové  kanalizace 
v místních částech Frýdku-
-Místku  náměstek  primá-
tora Jiří Kajzar.
V  případě  získání  dota-

ce by se s  realizací mohlo 
začít někdy v květnu roku 
2019  a  celá  výstavba  by 
trvala  zhruba  dva  roky. 
Na  konci  by  měl  být  spl-
něn  cíl  –  snížit  množství 
vypouštěného  znečištění 
do povrchových i podzem-
ních  vod.  „Dnes  většina 
majitelů řeší odpadní vody 
včetně dešťových v podsta-
tě nezákonným způsobem. 
Proto  jim  chceme  pomoci 
s  řešením.  Pomůžeme  jim 
i životnímu prostředí, kte-
ré musíme chránit pro další 
generace,“  uzavřel  primá-
tor Michal Pobucký.   (pp)

Projekt kanalizace 
prochází hodnocením

Asi padesátka přícho-
zích a další kolemjdoucí 
při čilém nedělním ru-
chu na cyklostezce okolo 
Olešné byli svědky slav-
nostního vysvěcení sochy 
trpícího Ježíše Krista 
u kůlu, o které se posta-
ral děkan Josef Maňák.
„Myslel  jsem, že  tu bu-

deme s náměstkem primá-
tora  Richardem  Žabkou 
skoro  sami,  ale  o  to  víc 
mě  těší, kolik  lidí  se  tady 
sešlo.  Ukazuje  to  na  to, 
že  podobné  sochy  mají 
význam  nejen  v  blízkos-
ti  kostelů,  ale  i  na  jiných 
veřejných  místech,  blíže 
lidem,“  řekl místecký  dě-
kan  Josef  Maňák  a  Jaro-

mír  Polášek  přítomné  se-
známil  s  příběhem,  který 
se k soše váže. Tu nechalo 

město zrenovovat a posta-
ralo se rovněž o její důstoj-
nější umístění.  (pp)

RENOVOVANÁ PLASTIKA: Socha trpícího Ježíše se 
dočkala vysvěcení děkanem Josefem Maňákem. 
 Foto: Petr Pavelka

Renovovaná socha byla vysvěcena
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NEJVÍCE ŽÁDANÉ, AKREDITOVANÉ 
KURZY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH !

MPSV Kvalifikační kurz pro pracovníky 
v sociálních službách od

7. 5. - 25. 6. 2018 - 160 hodin
s uplatněním v přímé i ambulantní 
péči s klienty sociálních služeb

MŠMT Chůva pro děti do zahájení povinné školní 
docházky se zkouškou profesní kvalifikace (MPSV)

9. 5. - 28. 6. 2018 - 160 hodin
s uplatněním ve státních i firemních školkách, jeslích, 
soukromých zařízeních, práci na živnostenský list aj.

Výuka v obou kurzech: 3x týdně v odpoledních 
hodinách v budově Obchodní akademie, 

Palackého 123 ve Frýdku-Místku.
www.vzdelavaci-kurzy.eu

anna.jakobova@vzdelavaci-kurzy.eu

OsObní asistentka  
v sOciálních  
službách
s místem výkonu práce ve Frýdku-Místku na hlavní 
pracovní poměr nebo dohodu o provedení práce. 
Nabízíme smysluplnou a rozmanitou práci, osobní 
přístup i ohodnocení.

POžadavky vzdělání dle zákona o sociálních službách 
č.108/2006 Sb. – škola se zdravotním či sociálním 
zaměřením nebo kurz pro pracovníky v sociálních službách 
/ zdravotní způsobilost k výkonu práce osobní asistentky / 
psychická odolnost a fyzická zdatnost / časová flexibilita, 
práce i o víkendech / bydliště ve Frýdku-Místku podmínkou  

nástuP mOžný ihned

Životopis zašlete na monika.kristkova@podaneruce.eu

www.podaneruce.eu

HledáMe pracovNice Na pozici

Již osmnáctý rok po-
skytují dobrovolníci orga-
nizace Podané ruce, z. s. 
službu canisterapie (CT) = 
terapie za přítomnosti psa, 
a to všude tam, kde nás 
o spolupráci žádají (v růz-
ných sociálních zařízeních, 
školkách, školách a na pre-
zentačních akcích).
Canisterapie  je  čím  dál 

známější  a  také  oblíbenější 
u  klientů  všech  věkových 
kategorií. Naše  canisterape-
utické  týmy  (testovaný  pes 
a jeho proškolený doprovod) 
navštěvují  mnoho  zařízení 
Moravskoslezského  kraje. 
Poptávka  po  těchto  návště-
vách  převyšuje  naše  mož-
nosti,  proto  stále  hledáme 
nové  týmy,  které  by  spolu 
s námi pomáhaly. Například 

v domovech seniorů přináší 
pejsci rozptýlení, jejich teplá 
těla  (psí  tělo  je  o  něco  tep-
lejší než to lidské) pomáhají 
rozhýbat  ztuhlé  ruce. Spolu 
s  člověkem,  který  pejska 
doprovází,  si  lidé  mohou 
popovídat,  zavzpomínat, 
procvičit  paměť.  V  Morav-
skoslezském  kraji  se  těší 
z canisterapie téměř 650 se-
niorů, což  je naše nejpočet-
nější klientela. Jen na území 
města  Frýdku-Místku,  kde 
má naše organizace centrálu, 
navštěvují naši CT dobrovol-
níci se psy 10 zařízení s oso-
bami  seniorského  věku  – 
Nemocnice  Frýdek-Místek, 
Gaudium, hospic, Dům po-
kojného stáří, DZR Beskyd, 
Domov Přístav, Oáza pokoje 
a domovy pro seniory. Kro-

mě toho CT týmy navštěvují 
i  speciální  školy  a  školky 
a  další  zařízení.  Probíhají 
také  individuální  canistera-
pie v našem canisterapeutic-
kém centru na Malém Kolo-
redově. Naši psí „terapeuté“ 
jsou na každé takové setkání 
připraveni  a  na  canisterapii 
se těší. Budeme rádi, pokud 
navštívíte  náš  web  www. 
.podaneruce.eu,  kde  najdete 
více informací.
Canisterapeutický  pro-

gram by nemohl běžet bez 
podpory  našich  partnerů, 
díky kterým máme výbavu 
pro CT psy (vodítka, postro-

Naši pejsci se na canisterapii těší

Blíží se doba dovole-
ných a prázdnin, tedy 
období, kdy se snižuje po-
čet dárců a dochází kaž-
doročně k vyšší poptávce 
krve a plazmy (cestování, 
úrazy). Krevní centrum 
ve Frýdku-Místku žádá 
stávající a nové dárce, aby 
kontaktovali naše odběro-
vá místa z důvodu nedo-
statku krve. 
Tato  výzva  se  týká  hlav-

ně  dárců  s  krevní  skupinou 
0  Rh-  a  krevní  skupinou 
A  Rh-.  Stále  totiž  platí,  že 
v České republice chybí více 
než 100 000 dárců. Dárcov-
ství  krve  je  omezeno  nejen 
zdravotním stavem, ale také 
věkem  18–65  let.  Generace 
dárců krve a plazmy z naše-
ho regionu, která se vytvořila 
v těžkém průmyslu na hutích 
a  dolech,  pomalu  z  důvodu 
věku končí. Noví dárci zatím 
v potřebném množství k této 
dobrovolné a prospěšné služ-

bě  občanům  nenašli  cestu. 
Snažíme  se  oslovovat  stu-
denty  vysokých  a  středních 
škol.  Studenty,  kteří  nemo-
hou na rozdíl od pracujících 
využít benefity za dárcovství 
krve a plazmy ve formě pro-
plácení mzdy, snížení daňo-
vého základu, stravného atd., 
finančně odměňujeme. Hos-
podářský růst, plnění termí-
nů zakázek a nedostatek za-
městnanců  nám  paradoxně 
stěžují oslovovat dárce krve 
a plazmy, neboť mnohé vel-
ké  i  menší  firmy  vyplácejí 
zaměstnancům  motivační 
odměnu  za  plný  počet  od-
pracovaných  dnů  v  měsíci 
bez  absence  a  paragrafu. 
Apelujeme proto na zaměst-
navatele a majitele firem, aby 
umožnili  svým  zaměstnan-
cům bez finančního postihu 
darovat krev, neboť na rozdíl 
od výrobků a služeb krev ani 
plazmu,  která  mnohdy  za-
chraňuje život, nevyrobíme.

Krevní centrum hledá dárce

je, deky, hračky) i pro jejich 
doprovod  (identická  zelená 
trika  a  mikiny  s  označe-
ním – je tak na první pohled 
zřejmé,  kdo  jsme)  a  také 
mzdové  zajištění  jediného 
zaměstnance  celého  pro-
jektu – koordinátora. V loň-
ském roce se nám konečně 

splnil  i  sen  o  automobilu, 
který  byl  díky  vstřícnosti 
sponzorů zakoupen. Děku-
jeme  našim  dlouholetým 
partnerům,  jako  je  Statu-
tární město Frýdek-Místek, 
a  všem  ostatním.  Bez  vás 
všech by to nešlo! Děkuje-
me!   Jana Marková

Dobrovolnické cent-
rum ADRA Frýdek-Mís-
tek bude součástí dopro-
vodného programu akce 
Frýdek-Místek na kole 
konané v sobotu 19. květ-
na na přehradě Olešná.
Na  našem  stánku  budou 

připraveny  zábavné  aktivi-
ty  pro  děti,  které  po  jejich 
splnění  získají  drobnou  od-
měnu. Také  se dozvíte více 
o dobrovolnictví na Frýdec-
ko-Místecku a jak vy sami či 
vaši známí můžete pomáhat 
ostatním  tím,  že  se  stane-
te  dobrovolníkem.  Na  náš 

stánek  můžete  také  donést 
plastová víčka od PET lahví, 
která  předáme  jedenáctile-
tému  Lukáškovi,  který  trpí 
dětskou  mozkovou  obrnou 
a  epilepsií  –  nemluví,  ne-
chodí  a  nemůže  používat 
ani  ruce.  Prostřednictvím 
prodeje  víček  bude  moci 
pokračovat  ve  speciální  re-
habilitační  metodě  KLIM-
-THERAPY  v  Lázních 
Klimkovice, která mu velice 
pomáhá.  Jedná  se  o  inten-
zivní  cvičení ve  speciálním 
„oblečku“,  který  výrazně 
zvyšuje terapeutický účinek 

neurofyziologických cvičení 
na  poškozený  nervový  sys-
tém, ulehčuje nácvik motori-
ky sezení, stoje, chůze apod.
Přineste  víčka  k  nám 

na  stánek  a  přestaňte  je 
vyhazovat  do  koše.  I  tato 
drobnost pomůže!

 Hana Kudrnová, 
 Dobrovolnické centrum 

 ADRA Frýdek-Místek

I Adra bude na akci Frýdek-Místek na kole

Charita Frýdek-Místek 
informuje, že dne 6. 4. 
2018 byl z provozních 
důvodů zrušen sběr 
šatstva a obuvi. 
Kontejner již není 

k dispozici. Dárci mohou 
využít jiné kontejnery 
na území města Frýdku-
-Místku. Děkujeme.

V loňském roce uspo-
řádala Sociální asistence 
Frýdek-Místek za při-
spění Moravskoslezského 
kraje a dalších sponzorů 
příměstský tábor a dal-
ší aktivity v rámci pro-
jektu „Tudy z nudy“. Již 
během jejich realizace 
a i po ukončení projektu se 
na nás klienti a jejich děti 
obraceli s dotazem, zda 
hodláme v tomto duchu 
pokračovat i v roce 2018. 
Nezbývalo nám než krčit 

rameny a čekat na výsled-
ky žádosti o podporu pro 
další ročník.
S potěšením můžeme říct, 

že  jsme  se  dočkali  a  tábor 
bude! Kraj i tentokrát podpo-
řil náš projekt „Tudy z nudy 
podruhé“, takže se nejen naši 
klienti mohou těšit na zajíma-
vý program v průběhu celého 
roku.  Plánujeme  zrealizovat 
několik workshopů, celoden-
ních  výletů  (např.  technické 
muzeum U6 v Ostravě, ZOO 
Ostrava  aj.),  o  prázdninách 

opět  proběhne  příměstský 
tábor a na podzim se vypra-
víme  do  přírody  na  víken-
dový  pobyt.  Všechny  akce 
jsou  bezplatné  (s  výjimkou 
tábora, kde se počítá s mini-
mální finanční účastí rodiny) 
a  budeme  o  nich  průběžně 
informovat  prostřednictvím 
našeho  facebooku  (Sociální 
asistence  Frýdek-Místek). 
Těšte  se  s  námi  na  spousty 
nových zážitků! 
 Za tým Sociální asistence 
 FM Iva Marszalková

Tábor Tudy z nudy bude!
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MHD zdarma 
ve Frýdku-Místku byla 
zavedena 27. března 
2011 poté, co ji přes ob-
rovskou kritiku opozice 
prosadila ČSSD, která 
chtěla ulevit peněžen-
kám občanů i život-
nímu prostředí, které 
ve městě trpí především 
absencí obchvatu. Dnes 
po sedmi letech a úspě-
chu, jaký MHD zdarma 
sklízí, už proti tomuto 
projektu nikdo nevystu-
puje, naopak Frýdek-
-Místek je brán jako 
ukázkové město, na kte-
ré se obracejí ostatní pro 
zkušenosti. Prakticky 
nemine měsíc, aby rad-
nici kvůli MHD někdo 
neoslovil, a to i ze zahra-
ničních měst. 

V dubnu byl v časopi-
se Veřejná správa, vydá-
vaném Ministerstvem 
vnitra České republiky, 
rozsáhle zmiňován Frý-
dek-Místek a citován 
Jan Širc, dnešní jedna-
tel Dopravního podniku 
Frýdek-Místek, který 
před lety byl u zrodu 
MHD zdarma a pomá-
hal s jejím zaváděním. 
Není bez zajímavosti, 
že na MHD zdarma se 
chystá na konci roku 
mimo jiných také pět 
německých měst, mezi 

nimi Bonn, Essen nebo 
Mannheim. Občané 
Frýdku-Místku přitom 
už využívají MHD zdar-
ma téměř dvě celá čtyř-
letá volební období.
„Čas  ukázal,  že  jsme 

měli  při  zavádění  MHD 
zdarma  pravdu.  Lidé  se 
ji  postupně  naučili  vyu-
žívat  a  rozmyslí  si  čas-
těji  cestu  automobilem, 
kterých  tak  v  provozu 
ubylo.  Je  to  dobře  vidět 
hlavně  na  parkovištích 
v blízkosti průmyslových 
podniků a nárůstu cestu-
jících na spojích do práce, 
protože rozšířením MHD 
zdarma  do  okolních  obcí 
jsme  rovněž  zatraktivnili 
Frýdek-Místek  pro  dojíž-
dění  za  prací,“  říká  pri-
mátor  Michal  Pobucký. 
Ten  nyní  tlačí  se  stej-
nou  vehemencí  i  projekt 
vlastního  městského  do-
pravního  podniku,  který 
je  podle  něj  zárukou,  že 
bude  MHD  zdarma  za-
chována  i  v  budoucnosti 
při nákladech, které bude 
mít město pod kontrolou. 
Počet cestujících vzros-

tl během 5 let z 3,8 milio-
nu cestujících ročně na 7,2 
milionu  cestujících  roč-
ně  a  následně  se  na  této 
hodnotě  ustálil.  „V  červ-
nu 2012 došlo k prvnímu 
pokusu o  rozšíření MHD 

zdarma do okolních obcí. 
Jednalo se o zkušební ví-
kendový provoz do turis-
ticky  atraktivních  lokalit 
v  okolí města.  Provoz  se 
osvědčil,  počet  cestují-
cích  na  těchto  linkách 
stoupl  až  čtyřnásobně. 
Následně  byl  zaveden 
provoz  MHD  do  obce 
Hukvaldy  i  v  pracovních 
dnech.  Zde  byl  vyzkou-
šen  nový  způsob  finan-
cování  linky,  kdy  linku 
na  území  města  platí 
Statutární  město  Frýdek-
-Místek,  na  území mimo 
město  hradí  Moravsko-
slezský kraj a ztrátu tržeb 
vzniklou  novým  tarifem 
MHD  zdarma  hradí  jed-

notlivé  obce.  Díky  tomu 
bylo  možné  rozšířit  tarif 
MHD  zdarma  i  do  okol-
ních  obcí  za  pro  obce 
příznivých  finančních 
podmínek.  Město  Frý-
dek-Místek  mělo  snahu 
pomocí  rozšiřování  li-
nek  MHD  do  okolních 
obcí  snížit  počet  aut  do-
jíždějících  z  těchto  obcí 
do města.  Jelikož  systém 
fungoval, byla v následu-
jících  letech  MHD  roz-
šířena  do  dalších  obcí. 
Dnes  kromě  samotného 
města  zajišťuje  obsluhu 
do  a  z  dalších  20  obcí,“ 
rekapituluje Jan Širc.
„Sledujeme  sociální 

efekt.  Cestující  ušetří 

několik  tisíc korun  ročně 
za  dopravu.  Tyto  pení-
ze  se  nikde  neztratí,  lidé 
je  pouze  utratí  za  něco 
jiného,  zpravidla  opět 
ve  Frýdku-Místku,  takže 
se takto nepřímo pomáhá 
i  místním  podnikatelům. 
Na rozdíl od  jiných opat-
ření  (například  odpady 
zdarma apod.),  toto opat-
ření  od  občanů  vyžaduje 
určitou  změnu  chování, 
která  je  pro  město  pozi-
tivní  – když nechají  auto 
doma, tak ušetří,“ vysvět-
luje  náměstek  primátora 
Karel Deutscher.
MHD  zdarma  se 

za  sedm  let  provozu 
osvědčila.  V  tuto  chvíli 
jsou  cestující  s  nastave-
ným  systémem  spokoje-
ni.  MHD  je  využívána 
mnohem  více  než  dříve, 
takže finanční prostředky 
do ní vložené jsou využí-
vány efektivněji. Ukázalo 
se  například,  že  cestující 
dříve  MHD  využívali 
pouze k cestování do prá-
ce nebo do škol a jinak se 
MHD vyhýbali. Po zave-
dení MHD zdarma začaly 
být najednou více využí-
vány večerní nebo víken-
dové  spoje.  „Jsme  rádi, 
že  jsme  kritikům  MHD 
zdarma zavřeli pusu a že 
už se proti ní dnes nikdo 
neodváží  vystupovat. 
Čas  ukázal,  že  je  natolik 
přínosná,  že  ji  rozhod-
ně  budeme  chtít  zacho-
vat,  i  když  se  obchvat, 
s  nímž  jsme  ji  spojovali, 
konečně  začíná  stavět,“ 
uzavřel  primátor  Michal 
Pobucký.   (pp)AUTEM NEBO BUSEM?: Díky MHD zdarma lidé častěji volí druhou možnost.  Foto: Petr Pavelka

V oblasti dopravy: Zachováme MHD zdarma
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kam za sportem a relaxací
CASTING Frýdek-Místek

Rybolovná technika zve všechny zájemce na tréninky: 
út, čt 16–18 hodin.

POHÁR JOSEFA MASOPUSTA
chlapců středních škol a víceletých gymnázií v kopané 

Sportovní areál Stovky Frýdek-Místek
středa 9. května- okresní finále 
úterý 15. května - krajské finále

úterý 22. května
- kvalifikace na republikové finále

Mimořádného úspě-
chu dosáhlo házenkář-
ské družstvo chlapců ZŠ 
Frýdek-Místek, Pionýrů 
400 na republikovém 
finále základních škol 
v házené, které se usku-
tečnilo na této škole.
Na  turnaji  se před bouř-

livou  kulisou  představilo 
šest nejlepších družstev dí-
vek a chlapců z celé České 
republiky. Kluci z „Šestky“ 
měli  mimořádně  těžkou 
skupinu,  do  které  patřil 
tým z Liberce a především 
velký favorit celého turnaje 
ZŠ Zubří, na kterou nastou-
pili hned v prvním zápase. 
Po úvodním skvělém polo-
čase na kluky padl patnác-
timinutový střelecký útlum, 
a přestože v závěru zápasu 
mocně dotahovali, nakonec 
odešli poraženi 14:15.
Tento  výsledek  zname-

nal  jediné.  Pokud  chtěli 
hráči  z  Frýdku-Místku 
postoupit  do  pátečního 

boje o medaile,  tak muse-
li  bezpodmínečně  porazit 
základní  školu  z  Liberce. 
To se bez větších problémů 
podařilo (31:22) a mohli se 
tak  těšit  na  semifinálové 
utkání  s  jasným  vítězem 
druhé skupiny 7. ZŠ Most.
Tento  zápas  začal  opět 

skvěle,  ale  soupeř  se  po-
stupně osměloval, dotáhl se 
až na dva góly, avšak hráči 
z 6. ZŠ zvýšili obrátky a na-
konec z toho byl vcelku jed-
noznačný výsledek 23:15.
Vrcholem celého  turnaje 

pak  byl  finálový  zápas  6. 
ZŠ  s  dosud  neporaženým 
týmem  ZŠ  Zubří,  který 
v  živém  přenosu  vysílala 
Česká  televize.  Od  začát-
ku  to  byl  především  boj 
skvělých obran v čele s vy-
nikajícími  brankáři  obou 
týmů.  Mírně  navrch  měli 
házenkáři „Šestky“, a když 
byl v závěru vyloučen nej-
lepší střelec soupeře, zdálo 
se, že by si vítězství mohli 

pohlídat.  Nakonec  to  však 
byl  soupeř,  který  šel  půl 
minuty před koncem řádné 
hrací doby do vedení 12:11. 
Přesto  to  kluci  nevzdali 
a pět sekund před závěreč-
ným hvizdem nejlepší stře-
lec  celého  turnaje  Tomáš 
Havránek  z  levého  křídla 
vyrovnal. Došlo  tak na  lo-
terii  pěti  sedmičkových 
hodů. V ní skvěle zachytal 
nejlepší brankář turnaje Pa-
trik  Bartoš,  a  když  Ondra 
Voleník proměnil svůj hod, 
mohla  naplno  propuknout 
oslava mistrovského  titulu. 
„Klukům  blahopřeji,  za-
sloužili  si  to  a  budou  mít 
vzpomínku  na  celý  život. 
Myslím, že to byl ale záži-
tek úplně pro všechny, kteří 
se této akce zúčastnili, a dě-
kuji  pořadatelskému  týmu 
okolo Martina Strnadela, že 
si  na  takovou  věc  troufli,“ 
hodnotil  finálový  turnaj 
Sportovní  ligy  náměstek 
primátora Pavel Machala.

Oddíl rychlostní kano-
istiky TJ Slezan Frýdek-
-Místek se o víkendu 14. 
dubna zúčastnil prvních 
závodů, které se konaly 
v Kojetíně. Rychlostní 
kanoisté se pak násled-
ně 22. dubna zúčastni-
li v Praze také MČR 
na dlouhých tratích.
Na prvních závodech Vel-

komoravské ligy v Kojetíně 
se  závodníci  rozhodně  ne-
ztratili. Beáta Pokludová ob-
sadila čtvrté místo, na konci 
dlouhého závodního dne vy-
bojoval Kristián Czerný dal-
ší čtvrté místo. Ale nejenom 
oni  dobře  reprezentovali 
město  Frýdek-Místek,  sed-

mé místo vybojovala Aneta 
Zahradníková a do 15. mís-
ta  na  dvoukilometrových 
tratích dojeli Václav Růžič-
ka,  Jakub  Kunštár,  Patrik 
Pokluda a Adam Zahradník.
Nejlepší  kajakářkou  frý-

deckého  oddílu  na  MČR 
byla  Beáta  Pokludová,  kte-
rá  mezi  silnou  konkurencí 
dojela  na  dvanáctém místě. 
Největšího  úspěchu  dosá-
hl  Kristián  Czerný,  který 
na  trati  2500 m  vybojoval 
bronzovou  medaili.  Obě-
ma  závodníkům  děkujeme 
za vzornou reprezentaci od-
dílu a města Frýdku-Místku 
a  přejeme  hodně  úspěchů 
v nastávající sezoně.

Házenkáři 6. ZŠ se stali před kamerami
České televize mistry České republiky

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ: Sportovní show se vším 
všudy, včetně přímého přenosu finále.  Foto: Petr Pavelka

V duelu s Příbramí oba 
celky nastoupily do utká-
ní povzbuzené předešlými 
výsledky. Zatímco hosté 
dokázali v boji o druhou 
příčku tabulky zdolat 
v domácím prostředí 
královehradecké Votro-
ky 2:0, tak Valcíři loupili 
na hřišti soupeře, když 
z pražského Strahova 
odváželi tři cenné body 
za výhru nad Olympií 4:1. 
Valcíři  hráli  proti  favo-

ritovi  druhé  nejvyšší  fot-
balové soutěže ze zabezpe-
čené obrany, přesto to byli 
oni, kdo se v úvodu snažili 
o nějaké ty střelecké poku-
sy.  Příbramští  se  do  něja-
ké  vážnější  šance  dostali 
až  ve  22.  minutě  a  hned 
z  toho  mohla  být  branka. 
O  šest minut  později  ude-
řilo  na  druhé  straně.  Sla-
ninka  zahrál  rohový  kop 
naprosto  přesně  na  hlavu 
nabíhajícího Chvěji a Stov-
ky poprvé v tomto střetnutí 
mohly burácet – 1:0!
V  poločasové  přestávce 

proběhla  v  hostující  kabi-
ně  nejspíš  pořádná  bouřka, 
jelikož  od  druhého  dějství 
to  byla  úplně  jiná Příbram, 
než  kterou  měli  možnost 
naši  fanoušci  vidět  v  první 
půli. Svěřenci trenéra Josefa 

BOJ O ZÁCHRANU: Valcíři sbírají body a zatím se drží 
těsně nad sestupovými příčkami.   Foto: Petr Pavelka

Valcíři začali i vyhrávat
MFK F-M – 1. FK Příbram 2:1

Csaplára dávali o sobě hod-
ně vědět, ale protože se hna-
la za vyrovnáním, otevírala 
vrátka ve své obraně. V 58. 
minutě  vybojoval  Varadi 
ve středu hřiště míč pro Mo-
zola, ten se ještě k úniku sice 
nedostal,  ale  míč  putoval 
k  rozeběhnutému  Přichys-
talovi,  který  jej  stačil  ještě 
před brankou soupeře posu-
nout na pravou stranu Hruš-
kovi.  Syn  našeho  bývalého 
kanonýra  si  při  následném 
zakončení  počínal  stejně 
jako jeho otec v dobách své 
největší  slávy. Gólman Bo-
háč si na míč sice sáhl, za-
bránit druhému gólu ve své 
síti ovšem nedokázal – 2:0! 
Než  se  ale  všichni  stačili 
ve Stovkách doradovat, uká-
zal střídající Matoušek krás-
nou fotbalovou individuální 
akci,  po  které  bylo  utkání 

rychle zdramatizováno. Pří-
bram  totiž  snížila na  rozdíl 
jediného  gólu  –  2:1. A  kdo 
středeční utkání viděl, musí 
říct, že to byly v závěru po-
řádné nervy. 

Martin Pulpit (trenér 
Frýdku-Místku):  „To-
muhle utkání  lze snad vy-
tknout  jen  slabší  diváckou 
návštěvu.  Podle  mého  si 
hráči  momentálně  zaslou-
ží, aby na ně fanoušci cho-
dili. Ten rozdíl oproti pod-
zimu  je  markantní,  vždyť 
kluci bojují od první do de-
vadesáté  minuty  a  dnes 
jsme  viděli  utkání  prvoli-
gové úrovně. My  jsme zá-
pas pojali trochu taktičtěji, 
soupeř byl hernější. Škoda 
jen, že jsme udělali po naší 
druhé  vstřelené  brance 
z  utkání  zápletku.  Závěr 
mohl být trochu klidnější.“

O tento skvělý úspěch 
se zasloužili:  Patrik  Bar-
toš,  Antonín  Borák,  Jan 
Chovančík,  Tomáš  Havrá-
nek,  Damian  Hlaváč,  On-
dřej  Voleník,  Jakub  Bro-
žek, Zdeněk Kresta, Václav 

Mlčoušek,  Radek  Halamí-
ček, Marek Volný  (všichni 
9.A) a Daniel Toman (8.B). 
Gratulujeme  a  děkujeme 
za  vynikající  reprezentaci 
ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 
400 a také města.

Kanoisté zahájili sezonu
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Black Volley Beskydy 
bojoval do poslední chví-
le o postup do nejvyšší 
extraligové soutěže, ale 
s tradičním klubem Aero 
Odolena Voda v rozhodu-
jícím pátém zápase pro-
hrál. I tak ale tým kolem 
Přemysla Kubaly pře-
kvapil většinu „odborní-
ků“, kteří považovali ba-
ráž za formalitu s jasným 
výsledkem pro Aero.
Že  vše  může  být  mno-

hem  vyrovnanější,  potvrdil 
hned první  zápas  na Odol-
ce,  který  byl  od  začátku 
přetahovanou  o  každý  bod 
a  rozhodovalo se ve vypja-
tých  koncovkách.  Důležitý 
byl každý míč, což se uká-
zalo při mečbolu hostí, kdy 
po bloku Hollého hlavní roz-

hodčí zapískal konec utkání, 
ale následně své rozhodnutí 
po  konzultaci  s  čárovým 
rozhodčím změnil a domácí 
set  nakonec  po  boji  získali 
a snížili na 1:2. Tím se do-
stali  do  psychické  pohody, 
ale nakonec přece jen mohly 
slavit důležité vítězství Bes-
kydy. Druhý zápas odehrá-
li  domácí  ve  velkém  stylu 
a  agresivní  hrou  srovnali 
po  jednoznačném  průběhu 
na 1:1 na zápasy.
Na  domácí  palubovce  se 

zrodily  pro  změnu  výsled-
ky  1:3  (-29,19,-17,-22)  a  3:0 
(23,17,13),  když  pro  jejich 
vývoj  byl  vždy  rozhodující 
první set. Bohužel  to plati-
lo  i o rozhodujícím zápase, 
který se hrál znovu na Odol-
ce. První set domácí vyhráli 

VYROVNANÁ SÉRIE: O postupu musel rozhodnout až pátý zápas.  Foto: Petr Pavelka

Beskydy do extraligy neproklouzly

Po více než šesti měsí-
cích vstoupili do nové sezo-
ny také baseballisti Klasi-
ku Frýdek-Místek. A hned 
v úvodní víkend je čekala 
náročná porce tří zápasů. 
V  sobotu  nejdříve 

na  svém  hřišti  přivítali 
ve  dvojzápase  Wolfs  Do-
mažlice  a  diváci,  kteří  do-
razili  na  hřiště,  se  rozhod-
ně  nenudili.  K  vidění  bylo 
celkem padesát šest doběhů 
a mnoho zajímavých výko-
nů. Klasik v obou utkáních 
soupeři  nadělil  devatenáct 
bodů a připsal si dvě výhry.
Snad  nejvíce  všechny 

zaujal  výkon  teprve  pat-

náctiletého Matyáše Kozla, 
který  debutoval  v  mužské 
kategorii. Ten si při své pre-
miéře zapsal šest úspěšných 
odpalů a dvanáct stažených 
bodů.  Výraznou  měrou  se 
tak podílel na obou výhrách 
Klasiku.  „Před  prvním 
utkáním jsem byl nervózní, 
ale po prvním hitu to ze mě 
spadlo  a  už  to  bylo  v  po-
hodě,“  řekl  po  dvojzápase 
talentovaný  odchovanec 
Frýdku-Místku. „Až na pár 
chyb,  které  jsem  udělal, 
jsem  se  svým  výkonem 
spokojený.  Jsem  rád,  že 
jsem dostal šanci si zahrát.“
„Matyáše  sleduji  delší 

dobu,“ říká nový hrající tre-
nér Klasiku Martin Drong. 
„Snad od osmi let dostával 
každý  rok  diplom  za  nej-
lepšího pálkaře ve své kate-
gorii. Pracujeme s ním jako 
vůbec s nejtalentovanějším 
pálkařem  Frýdku-Místku, 
a  proto mě  jeho  výkon  až 
tolik nepřekvapil.“
O  den  později  přijel 

do  Frýdku-Místku  tým, 
kterého  ještě  na  novém 
hřišti  fanoušci  neměli 
možnost  vidět.  V  rámci 

Českého baseballového po-
háru  totiž  los  určil  domá-
cím  jako  prvního  soupeře 
v pavouku extraligový ce-
lek Skokani Olomouc.
Domácí  jako  by  se 

soupeře  lekli  a  oproti  so-
botním  zápasům  se  nedo-
kázali  prosadit  na  pálce. 
Naopak zkušený tým Sko-
kanů postupně přidával do-
běh po doběhu. Nakonec se 
mohl radovat z výhry 11:1 
a postupu do dalšího kola. 
Navíc to pro Olomouc byla 
první  výhra  v  soutěžním 
utkání  v  letošní  sezoně, 
protože  v  extralize  zatím 
nedokáží najet na vítěznou 
vlnu.  „Hráli  jsme  navíc 
poprvé  ve  Frýdku-Místku 
a  vše  bylo  super.  Krásné 
počasí, super hřiště, pěkný 
areál,  přišli  diváci,  hrálo 
se  nám  tady  skvěle,“  řekl 
po  utkání  zkušený  repre-
zentační  zadák  v  dresu 
Olomouce Jakub Voják.
„Měli jsme možnost po-

razit extraligový tým, kte-
rý  nemá  formu,“  neskrý-
val  nespokojenost  nový 
lodivod  Frýdku-Místku 
Martin Drong.

TALENT: Mates Kozel.  Foto: Pavel Chorobik

Baseballisti Klasiku vstoupili do sezóny

V pondělí 23. dubna se 
gymnastika při 11. ZŠ se 
staršími děvčaty a chlapci 
zúčastnila Finále poháru 
v pohybových skladbách 
v Opavě. Chlapci soutěžili 
v kategorii I a měli kon-
kurenci šesti týmů. 
Chlapci  předvedli  pohy-

bovou  skladbu  s  názvem 
Ferda  Mravenec  a  brouk 
Pytlík,  která  obsahuje 
spoustu  akrobacie.  Pro-
vedení  bylo  na  jedničku 

a  vybojovali  si  tak  krásné 
2.  místo,  nestačili  pouze 
na družstvo z Opavy. „Klu-
ci na pohybové skladbě dost 
zapracovali  od  poslední 
přehlídky, zasloužili si to!“ 
hodnotila  trenérka  chlapců 
Vendula Henychová. 
Naše  děvčata  soupeřila 

s  pěti  družstvy v kategorii 
II. Holky závodily se sklad-
bou Mimové  a  byla  to  pro 
ně  rovnou  velká  premiéra. 
Děvčata mají sestavu hodně 

gymnastickou, ale také ob-
sahuje  spoustu  akrobacie, 
například  salto  vzad  nebo 
arab.  Dívky  byly  nakonec 
ohodnoceny  nejlépe  a  vy-
hrály.  „Holky  moc  chvá-
lím,  skladba  je  náročná 
a  zvládly  ji  skvěle,  dotré-
nujeme  sjednocení  a  bude 
to  perfektní,“  našla  přece 
jen  rezervy  trenérka  dívek 
Petra Tobiášová. Všem moc 
gratulujeme  a  těšíme  se 
na další úspěchy.

Gymnastika uspěla na finále poháru

Za krásného, slunečného 
počasí proběhla na slezan-
ském stadionu Čokoládo-
vá tretra. V letošním roce 
sice pořadatelé omezili 
doplňkový program a ne-
byla přítomna ani atletická 
osobnost, ale dětem to nic 
neubralo na nadšení, se 
kterým bojovaly na trati.
Celkem  dorazilo  354  zá-

vodníků od 2 do 17 let a k vi-
dění byly obrovské souboje. 
Z našich  si vítězství odnes-
la  na  trati  60 m  Karolína 
Adámková (roč. 2013), v mi-
nipřípravce na 200 m Tomáš 

Škapa 33.28 s a v přípravce 
Tereza  Kubajurová  výbor-
ným časem 46.49 s. Osmis-
tovka  již  byla  plně  v  režii 
našich  a  nejhodnotnější  vý-
kony byly dosaženy ve star-
ším  žactvu.  Tam  Anna 
Cagašová  zaběhla  skvělých 
2:16.34  minuty  a  Thomas 
Hlavačka  útočil  na  čas  pod 
dvě minuty, nakonec 2:00.95 
min. Mladší žákyně vyhrála 
Karolína  Vilčková  2:34.31 
min. a dorost ovládla Eliška 
Kopcová 2:25.91 min. a Pa-
trik  Stankov  2:09.18  min. 
Všem blahopřejeme.

Čokoládová tretra

25:21 a hosté pak už uhráli 
jen 18 a 14 bodů. Přesto byly 

Beskydy v baráži velmi dů-
stojným  soupeřem.  Otázka 

je, jakou strategii klub zvolí 
v další sezoně.   (pp)



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  8  ≈ Odbory

Statutární město Frý-
dek-Místek, Magistrát 
města Frýdku-Místku, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, který má 
v kompetenci nakládání 
s komunálním odpadem, 
připravil ve spolupráci 
se společností Frýdecká 
skládka, a.s., zajišťující 
svoz komunálního odpadu 
na území města Frýdku-
-Místku, harmonogram 
svozu objemného odpadu 
v březnu 2018, a to formou 
přistavení velkoobjemo-
vých kontejnerů.
V  květnu  2018  budou 

velkoobjemové  kontejnery 
přistaveny  na  63  svozo-
vých místech,  jak  je uvede-
no  v  harmonogramu  níže. 
Přistaveny  budou  vždy 
dopoledne  uvedeného  dne, 
nejpozději  do  14.00  hodin, 
a  odváženy  budou  následu-
jící den mezi 6. až 12. hodi-
nou. Odpad  smí  být  odklá-
dán  pouze  do  kontejnerů! 
Jakékoliv odkládání odpadu 
mimo kontejner bude pova-
žováno  za  odkládání  odpa-
du  mimo  vyhrazené  místo 
dle ust. § 69 odst. 2 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších 
zákonů,  ve  znění  pozděj-
ších  předpisů,  s  možností 

uložení  pokuty  až  do  výše 
50.000 Kč.  V  době  konání 
svozu  bude  Městská  poli-
cie  Frýdek-Místek  provádět 
pravidelné kontroly konkrét-
ních stanovišť a bude sank-
cionovat na místě ty, kteří se 
dopustí  přestupku  proti  ve-
řejnému  pořádku,  tj.  odloží 
odpad mimo kontejner.

HARMONOGRAM 
SVOZU:

14. 5.
Frýdek, Panské Nové Dvory 
2416,  Panské  Nové  Dvory 
3444 (u býv. hř. TJ Slezan), 
ul. K Hájku 140 (u obchodu), 
ul. Lubojackého 2702 (napo-
jení  ul.  J.  E.  Purkyně),  ul. 
Bruzovská 1826 (u vodárny)
Místek,  ul.  Kollárova  146 
(u  pečovatelských  domů), 
ul.  Fibichova  1499  (poblíž 
Gymnázia  Petra  Bezruče), 
ul. Pionýrů 803

15. 5.
Frýdek, ul. K Lesu 1822 (na-
proti  kříže),  ul.  Nové Dvo-
ry-Vršavec  1825  (u  lesa), 
ul.  Mánesova  438  (u  piv-
nice),  ul.  Jeronýmova  428, 
ul.  Míru  poblíž  č.  p.  1327 
(u prádelny), ul. Míru za č. 
p. 1345 (u hřiště)
Místek,  ul.  Beethoveno-
va  1857  (na  parkovišti),  ul. 
Myslbekova 2034 (u rozvod-
ny), ul. Ke Splavu 1568 (u ná-

dob na separovaný odpad)
16. 5.

Lískovec  410  (za  výrobnou 
krůtích výrobků)
Frýdek,  ul.  Jiřího  Hakena 
1658  (u  večerky  „Maják“), 
ul. Slezská 2898 (na parko-
višti),  ul.  Černá  cesta  2874 
(u  obchodu),  ul.  Křižíkova 
1352 (autobusové stanoviště 
VP), ul. Tolstého 110 (u tele-
fonní budky), ul. Maxe Šva-
binského 2237 (směrem k ul. 
Lískovecká)

17. 5.
Frýdek,  ul.  Slunečná  (vedle 
I.  P.  Pavlova  284),  ul.  Nad 
Mostárnou 2631 (u lávky), ul. 
Josefa  Skupy  2928  (za  kul-
turním  domem),  ul.  Cihelní 
3416  (u  gymnázia  a  SOŠ, 
dříve 10. ZŠ), ul. Klicperova 
385 (u popelnic), ul. Slunečná 
290, ul. Slunečná 302

21. 5.
Místek,  ul.  Březinova  789 
(u  výměníku),  ul.  Česko-
slovenské  armády  1935 
(na  parkovišti),  ul.  Anen-
ská  632  (na  parkovišti),  ul. 
Zdeňka Štěpánka 154 (za re-
staurantem),  ul.  Bezručova 
232  (u  betonových  zábran), 
ul. K Olešné 1332

22. 5.
Místek, ul.  Jiřího Trnky 72 
(u  restaurace  Morava),  ul. 
Dr. Antonína Vaculíka 1899 

(parkoviště  za  8.  ZŠ),  ul. 
Frýdlantská 2199 (u věžáků)
Zelinkovice,  ul.  Příborská 
63  (poblíž  MŠ,  u  nádob 
na separ. odpad) , ul. Roven-
ská 5 (u lípy u odb. k jach-
ting Palkovice)
Chlebovice,  ul. Ke Studán-
ce  128  (u  transformátoru), 
ul.  Františka  Prokopa  110 
(u  pošty),  ul.  Stařičská  78 
(u pana Martínka)
Lysůvky, ul. Zahradnická 51 
(naproti zahradnictví)

23. 5.
Frýdek, ul. Jana Čapka 3087, 
ul. M. Chasáka 3149, ul. Pe-
kařská  3421  (za  domem  č. 
p. 3057)
Místek,  ul.  Pavlíkova  270 
(u nádob na separovaný od-
pad), ul. Lesní 505, ul. Pal-
kovická 305 (u podchodu)

24. 5.
Lískovec,  ul.  K  Sedlištím 
305 (u kulturního domu), ul. 
K Sedlištím 281 (u hřbitova)
Skalice  61  (u  kulturního 
domu),  137  (u  kostela),  128 
(u vrby), 32 (u žampionárny)
Místek, ul. Vojtěcha Martín-
ka 2373 (u hřiště), ul. Kola-
říkova 574, ul. Spořilov 1614 
(za domem), ul. Čelakovské-
ho 1474 (bývalá prodejna)

25. 5. – 28. 5.
Skalice – Kamenec rozcestí 
(poblíž č. p. 399)

Do velkoobjemových kon-
tejnerů ODKLÁDEJTE OB-
JEMNÝ ODPAD (např. skří-
ně, ostatní nábytek, koberce, 
matrace),  NEODKLÁDEJ-
TE nebezpečný odpad (např. 
mazací  a  motorové  oleje, 
olejové  filtry,  televizory, 
monitory,  počítače,  obra-
zovky,  lednice,  mrazáky, 
zbytky barev, laků a ředidel, 
použité  obaly  od  postřiků, 
autobaterie  a  monočlánky, 
prošlé  a  nepotřebné  léky). 
Tyto odpady můžete zdarma 
odložit ve sběrném dvoře (ul. 
Panské Nové Dvory – v ob-
jektu  společnosti  Frýdecká 
skládka, a.s., ul. Jana Čapka 
–  sídliště  Slezská  –  bývalý 
areál  stavebnin  BETA,  ul. 
Na Příkopě – pod estakádou, 
ul.  Collo-louky  –  vedle  su-
permarketu  Tesco).  Do  vel-
koobjemových  kontejnerů 
NEPATŘÍ  stavební  odpad 
ani  biologický  odpad  (např. 
větve, tráva).
Změna  umístění  velko-

objemových  kontejnerů 
v  rámci  ulice  vyhrazena. 
Pro  informace  se  může-
te  obrátit  na  odbor  život-
ního  prostředí  a  země-
dělství,  tel.  558  609  498, 
nebo  přímo  na  společnost 
Frýdecká  skládka  a.s.,  tel. 
558 440 066.

Svoz objemného odpadu v květnu ve městě, včetně místních částí

Vážení  rodiče/zákonní 
zástupci,  zápis dětí k před-
školnímu vzdělávání v ma-
teřských  školách  (MŠ) 
zřizovaných  Statutárním 
městem Frýdek-Místek pro 
celý následující školní rok 
2018/2019 se koná v pon-
dělí 14. května a v úterý 
15. května. 
Některé MŠ využijí pou-

ze  jeden  den  (MŠ Chlebo-
vice, Skalice a Frýdek-Mís-
tek, Slezská 770 zapisují 14. 
května; MŠ Frýdek-Místek, 
Slezská  2011  zapisuje  15. 
května).
Předškolní  vzdělávání 

se  organizuje  v  souladu  se 
školským zákonem pro děti 
ve věku zpravidla od 3 do 6 
let,  nejdříve  však  pro  děti 
od  2  let.  Pro děti, které 
do 31. srpna 2018 dosáh-
nou věku 5 let, je od 1. září 
2018 do zahájení povinné 
školní docházky před-
školní vzdělávání povinné. 
Pokud ještě dítě do MŠ 
nedochází, musí ho zá-
konný zástupce přihlásit 

ve spádové MŠ, nebo v jiné 
vybrané MŠ v termínu zá-
pisu. Nesplnění této povin-
nosti lze považovat za pře-
stupek.
Na  webových  strán-

kách  MŠMT  www.msmt. 
.cz,  v  sekci  Vzdělávání/
Předškolní  vzdělávání  jsou 
zveřejněny informace o po-
vinném  předškolním  vzdě-
lávání.
Zastupitelstvo  města 

na  základě  ustanovení 
školského  zákona  vydalo 
Obecně závaznou vyhlášku 
č.  4/2017,  kterou  se  stano-
ví  školské  obvody  mateř-
ských  škol  zřizovaných 
Statutárním  městem  Frý-
dek-Místek.  Spádová  MŠ 
(MŠ  ve  školském  obvodu, 
v němž má dítě místo trva-
lého pobytu) musí  v  soula-
du  se  školským  zákonem 
přijmout přednostně děti ze 
svého  školského  obvodu, 
pro které je předškolní vzdě-
lávání  povinné  nebo  mají 
přednostní  právo  na  přijetí 
(pro školní rok 2018/2019 se 

jedná o děti tříleté a starší). 
Další kritéria pro přijetí dětí 
k  předškolnímu  vzdělávání 
stanoví  ředitel  MŠ,  který 
rozhoduje  o  přijetí  dítěte 
ve správním řízení. 
Dítě  může  být  přijato 

k  předškolnímu  vzdělávání 
i  v  průběhu  školního  roku, 
pokud má MŠ volné místo. 
Bližší informace o zápisu 

dětí k předškolnímu vzdělá-
vání zveřejní ředitelé dotče-
ných MŠ způsobem v místě 
obvyklým.

Zápis k předškolnímu 
vzdělávání se uskuteč-
ní v mateřských školách 
na těchto místech:

ZŠ a MŠ FM, 
Jana Čapka 2555

web: http://msskrivanek.
webnode.cz/

web: http://mspastelkafm.
webnode.cz/

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

ZŠ a MŠ FM, 
El. Krásnohorské 2254

web: http://5zsfm.cz/mater-
ska-skola/

- MŠ FM, Lískovecká 2850
ZŠ a MŠ FM, Lískovec, 

K Sedlištím 320
web: 

http://info.skola.liskovec.cz/
- MŠ FM, Lískovec, K Sed-
lištím 182
ZŠ a MŠ FM – Chlebovice, 

Pod Kabáticí 107, 
příspěvková organizace

web: www.zschlebovice.cz
- MŠ FM, Chlebovice, Pod 
Kabáticí 193
ZŠ a MŠ FM – Skalice 192, 
příspěvková organizace
web: www.skolaskalice.cz
- MŠ FM, Skalice 192

MŠ Pohádka, FM, 
Třanovského 404

web: 
www.mspohadkafm.cz

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

MŠ Beruška, FM, 
Nad Lipinou 2318

web: www.msberuska.cz
- MŠ FM, Nad Lipinou 2318 
- MŠ FM, Olbrachtova 1421

MŠ Sněženka, FM,
 Josefa Lady 1790

web: www.mssnezenka.cz
- MŠ FM, Josefa Lady 1790
- MŠ FM,  8.  pěšího  pluku 
821
- MŠ  FM,  Svatopluka  Če-
cha 170
MŠ Mateřídouška, FM, 

J. Božana 3141
web: 

www.msmateridouska.cz
- MŠ FM, J. Božana 3141

MŠ FM, Josefa 
Myslivečka 1883

web: www.jmyslivecka.cz
- MŠ FM, Josefa Mysliveč-
ka 1883
- MŠ FM, F. Čejky 420
- MŠ Lysůvky, Příborská 37
MŠ FM, Anenská 656, 
příspěvková organizace
web: www.msanenska.cz
- MŠ FM, Anenská 656 
(zde se zapisují děti i pro MŠ 
FM, Jiřího Trnky 63)

ZŠ a MŠ Naděje, FM, 
Škarabelova 562

web: 
http://nadejems.webnode.cz/
- MŠ FM, K Hájku 2972

Zápis dětí do mateřských škol ve Frýdku-Místku
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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 (kan-
celář)
nebytové  prostory  o  výměře  18,37 m2,  VI.  NP 
(kancelář)
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 zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
– ul. Těšínská
nebytové prostory o celkové výměře 17,6 m², I. 
NP (kancelář)
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Mís-
tek (stavba je součástí pozemku p. č. 2910) – tř. T. 
G. Masaryka
nebytový prostor o celkové výměře 31,30 m², I. 
NP (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m², I. 
NP (prodejna)
stavba č.p.1147, na pozemku p.č. 2982 zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Mís-
tek  (stavba  je  součástí  pozemku  p.č.  2982)  –  tř. 
T.G.Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 435 m² (ka-
várna Radhošť)
stavba č.p. 1248 na pozemku p.č. 3310 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 
3310) – Zámecké náměstí
nebytové prostory o  celkové výměře 26,75 m²  , 
I.NP (prodejna)
nebytové  prostory  o  celkové  výměře  70,35  m², 
I.NP (prodejna)
nebytové prostory o celkové výměře 7,54 m², I.NP 
(sociální zařízení)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p. č. 
1542) – Kostikovo náměstí 
nebytové prostory o celkové výměře 73,02 m², IV. 
NP (kancelář, kuchyň, sociální zařízení)
nebytové prostory o celkové výměře 35,68 m², IV. 
NP (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 37,28 m², IV. 
NP (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 66,33 m², IV. 
NP (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 5,10 m², IV. 
NP (sociální zařízení)
stavba bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 2829/2 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p. č. 2829/2) – sklad bavlny u nádraží ČD 
nebytové prostory o celkové výměře 232,46 m², I. 
NP (sklad 1.11)
nebytové prostory o celkové výměře 381,74 m², I. 
NP (sklad 1.13)
nebytové prostory o celkové výměře 378,18 m², I. 
NP (sklad 1.14)
nebytové prostory o celkové výměře 263,65 m², I. 
NP (sklad 1.16)
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 
k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součás-
tí pozemku p.č. 3988/9) – bývalá místecká kasárna

nebytové  prostory  o  celkové  výměře  92,89  m2 
(sklad)
nebytové  prostory  o  celkové  výměře  10,66  m2 
(sklad)
nebytové  prostory  o  celkové  výměře  27,14  m2 
(sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí po-
zemku p.č. 3978/3) – bývalá místecká kasárna
nebytové  prostory  o  celkové  výměře  17,55  m2 
(kancelář)
nebyt. prostory o celkové výměře 39,3 m2 (kancelář)
nebyt. prostory o celkové výměře 101,3 m2 (kancelář)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je sou-
částí pozemku p.č. 3975/6) – bývalý sklad PHM 
– bývalá místecká kasárna
nebyt. prostor o celkové výměře 43,47 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je součástí 
pozemku p.č. 3975/7) – bývalá místecká kasárna
- nebyt. prostory o celkové výměře 269,31 m2 (garáž)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/15 za-
stavěná  plocha  a  nádvoří  (stavba  bez  č.p./č.e.  je 
součástí pozemku p.č. 3993/15) – bývalá místecká 
kasárna
- nebyt. prostory o celkové výměře 220 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3986/3 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je součástí 
pozemku p.č. 3986/3) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 72 m2 (garáž)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/6 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je součástí 
pozemku p.č. 3988/6) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 46,92 m2 (garáž)
stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je součástí po-
zemku p.č. 3987/2) – bývalá místecká kasárna:
1. PP – levá strana od schodiště 295,63 m2, pravá 
strana od schodiště 385,36 m2,
1. NP – levá strana od schodiště 295,63 m2, pravá 
strana od schodiště 385,36 m2, 
2. NP – levá strana od schodiště 295,63 m2, pravá 
strana od schodiště 347,17 m2, 
3. NP – levá strana od schodiště 295,63 m2, pravá 
strana od schodiště 347,17 m2. 
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozem-
ku 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 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)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná 
plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 33,7 m2, II. NP
podzemní  stavba  se  samostatným účelovým ur-
čením – křížový podchod pro pěší, umístěná 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 Pavla je na pozemku p.č. 229/6, zastavě-
ná plocha a nádvoří – společný dvůr
nebyt. 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:

 

 

 
 

 

 

Beskydské       
farmářské trhy 2018 
Místo konání akce: náměstí Svobody 
v Místku, od 8.00 do 14.00 hodin 
Termíny:  
17. 05. 2018        31. 05. 2018         14. 06. 2018 
28. 06. 2018        12. 07. 2018         26. 07. 2018                                    
09. 08. 2018        23. 08. 2018         06. 09. 2018     
20. 09. 2018        04. 10. 2018         18. 10. 2018      
01. 11. 2018        15. 11. 2018 – Zabijačka 
 

Kontakt: Živnostenský úřad  
777 921 809, trhyfm@frydekmistek.cz 

 

Statutární město Frý-
dek-Místek se zapojilo 
do soutěže ve zpětném 
odběru elektrozaříze-
ní. Pod názvem „Hejbni 
s elektrem pro lepší ži-
vot“ ji pořádá společnost 
ELEKTROWIN a.s., a to 
od letošního dubna až 
do března příštího roku. 
Soutěž  je  určena  pro 

všechna  statutární  města 
v  České  republice,  která 
soutěží o největší množství 
odevzdaných  elektrospo-
třebičů do  sběrných dvorů 
na  jejich  území.  Hodno-
ticím  kritériem  je  hmot-
nost  zpětně  odevzdaného 
elektrozařízení přepočtená 
na jednoho obyvatele. 
„Naši občané třídí odpad 

a  i  díky  nim  jsme  na  tom 
v  porovnání  s  okolními 
městy  dost  dobře.  Posled-
ních  pět  let  odevzdáváme 
každoročně  v  rámci  zpět-
ného  odběru  okolo  190 
tun  elektrozařízení  a  roste 
i množství přijatého nebez-
pečného  odpadu.  Zatímco 
v roce 2012 ho bylo 87 tun, 
loni  už  ho  bylo  107  tun, 
tedy o 20 tun více. To jsou 
krásná čísla, kterými se mů-

žeme díky pozitivnímu pří-
stupu  občanů  k  životnímu 
prostředí  chlubit.  Vítáme 
každou aktivitu,  která v  li-
dech podpoří kladný postoj 
k životnímu prostředí a mo-
tivuje  je  k  tomu,  aby  sami 
přispěli k jeho vyšší kvalitě. 
Čím  lepší  životní  prostředí 
budeme mít, o to příjemněji 
a lépe se nám bude žít,“ řekl 
primátor Michal Pobucký. 
Občané mohou  zastaralé 

a nepoužívané domácí spo-
třebiče,  elektrické  nástroje 
a nářadí odevzdat ve čtyřech 
sběrných dvorech na území 
našeho  města.  Vysloužilé 
elektrospotřebiče  budou 
recyklovány a opět poslouží 
užitečnému účelu a zároveň 
nebudou představovat zátěž 
pro životní prostředí.
Přesné umístění sběrných 

dvorů  ve  Frýdku-Místku 
lze  nalézt  v  novém  mapo-
vém prostředí na webových 
stránkách města.
Společnost  ELEK-

TROWIN  a.s.  provozu-
je  kolektivní  systém  pro 
zpětný  odběr,  oddělený 
sběr,  zpracování,  využití 
a odstranění elektrozaříze-
ní a elektroodpadu.

Hejbni s elektrem pro lepší život
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DEN ZDRAVÍ: Na speciální den MŠ J. Trnky přijali letos 
pozvání milí hosté – ambasadoři VZPoury dětským úrazům, 
pracovníci i dobrovolníci ADRY, KAFIRY, ČČK a Vodní zá-
chranné služby. Pojmy „zdraví, pomoc, prevence, bezpečí, 
charita“ se skloňovaly na všech našich třídách. Děti i do-
spělí měli možnost se setkat s lidmi, kteří o „zdraví“ vědí 
nejvíce... Nechyběla ochutnávka „zdravých pomazánek“ 
od našich paní kuchařek, které dětem nejvíce chutnají.

Základní škola 
v Lískovci se zapojila 
do Etwinningu – akti-
vity Evropské komise 
zaměřené na online spo-
lupráci mezi školami 
zejména v oblasti vzá-
jemné komunikace žáků 
a studentů z různých 
zemí. ZŠ Lískovec se 
každoročně věnuje hned 
několika etwinningovým 
projektům.
V  tomto  roce  proběhl 

jeden krátký projekt s dán-
skou  školou  zvaný  Sneak 
peek,  neboli  nahlédnutí 
do systému zkoušek. Čeští 
a  dánští  deváťáci  si  vzá-
jemně  popsali,  jaké  druhy 
zkoušek a soutěží v anglič-
tině mají, jak se vyrovnáva-
jí se stresem a na závěr žáci 
z  Lískovce  natočili  video, 
v němž pro své dánské ko-
legy  nasimulovali  okresní 
kolo  anglické  olympiády. 

Na tomto projektu žáci pra-
covali od prosince do úno-
ra  se  základní  školou 
v dánském městě Kongens 
Lyngby nedaleko Kodaně.
„Zapojení  do  meziná-

rodních  projektů  má  pro 
naše  žáky  velký  přínos. 
Máme  ověřeno,  že  přináší 
velmi  pozitivní  výsledky 
ve  znalosti  a  schopnosti 
používat  angličtinu.  Na-
příklad  letos  jsme  dosáhli 
pěkného výsledku v okres-
ním kole olympiády v ang-
lickém jazyce, kdy se naše 
žákyně umístila na 4. mís-
tě,“ uvedla učitelka anglič-
tiny Markéta Vítková.
Další  celoroční  projekt 

lískovecké  školy  probíhá 
s  více  státy  (Maďarsko, 
Francie aj.), jejichž zástup-
ci byli před rokem v Bruse-
lu na setkání o Europeaně, 
což je digitalizovaná umě-
lecká sbírka. Tento projekt 

má několik fází. „Na úvod 
jsme  nahráli  audio,  pří-
padně video pozdrav,  dále 
jsme popsali naše oblíbené 
oblečení  a  v  následujícím 
měsíci  budeme  pracovat 
s  aplikací  Vangoyourself, 
v níž žáci vytvoří živé ob-
razy inspirované skutečný-
mi  malířskými  díly  a  po-
píší,  čím  je vybraný obraz 
zaujal,“  popsala  aktivity 
žáků Markéta Vítková.
Mezinárodní  kontakty 

školáků  z  Lískovce  tím 
však  nekončí.  V  rámci 
svých  ekoaktivit  se  žáci 
ekokroužku  spojili  se  srb-
skou  ekoškolou  z  Čačaku 
a v květnu je čeká již druhá 
skype  konference.  Lísko-
vecká  škola  totiž  dosahu-
je  úspěchy  také  v  oblasti 

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

AKCE
5. 5. – 6. 5. 

NERF VÍKEND 
| POBYTOVÁ AKCE

Další z řady akcí pro nad-
šence  do  airsoftových 
pistolek  NERF,  tentokrát 
již  podruhé  na  TZ  Viš-
ňovka.  Těšit  se  můžeš 
opět na akční hry v budo-

vě  i venku,  spoustu zába-
vy  a  netradičních  soutěží 
nejen  s  NERFKAMA. 
Kromě  hraní  a  střílení  se 
dozvíš  i  mnoho  zajíma-
vosti  z  různých  oblastí 
a něco pěkného si vyrobíš.
Věk:  8–15  let,  Cena: 
600 Kč
Místo a čas: TZ Višňovka, 
Vyšní Lhoty 168, | Příjezd: 
9.00–9.30  hodin  na  TZ 
Višňovka  |  Odjezd:  16.00 
hodin z TZ Višňovka
Informace:  Recepce 
|  Telefon:  558  111  777, 
778  421  468  |  E-mail:  re-
cepce@klicfm.cz

12. 5. 

SOBOTA PRO PRIN-
CEZNY | MÁJOVÉ 

ZAKONČENÍ
Květen je tu! Dříve se mu 
říkalo máj. Měsíc květen je 
spojen  s  lidovými  oslava-
mi a je považován za mě-
síc  lásky. My se seznámí-
me  s  jarními  tradicemi. 
Děvčata  měla  v  době  let-
nic  svou  malou  slavnost. 
Vydávala  se  po  zimě ote-
vírat prameny a studánky. 
S  princeznami  nás  čeká 
poslední  společné  setká-
ní  v  tomto  školním  roce, 
a to si zaslouží rozloučit se 
ve  velkém  stylu.  Bude  to 
pořádný  majáles!  Můžete 

se těšit na hezké a příjem-
né zážitky.
Věk: 5–8 let, Cena: 250 Kč
Místo a čas: Rodinné cen-
trum Klíček, Slezská 749, 
Frýdek, 9.00–16.00 hodin
Informace:  Recepce 
|  Telefon:  558  111  777, 
778  421  468  |  E-mail:  re-
cepce@klicfm.cz

19. 5. 
DOPOLEDNE S TAN-
CEM | ŠMOULÍ DOB-

RODRUŽSTVÍ
Zveme  všechny  malé  ta-
nečníky  na  další  taneční 
dopoledne  s  taneční  sku-
pinou Dance  4  Fun.  Spo-
lečně  zavítáme  do  šmoulí 

vesničky,  seznámíme  se 
s  jejími  obyvateli,  naučí-
me se tanec Taťky Šmou-
ly  a  chybět  nebude  pravé 
šmoulí  malování  na  obli-
čej. Na závěr si vyrobíme 
šátky  s  potiskem  a  proži-
jeme pravé  šmoulí dobro-
družství. 
Věk: 4–8 let, Cena: 70 Kč
Místo a čas:  SVČ  Klíč 
FM,  budova  A,  Pionýrů 
767,  Místek,  9.00–12.00 
hodin
Informace:  Recepce 
|  Telefon:  558  111  777, 
778  421  468  |  E-mail:  re-
cepce@klicfm.cz
 (Pokračování na str. 13)

Školáci v Lískovci se s angličtinou kamarádí

ekologicky  zaměřených 
činností  (třídění  odpadů, 
vzdělávání  žáků  k  ekolo-
gické  odpovědnosti)  a  již 
poněkolikáté  obhájila  titul 
Ekoškola.  Prostřednictvím 
Etwinningu  Lískovečtí 
požádali  ambasadora  pro 
ekoškoly, aby pro ně našel 
školu na Slovensku, proto-

že by  se  sousedy  rádi  sdí-
leli  své  zkušenosti  na  poli 
ekologických aktivit a vzá-
jemně  načerpali  inspiraci 
pro svou další práci.
Díky Etwinningu mohou 

školy jednoduchým způso-
bem navazovat partnerství 
a  realizovat  mezinárodní 
vzdělávací projekty.

V naší mateřské škole 
se snažíme poskytnout 
dětem prostřednictvím 
vzdělávací nabídky co 
nejvíce prožitků z re-
álného prostředí, které 
je obklopuje. Tvoříme 
promyšlený vzdělávací 
program, stanovujeme 
aktivity, které žádoucí 
prožitek dětem skutečně 
poskytnou.
22.  března  navštívily 

předškolní  děti  místecký 
hypermarket  Tesco.  Při-
vítání  se  dětem  dostalo 
od  samotné  paní  ředitel-
ky  Ivany  Penklové,  která 
společně  s  manažerkou 
prodejny  paní  Veronikou 
Zrunovou dětem připravi-
la zajímavý program. Děti 
si prohlédly prostory míst-
ní  pekárny,  seznámily  se 
s danými výrobky a měly 

MŠ Anenská na exkurzi v Tescu

možnost  vyzkoušet  si  ob-
sluhu strojů na výrobu ma-
kových rohlíků. Prohlédly 
si  prostor,  kde  výrobky 
před  pečením  nabývají 
na objemu, i samotné elek-
trické pece. Pochutnaly  si 
na  čokoládovém  koblížku 
a  pomocí  cukrové  pole-
vy  ozdobily  velikonoč-
ní  perníčky.  U  pokladen 

si  vyzkoušely  i  načítání 
zboží.  S  sebou  si  odnesly 
nejen  mnoho  zážitků,  ale 
i  mnoho  upomínkových 
předmětů  a  sladkých  pa-
mlsků.  Velké  poděkování 
patří  paní  ředitelce  a ma-
nažerce  prodejny  za  milý 
a vstřícný přístup. Těšíme 
se na další návštěvu. 

 Jana Maříková

Nabídka akcí Střediska volného času Klíč na květen
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Ve velké zasedací síni 
frýdecko-místecké rad-
nice byli přijati nejlepší 
žáci a studenti frýdecko-
-místeckých škol, kteří 
se dočkali ocenění za své 
úspěchy v nejrůzněj-
ších oblastech. Drobné 
upomínkové předměty 
za jejich vzornou repre-
zentaci školy, města, ale 
často i kraje a republiky 
jim předával náměstek 
primátora Pavel Macha-
la s vedoucím odboru 
školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Jiřím 
Adámkem. Podpořili 
oceněné, aby se nebáli 
dále rozvíjet svůj talent 
ve smyslu „výš a dál“, 
a poděkovali těm, kteří 
je na jejich cestě podpo-
rují, od rodičů až po pe-
dagogické pracovníky.
Základní škola a mateř-

ská škola Frýdek-Místek – 
Skalice  192,  příspěvková 
organizace navrhla žákyni 
5.  ročníku  Michaelu Še-
bestovou. Míša je žákyně 
s  výborným  prospěchem. 
Na konci loňského školní-
ho  roku  vyhrála  dopravní 
soutěž, letos byla oceněna 
zvláštní cenou hokejového 
mužstva v soutěži výtvar-
ných prací v hale Polárka, 
dosáhla nejlepšího výsled-
ku ve školním kole Mate-
matického klokana. Aktiv-
ně se zapojuje do školních 
projektů, vyrábí pomůcky 
a vzorky pro přírodovědné 
pokusy  a  pozorování,  vý-
robky na školní  jarmarky, 
pomáhá u zápisu dětí do 1. 
ročníku.  Zúčastňovala 
se  výtvarných  soutěží  – 
O  nejkrásnější  vánoční 
a  velikonoční  ozdobu 
(získala 1. místo a dar pro 
školu  ve  výši  10.000 Kč). 
Protože  Míša  je  v  pátém 
ročníku  a  od  šesté  třídy 
bude  pokračovat  na  škole 
ve  městě,  je  toto  ocenění 
také  poděkováním  školy 
za skvělou reprezentaci.
Základní  škola  Frý-

dek-Místek,  Pionýrů 
400  nominovala  žákyni 
4.  A  Nicol Skotnicovou 
za  úspěšnou  reprezentaci 
školy v disco tancích, kde 
v  různých  typech  soutěží 
v  sólových  a  duo  tancích 
získala  ve  své  věkové  ka-
tegorii  několik  prvních 
míst  a  na mistrovství  ČR 
se umístila na krásném 8. 
místě. V podzimní sezóně 

2017 dosáhla výkonnostní 
třídy M (Master) a postou-
pila do taneční extraligy.
PrimMat  –  Soukromá 

střední  škola  podnikatel-
ská,  s.r.o.  vybrala  Lucii 
Rakusovou,  studentku  3. 
ročníku.  Pod  jejím  vede-
ním  vybojovala  student-
ská  firma  „Mondechoco-
lat, s.r.o.“ 1. místo v hlavní 
soutěži na Ostravském ve-
letrhu  fiktivních  firem 
a  současně  se  tak  stala 
nejúspěšnější  student-
skou  firmou  z  ČR.  Lucie 
je  příkladnou  studentkou 
a vzorem pro své spolužá-
ky  a  dosahuje  výborných 
studijních výsledků.
Zástupcem  Základní 

umělecké  školy  Frýdek-
-Místek  je Patrik Růžič-
ka.
Patrik  studuje  klasický 

sólový zpěv ve třídě p. uč. 
Bohdany  Šlachty.  Patrik 
již několik let úspěšně re-
prezentuje školu na soutě-
žích,  přehlídkách  a  kon-
certech u nás i v zahraničí. 
V březnu tohoto roku zís-
kal první cenu v krajském 
kole  soutěže  v  sólovém 
zpěvu a postoupil do celo-
státního kola.
Základní  škola  Frýdek-

-Místek,  Československé 
armády  570  navrhla Ma-
tyáše Kohuta, žáka 8.E.
Matyáš  je  typem  in-

telektuálního  žáka  s  vý-
borným  prospěchem 
a  širokým  všeobecným 
přehledem.  Mimořádný 
zájem  projevuje  o  in-
formační  technologie, 
dále  o  kulturu,  literatu-
ru,  geografii  a  cestování. 
Úspěšně se účastní soutěží 
a olympiád, např. okresní-
ho  kola  Zeměpisné  olym-
piády, krajského kola Ast-
roolympiády a  také získal 
první  místo  v  IT  soutěži 
SŠ Infotech.
Gymnázium  a  Střední 

odborná  škola,  Frýdek-
-Místek,  Cihelní  410,  p.o. 
doporučila k ocenění Ben- 
jamína Petrželu.  Ben-
jamín  obdržel  medaili 
za  úspěšný  projekt  Voda 
v  akci  (Water  in  action) 
na  mezinárodní  výstavě 
studentských  vědeckých 
projektů na Expo Science 
International  v  brazilské 
Fortaleze  a  dále  repre-
zentoval  školu  v  krajské 
soutěži TOPík 2017 s pro-
jektem  zajímavého  řeše-

Školství

OCENĚNÍ ŽÁCI: Talentovaná mládež na radnici.  Foto: Petr Pavelka

Město slavnostně ocenilo nejlepší žáky a studenty

ní  využití  informačních 
a  komunikačních  techno-
logií ve výuce.
Gymnázium  Petra 

Bezruče,  Frýdek-Místek, 
příspěvková  organizace 
navrhuje  Barboru Ma-
mulovou,  studentku  třídy 
5. B. Barbora se od první-
ho ročníku studia zapojuje 
do  biologické  olympiády. 
V okresním kole se umís-
tila  na  1.  místě.  Barbora 
se  kromě  biologie  podí-
lela  na  úspěchu  své  školy 
v soutěži Eurorebus. Spolu 
se svými spolužáky třikrát 
postoupila do celostátního 
kola  a  vždy  se  podíle-
la  na  celkovém  vítězství 
a zisku poháru Eurorebus, 
který  Gymnázium  Petra 
Bezruče získalo vloni po-
třetí  za  sebou. Barbora  je 
také výtvarně nadaná. Její 
komiksové  ztvárnění  vy-
právění  pamětníka  pana 
Jaroslava  Krause  o  svém 
útěku z německého  trans-
portu  Židů  za  2.  světové 
války vybrala nadace USC 
Shoah Foundation pro me-
zinárodní  výstavu  v  Los 
Angeles.
Základní  škola  Frýdek-

-Místek, Jiřího z Poděbrad 
3109  nominovala  Natálii 
Závodnou.  Natálie  vyka-
zuje  za  celou  školní  do-
cházku výborný prospěch. 
Pečlivě  a  svědomitě  se 
připravuje  na  vyučování. 
Byla aktivní členkou týmu 
žáků,  který  se  úspěšně 
po  dva  roky  účastnil  ce-
lorepublikové  soutěže 
CO2  liga.  Velké  úspěchy 
zaznamenala  zejména 
ve  sportovní  gymnastice, 
ve  které  již  od  prvního 
ročníku reprezentuje svou 
školu na různých stupních 
soutěží.
ZŠ  a  MŠ,  El.  Krás-

nohorské  2254,  navrhla 
žákyni  9.  ročníku  Karo-

línu Moniakovou.  Škola 
oceňuje Karolínin  aktivní 
a  tvůrčí  přístup  k  práci. 
Školu  reprezentuje v  reci-
tačních a pěveckých soutě-
žích. Ve finále soutěže Ta-
lent  se v posledních  třech 
ročnících  umístila  na  3. 
místě.  Aktivně  pracovala 
také v redakční radě škol-
ního  časopisu  a  účastnila 
se soutěže Dětský slavík.
Ředitelství Střední prů-

myslové  školy,  Obchodní 
akademie a Jazykové ško-
ly  s  právem  státní  jazy-
kové  zkoušky  ve  Frýdku-
-Místku doporučuje ocenit 
Kristiána Mecu, studenta 
4. ročníku oboru vzdělání 
hutnictví  –  nauka  o  ma-
teriálech.  Kristián  dosáhl 
úspěchu  ve  Středoškolské 
odborné  činnosti  v  kate-
gorii  strojírenství,  hutnic-
tví, doprava a průmyslový 
design a postoupil do kraj-
ského kola. 
Střední  škola  gastrono-

mie,  oděvnictví  a  služeb 
F-M  navrhla  Ondřeje 
Kubicu,  obor  kadeřník. 
Ondřej je ve 2. ročníku, je 
mimořádně  talentovaný, 
snaživý, dosahuje dobrých 
výsledků  v  teoretickém 
i  praktickém  vyučová-
ní.  V  soutěži  Kalibr  Cup 
Lanškroun získal 4. místo 
a postup do finále v Praze, 
kde skončil pátý, a dále 4. 
místo  v  celostátní  soutěži 
Koruna kreativity v Praze. 
ZŠ  Lískovec  nomino-

vala  Robina Dorotíka. 
Robin  je  výborným  žá-
kem  školy.  Je  všestranný 
a pravidelně se účastní a je 
úspěšným řešitelem mate-
matických  i  různých  pří-
rodovědných soutěží. Jeho 
nejvýraznějším  úspěchem 
byla účast v krajském kole 
olympiády  z  matematiky. 
Je  také  sportovně  nada-
ný  a  dosahuje  výborných 

výsledků v  atletice. Škola 
oceňuje také Robinův zod-
povědný  přístup  k  výuce 
i  sportu,  což  je  inspirací 
pro jeho spolužáky.
Střední  škola  řemesel, 

Pionýrů  2069,  navrhla 
Lenku Dubravskou. Len-
ka  má  trvale  vynikající 
prospěch,  pracuje  v  elek-
trotechnickém kroužku, je 
spoluautorkou  práce  LED 
indikátor teploty, se kterou 
se v roce 2016 v okresním 
kole  středoškolské  odbor-
né  činnosti  umístila  na  1. 
místě  a  v  krajském  kole 
na  6.  místě.  Lenka  také 
poskytuje  aktivní  pomoc 
při prezentacích oboru pro 
žáky základních škol.
Základní škola národní-

ho umělce Petra Bezruče, 
Frýdek-Místek  tř.  T.  G. 
Masaryka  454  doporučila 
Lakšmana Michaláka. 
Lakšman  úspěšně  repre-
zentuje  svou  školu  v  ma-
tematických  soutěžích, 
kde dosahuje vynikajících 
výsledků. Rovněž je velmi 
úspěšný  v  soutěžích  z  ci-
zích  jazyků  a  v  letošním 
školním  roce  se  umístil 
na  druhém  místě  v  kraj-
ském kole olympiády z an-
glického jazyka.
2.  ZŠ,  Jana  Čapka,  no-

minovala  Františku Pa-
chotovou, žákyni IX. B.
Františka vyniká v ma-

tematice. V r. 2017 obsadi-
la 1. místo v okresním kole 
Matematické  olympiády 
a ve školním kole matema-
tické soutěže Klokan 2018 
získala  1.  místo.  Od  5. 
třídy  se  opakovaně  umís-
ťuje  na  prvních  místech 
ve  školním kole Pythago-
riády. Výrazných úspěchů 
Františka  letos  dosáhla 
i  v  Dějepisné  olympiá-
dě,  kde  obsadila  2.  místo 
v okresním kole a 13. mís-
to v kole krajském.
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St 9. 5. ve 20.00
Pomsta

FR | thriller | 15+ | titulky | 108 min. 
| 130 / 110 Kč

Čt 10. 5., So 12. 5. v 17.00
Psí ostrov

USA / DE | animovaný | 12+ | titulky 
| 101 min. | 120 Kč

Čt 10. 5. v 19.00
Gauguin

FR | životopisný | 15+ | titulky | 120 
/ 100 Kč

So 12. 5. v 19.00
Taxi 5

FR | komedie | 12+ | titulky | 120 Kč
Ne 13. 5. v 17.00

V husí kůži
USA / Čína | animovaný | přístupný | 
dabing | 88 min. | 120 / 100 Kč

Ne 13. 5. v 19.00
Jak napálit banku

DE | komedie | 12+ | dabing | 96 min. 
| 120 Kč

Po 14. 5. v 17.00
Největší showman

USA | muzikál | přístupný | titulky | 
105 min. | 130 / 110 Kč

Po 14. 5. v 19.00
Foxtrot

IL / DE / FR / CH | drama | 12+ | ti-
tulky | 113 min. | 120 / 100 Kč

St 16. 5. v 10.00
Pro seniory – Planeta Česko

ČR | dokumentární | přístupný | čes-
ky | 81 min. | 60 Kč

VÝSTAVY
Pá 4. 5. – Pá 1. 6.

Motanice a nic více... 
Út 15. 5. v 9.30 Vernisáž

Výstava  prací  klientů  Integrované-
ho centra Žirafa ve Frýdku-Místku 
www.zirafafm.cz.  Mottem  centra 
je život s radostí a fantazií a v tomto 
směru také pracují se svými klienty, 
dětmi a dospělými s mentálním po-
stižením. Vystavena  je  jejich  krea-
tivní  tvorba  z  textilních  materiálů. 
Vstup zdarma.

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@visitfm.cz
www.visitfm.cz

19. 5. od 10.00, Olešná
Frýdek-Místek na kole

10. 5. v 16.30, Místek
Přednáška Marka Zágory – Svět 
středověkých katedrál II. (PSPVU)

10. 5. v 12.30–16.00, Frýdek
Výtvarná dílna – Den matek 

15. 5. v 16.30, Místek
Přednáška Gabriely Pelikánové – 

František Kupka (PSPVU)    
15. 5. v 12.00–16.00, pobočka 

Slezská, 11. ZŠ
Výtvarná dílna – Den rodin
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1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

4. 5. v 10 hodin 
na městském hřbitově
pietní akce k 73. výročí 

12 lekcí a 2 prodloužené
cena za osobu: 1 600 Kč jednotlivec, 
1500 Kč osoba/pár
NEDĚLE  15.45–18.15  a  18.30– 
–21.00
Lektoři: Jaroslav Jaglarz a Jana Šod-
ková
12 lekcí a 2 prodloužené
cena za osobu: 1 600 Kč jednotlivec, 
1500 Kč osoba/pár

VÝSTAVY
Pá 4. 5. – Čt 31. 5., Národní dům
Petr Raška: Where is Amy?

Pá 4. 5. v 18.00 Vernisáž
Die andere seite / Metabolismus 
/ Papež František – peklo není

Petr Raška se ve své tvorbě zabývá 
převážně  figurativními  kompozi-
cemi  podanými  volnou  malířskou 
formou.  Postupnou  stylizací  figur, 
portrétů  a  krajin  se  občas  dostává 
na  pomezí  abstrakce.  Formálně  je 
v  jeho tvorbě cítit vliv symbolismu 
a  jeho  spojení  s  expresí  a  zájmem 
o  vizualizaci  psychických  stavů. 
Ovlivnil  ho  také  informel  a  abs-
traktní  expresionismus.  Obsahová 
stránka jeho prací je inspirována po-
znatky  hlubinné  psychologie,  vzta-
hu vědomí  a nevědomí, Freudovou 
koncepcí  protikladného  působení 
pudu života a pudu smrti a Jungovou 
naukou o archetypech.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO
St 2. 5. v 19.00

Kočičí hra 
př. sk. Chytré rozptýlení

Klicperovo divadlo Hradec Králové
Proslulá  tragikomedie  Istvana  Ör-
kenyho.  Erži  Orbánová,  hubatá, 
živelná  a  svérázná  hrdinka,  proží-
vá  svá  každodenní  dobrodružství 
v  komunistickém  Maďarsku  mezi 
sdíleným  bytem  v  budapešťském 
činžáku,  mňoukáním  „kočičí  hry“ 
se sousedkou Myškou a hašteřením 
ve frontě v mlékárně. Její elegantní 
a  klidná  sestra Gizela  žije  zase  už 
šestnáct let upoutaná na své kolečko-
vé křeslo v Mnichově ve svobodném 
západním Německu a nezbývá jí než 
po telefonu a v dopisech, často mar-
ně, usměrňovat sestřiny eskapády.

Út 15. 5. v 19.00
Oskar a růžová paní 
př. sk. Ostravská divadla
Divadlo loutek Ostrava

Malý Oskar  prožívá  svých  posled-
ních deset dní života na onkologic-
kém  oddělení.  Jeho  průvodcem  se 
stává  Růžová  paní,  ošetřovatelka, 
která za ním dochází a pomáhá mu 
prožít  jeho  vyměřený  čas  s  vědo-
mím smyslu a naplnění. Právě ono 
kruté  pomezí,  napjatá  balanc  blíz-
kého konce dává Oskarovu příběhu 
ojedinělou sílu, ale i svobodu, nezá-
vislost a originální humor. Do děje 
vstupují nové postavy a každý den 
Oskarova života jako by byl deseti-
letím toho běžného lidského.

HUDBA
Út 8. 5. v 19.00 

Laco Déczi & Celula New York
mimo předplatné

Od  svého  vstupu  na  profesionální 
hudební  scénu před více než pade-
sáti lety byl Laco Deczi jejím enfant 
terrible  a  punc  výjimečnosti  mu 
zůstal dodnes. Neortodoxní názory 
a otevřený přístup k hudbě  i  lidem 
provázejí  pověst  skvělého  trumpe-
tisty od mládí.
Trumpetista,  skladatel,  kapelník 
a  amatérský  malíř  Laco  Deczi  se 
narodil  v  Československu,  v  80. 
letech  emigroval  do  Západního 
Německa a nakonec definitivně za-
kotvil  ve  Spojených  státech.  Laco 
je  frontmanem  kapely Celula New 
York.  Od  roku  1990  pravidelně 
dvakrát do roka jezdí tour po České 
republice  a  Slovensku.  Na  koncert 
do Frýdku-Místku přijede s místním 
rodákem klavíristou Janem Uvirou.

KINO
St 2. 5. v 10.00

S láskou Vincent
VB / PL | krimi | 12+ | titulky | 88 
min. | 60 Kč

Čt 3. 5. v 17.00
V husí kůži

USA / Čína | animovaný | přístupný | 
88 min. | 120 / 100 Kč

Čt 3. 5., Ne 6. 5. v 19.00
Tiché místo

USA | horor | 15+ | titulky | 95 min. 
| 130 Kč

Pá 4. 5. v 9.30
Bijásek – Tři loupežníci
Kubula a Kuba Kubikula 

Tři loupežníci 
Kouzelný dědeček

Dlouhý, Široký a Bystrozraký 
Strašidlo ve škole
Velbloudí nápady 

Jak šlo vejce na vandr 
ČR  |  pásmo  pohádek  |  přístupný  | 
česky | 65 min. | 30 Kč

Pá 4. 5. v 17.00
Můj život Cuketky

CH  / FR  |  animovaný  |  přístupný  | 
dabing | 66 min. | 110 / 90 Kč

Pá 4. 5. v 19.00
Pomsta

FR | thriller | 15+ | titulky | 108 min. 
| 130 / 110 Kč

So 5. 5. v 15.00
Coco

USA | animovaný | 3D | přístupný | 
dabing | 109 min. | 100 / 80 Kč

So 5. 5. v 17.00
Králíček Petr

USA | komedie | přístupný | dabing | 
89 min. | 130 / 110 Kč

So 5. 5. v 19.00
Dvě nevěsty a jedna svatba

ČR | komedie | 12+ | česky | 89 min. 
| 130 Kč

Ne 6. 5. v 17.00
Planeta Česko

ČR | dokumentární | přístupný | čes-
ky | 81 min. | 100 / 80 Kč

Po 7. 5. v 16.00
Avengers: Infinity War

USA | sci-fi | 12+ | titulky | 155 min. 
| 130 Kč

Po 7. 5. v 19.00
Miami

FIN | drama | 15+ | titulky | 119 min. 
| 110 / 90 Kč

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

Tel.: 558 433 431-2, 
www.kulturafm.cz
Čt 10. 5. v 19.00

Cimbál Gabriely Jílkové
př. sk. Komorní koncerty 
/ Historický sál ZUŠ

Komorní koncert složený z děl vý-
znamných  světových  skladatelů. 
Hukvaldská  cimbalistka  Gabrie-
la  Jílková  v  něm  představí  cimbál 
v jeho nejaktuálnější sólové podobě. 
Se  svým  hostem  nabídnou  poslu-
chačům  nevšední  potěšení  také  ze 
souladu  dvou  krásných  hudebních 
nástrojů.
Gabriela Jílková začala hrát na cim-
bál  ve  svých  pěti  letech.  Od  roku 
2009  studovala  na  Janáčkově  kon-
zervatoři pod vedením Mgr. Daniela 
Skály, Ph. D. V dnešní době je poslu-
chačkou prestižní hudební akademie 
Ference Liszta v Budapešti. Během 
patnácti let aktivního hraní dosáhla 
výrazných úspěchů nejen na domá-
cí  hudební  scéně,  ale  i  v  zahraničí 
(Slovensko,  Německo,  Maďarsko, 
Francie).   V minulých  letech  účin-
kovala na festivalech Janáčkův Máj 
a Hudební současnost. Spolupracuje 
s  Janáčkovou  filharmonií,  Českou 
televizí, TV Noe, rádiem Proglas aj.  
Její  velkou  vášní  je  folklór.  Je  sta-
bilním  členem  souboru  Pramínek, 
se kterým získala prestižní ocenění 
„Laureát MFF Strážnice“.
Vstupné 150 Kč / 80 Kč studenti, se-
nioři a ZTP/P

V TEXTILKÁCH 
A POD ŠIRÝM NEBEM

Ne 13. 5. v 15.00 
multifunkční jeviště, sady Svobody
Show s Kaczi a papouškem Rio

Interaktivní  písničkový  pořad  s  ži-
vým plyšákem pro  děti  i  jejich  ro-
diče. Děti si společně zazpívají, za-
tančí, zasmějí se a pobaví. Kateřina 
Kouláková,  charismatická  Kaczi, 
má všestranný hudební talent a srší 
energickým temperamentem. Vstup 
zdarma.

KURZY
Na kurzy v Národním domě můžete 
i  jednorázově. V  květnu  si můžete 
ještě zacvičit na těchto pohybových 
kurzech. 
St 17.30-19.00 Powerjóga 90 Kč
Čt 17.00-18.00 Cvičení pro zdraví 
60 Kč
Taneční pro mládež: začátečníci 
(registrace na zářijové termíny)
Podzimní taneční kurzy pro studen-
ty středních škol a učilišť začínají 
v září. Přihlášky přijímáme 
od čtvrtka 3. května ve 14.00 

na www.kulturafm.cz.
PONDĚLÍ 18.30 –21.00
Lektoři: Miroslav  Gillar  a  Daniela 
Jurková
10 lekcí a 2 prodloužené
cena za osobu: 1 420 Kč jednotlivec, 
1 320 Kč osoba/pár
STŘEDA 16.45 –19.15
Lektoři: Jaroslav Jaglarz a Jana Šod-
ková
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MUZEUM BESKYD

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

(květen–říjen)
STÁLÉ EXPOZICE:
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

PAMÁTNÍK ÓNDRY 
ŁYSOHORSKÉHO

VÝSTAVY:
MASOŽRAVÉ ROSTLINY 

Masožravé  rostliny  jsou  raritou 
v  rostlinné  říši. Dalo  by  se  říci,  že 
popírají všechna známá fakta o rost-
linách a převrací všeobecně známý 
vztah v  potravním  řetězci  rostlina-
-živočich. Masožravé rostliny doká-
žou hmyz nejen lapit, ale svými or-
gány jej i strávit. Výstava přibližuje 
návštěvníkům  masožravé  rostliny 
z celého světa nejen prostřednictvím 
fotografií  a  textových  panelů,  ale 
k vidění budou také živé masožravé 
rostliny z celého světa – špirlice, he-
liamphory, láčkovky, rosnolisty, ros-
natky,  australské  trpasličí  rosnatky, 
tučnice a mucholapky. Výstava po-
trvá do 6. května.

JELENA JEDLIČKOVÁ 
– OBRAZY 

Výstava  vybraných  děl  z  tvorby 
ostravské  malířky.  Inspiraci  pro 
svou  práci  hledá  v  přírodě,  kraji-
ně,  živlech  –  oheň,  voda,  vzduch. 
Autorka po studiích na UMPRUM 
v Uherském Hradišti rozvíjela práci 
ve  vlastní  tvorbě  a  zároveň  předá-
vala své zkušenosti na uměleckých 
školách řadám studentů.
Vernisáž ve čtvrtek 3. května v 17.00 
hodin ve výstavních síních Frýdec-
kého zámku. Výstava potrvá do 14. 
června.

1918 – 100. VÝROČÍ VZNIKU 
ČESKOSLOVENSKÉ 

REPUBLIKY 
Výstava  plná  zajímavých  fotografií 
či dobového tisku připomene událos-
ti vzniku Československé republiky, 
hlavní  osobnosti,  které  se  zasadily 
o nový stát, ale také události, které 
se v této době odehrávaly na Frýdec-
ku a Místecku. Vernisáž ve čtvrtek 
17. května v 17 hodin ve výstavních 
síních zámku.

DĚNÍ V MUZEU:
Sobota 5. května od 10 hodin

Exkurze za rosnatkou 
okrouhlolistou

Přírodní památka Kamenec u Frýd-
ku-Místku, sraz v 10.00 na autobu-
sové zastávce Dobrá, VÚHŽ parko-
viště.  Projdeme mokřad  v  přírodní 
památce  a  lokalitu masožravé  rost-

liny rosnatka okrouhlolistá (Drosera 
rotundifolia).  Ukážeme  si  vzácné 
i běžné rostliny a mechorosty mok-
řadů. 
Neděle 6. května ve 13.00, 14.00, 

15.00 a 16.00
Židovský hřbitov ve Frýdku

Komentovaná  prohlídka  hřbitova 
s  Jaromírem  Poláškem,  náhrobní 
kameny  a  pomníky  významných 
rodin  historie města. Na  prohlídku 
je  vstup  zdarma,  sraz  před  hlavní 
branou z ulice Slezská.

Pondělí 7. května
Botanická a bryologická poradna
V pondělí  7.  května  naše muzeum 
znovu otevírá poradny pro každého, 
koho zajímají planě rostoucí rostliny 
nebo mechorosty. Obrátit se můžete 
na botaničku Petru Juřákovou a bry-
oložku Janu Tkáčikovou až do konce 
října. Poradny každé pondělí od 9.00 
do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin 
v Langově domě (Hluboká 66).
Čtvrtek 10. května v 16.30 hodin, 

Zelený dům
Putování Poodřím

Vlastivědná  přednáška  přiblíží  za-
jímavá  místa  rázovitého  regionu, 
například zámecký park v Bartošo-
vicích,  přírodní  památku  Kotvice, 
letecké muzeum v Suchdole nad Od-
rou, zámecký park v Odrách, břidli-
cové lomy v okolí Budišova a další.
Čtvrtek 17. května v 16.30 hodin, 

Zelený dům
Frýdecké a místecké památky

Přednáška  přiblíží  významné  ne-
movité kulturní památky na území 
města a jejich historii.

CENTRUM MAGNOLIE 

Rozkvetlý svět pro děti a mámy
Na Půstkách 40, 

73801 Frýdek-Místek
Tel.: 605 249 705,

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

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

těhotné, ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnove-
ní kontaktu s vaším tělem a snadné-
mu zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a še-
trný způsob, jak zvládnout běžné 

obtíže a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu 

k aktivnímu porodu vede zkušená 
porodní asistentka

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

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

tel.: 736 278 698
e-mail: 

frydek-mistek@joga.cz
www.joga.cz/frydek-mistek

STuDIO JÓGA pOD VĚŽÍ 

Bývalé Centrum Berkana

tel.: 602 409 791
Na Půstkách 68 (budova bývalé 

zdravotnické školy)
738 01 Frýdek-Místek

kontakt: Mgr. Petra Morysová
e-mail: joga@jogapodvezi.cz

www.jogapodvezi.cz
Od 7. 4. Jóga 

pro širokou veřejnost:
Jóga pro začátečníky i pokročilé

Powerjóga, Acrojóga,
Jin & Jang jóga, Terapeutická jóga,

Fit & Slim jóga, Broga, 
Těhotenská a dětská jóga, 

muzikoterapie
Pranajama a Relaxace při svíčkách

Kroužky pro děti, 
Ayurvédské vaření,
Přednášky o zdravém 

životním stylu
Yin jóga – kurz

Katka Polomská, každé pondělí 
18.45–20.00

kachikoga@gmail.com, 
737 976 885

Terapeutická jóga – kurz
Eva Berkana, každé úterý 

v 16.30–18.30
eva@berkana.cz, 603 793 595
Jóga pro pokročilé – kurz
Eva Berkana, každé úterý 

v 16.30–18.30
eva@berkana.cz, 603 793 595

Podrobnosti na 
www.centrum-berkana.cz

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

http://www.divadloctyrlistek.cz

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
3. 5. v 17.30, velký sál

přednáška s p. Věrou Sosnarovou 
Poutavé povídání s ženou, která pře-

žila gulag. Vstupné zdarma.

KuLTurNÍ DŮM FrÝDEK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.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 jed-
né lekci pro děti od narození do 6 let 
Pondělí až pátek mezi 8 – 18 h.
KREATIVNÍ  PROGRAMY  PRO 
RODIČE S DĚTMI: středy – dopo-

ledne
MINIŠKOLKA: 8 – 12 h.
NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ
PORADNA  PSYCHOMOTORIC-
KÉHO  VÝVOJE  DÍTĚTE  do  1 
roku
Na  všechny  programy  je  třeba  se 
předem telefonicky objednat!

JuNáK – ČESKÝ SKAuT, z.S.

Frýdecké středisko Kruh 
Bc. Matěj Vaněk, tel.: 721 325 138, 

email: kruh@skaut.cz
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
2. 5. (st) v 17 h.

V-klub FM 
Pravidelná schůzka klubu frýdecko-

-místeckých výtvarníků.
MS v hokeji 2018 v Dánsku

Velkoplošná projekce v HDTv kva-
litě na plátno úhlopříčky 3,2 m.

5. 5. (so) 20h - CZ:SK
6. 5. (ne) 16h - CZ:SWE
8. 5. (út) 20h - CZ:SWI
10. 5. (čt) 20h - CZ:RUS
11. 5. (pá) 20h - CZ:BEL
13. 5. (ne) 16h - CZ:FRA
14. 5. (po) 20h - CZ:AUS
17. 5. (čt) 20h - Čtvrtfinále 
(dle výsledků našich)

SVČ KLÍČ

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

E-mail: info@klicfm.cz
(Pokračování ze str. 10)

19. 5. – 20. 5. 
VÍKENDOVÝ PRŮVODCE 
TÁBORNÍKA | POBYTOVÁ 

AKCE
Těšíš  se  na  léto  a  na  tábory  stejně 
jako my? Chystáš se odjet na něko-
likadenní výpravu do přírody a ne-
tušíš, co si máš vzít s sebou, ani co 
tě tam čeká? Nezoufej! Pojeď s námi 
na Višňovku, kde se společně na ta 
letní  dobrodružství  připravíme. 
Ukážeme si, jak se orientovat v pří-
rodě, naučíme se vázat důležité uzly, 
postavíme  si  přístřešky  a  dozvíme 
se spoustu tajných triků. Naučíme se 
číst stopy zvířat nebo jak se chovat 
v  nebezpečných  situacích.  Společ-
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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 1900 - 200, ÚT až ČT 1900 - 2400,

PÁ a SO 1900-400 ZAČÁTKY AKCÍ v 2000, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 2100

HuDEBNÍ KLuB STOuN

4. 5. pátek HITY ZE ZÁHRO-
BÍ 18 PLUS
TY  NEJLEPŠÍ  HITY  VŠECH 
DOB S KOMÁREM A KAMI-
LEM
11. 5. pátek BASS INVASION
DNB  IN  DA  STOUN,  STOUN 
DJS A SPECIAL GUEST
12. 5. sobota HITY ZE ZÁ-

HROBÍ 18 PLUS
TY  NEJLEPŠÍ  HITY  VŠECH 
DOB S KOMÁREM A KAMI-
LEM
18. 5. pátek SOUKROMÁ 
AKCE
19. 5. sobota VAULT – TEKNO 
MUSIC NIGHT
TEKNO IN DA STOUN

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

ně  nalezneme  odpovědi  na  otázky 
nejen z oblasti táboření, ale pronik-
neme  i do  tajů pozorování přírody, 
porozumíme přírodním jevům a zá-
konitostem.  Užijeme  si  bezvadný 
víkend plný legrace, napětí, tvoření, 
her a soutěží.
Věk: 6–15 let, Cena: 650 Kč
Místo a čas:  TZ Višňovka,  Vyšní 
Lhoty 168,  | Příjezd: 9.00–9.30 ho-
din na TZ Višňovka | Odjezd: 16.00 
hodin z TZ Višňovka
Informace:  Recepce  |  Telefon: 
558 111 777, 778 421 468  | E-mail: 
recepce@klicfm.cz

.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

  Zpevnění  celého  těla,  prevence 
poruch  páteře,  psychické  vyladění, 
relaxace a regenerace, posílení imu-
nitního  systému,  správné  dýchání, 
radost ze života…

2. 6.
SVĚTLA A STÍNY NA CESTĚ
Odpolední setkání s prezentací kni-
hy  vydané  u  příležitosti  význam-
ného životního jubilea. Nenechte si 
ujít tuto výjimečnou příležitost. Jste 
srdečně zváni, těšíme se na vás… 
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. 

Těhotenské a poporodní centrum

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

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

www.budumaminka.cz
Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 
oborech (pouze porodních asisten-

tek a fyzioterapeutů).
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
15. 5. v 16.45

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
22. 5. v 16.45

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

16. 5. v 15.30
TERMÍNY CVIČENÍ:
Počet míst omezen, 

pro rezervaci 
volejte 777 755 907.

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE

Znovu až v červnu.
BESEDA NOŠENÍ DĚTÍ, 

BESEDA „MODERNÍ 
LÁTKOVÉ PLENKY, ŠÁTKY 

NA NOŠENÍ DĚTÍ“
V květnu se uskuteční besedy 

v 10 a 12 h. 
Více informací na 
www.pomadfm.cz

Více na www.ocfryda.czGALErIE 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
Nevšední příhody všedních dní

výstava Jiřího Vidláka,
potrvá do 11. května.

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 
1. a 8. 5. Státní svátek – zavřeno
7. 5. Puzzliáda – dopolední provoz 

9–14 hodin
10. 5. Výroba přání ke dni matek

17. 5. Kuličkiáda
KAŽDÉ ÚTERÝ chodíme do tělo-
cvičny  od  15.45  do  16.45.  S  sebou 
přezůvky a sportovní oblečení.
KAŽDOU  STŘEDU  JE  KON-
ZULTAČNÍ DEN – den, určený pro 
jednotlivce  nebo  skupinu,  kteří  si 
předem domluví přípravu do  školy 
nebo téma, které chtějí s pracovnicí 
prodiskutovat. 
Podrobnější program na každý den 
najdete  na  webových  stránkách: 
www.charitafm.cz/nezbeda

TANEČNÍ STuDIO DANCEpOINT

Růžový pahorek 549, 
Frýdek-Mistek

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

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

nebo telefonicky
!!!SPUŠTĚNA REGISTRACE 
NA PŘÍMĚSTSKÉ TANEČNÍ 

TÁBORY 2018!!!
Opět i v tomto roce nabízíme oblíbe-
né příměstské tábory s výukou tance 
rovnou ve třech
termínech:
9.–13. 7. (1. turnus)
6.–10. 8. (2. turnus)
13.–17. 8. (3. turnus)

Více  informací  a  registrace  na: 
www.primestskytaborfm.cz. 

JEDNORÁZOVÉ VSTUPY 
NA TANCOVÁNÍ PRO ŽENY
(110 Kč nebo permanentka 1.000 Kč 
/10 vstupů)
L AT I N S KO - A M E R I C K É 
A KARIBSKÉ TANCE SÓLO 
pro ženy  (lekce  60 min)  –  pondě-
lí  19.00,  úterý  19.00,  středa  18.00 
a čtvrtek 17.00. Oblíbený a profesio-
nální lektor Václav Uher.
STREET DANCE pro ženy – pon-
dělí 18.00. Moderní taneční styly pro 
dospělé s Jaroslavem Matalem.
SOUČASNÝ TANEC pro ženy 
– úterý 18.00 s lektorkou Barborou 
Barteckou.
TWERK pro ženy – zpevnění zad-
ních  partií  pomocí  tance  s Katkou 
Gurňákovou.
KURZY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
(lze se zapsat i po zahájeném 2. 
pololetí)
STREET DANCE DĚTI (7–11 let) 
a JUNIOŘI (11–15 let) – začáteč-
níci.  Hip-hop,  house  dance  a  další 
streetové styly. Pro mírně pokročilé 
a pokročilé máme také formy kurzu 
přípravky a taneční skupiny Dance-
point.
HOBBY BALET (6–9 let) –  za-
čátečníci,  základy  baletu,  rytmické 
pohybové  dovednosti,  nácvik  cho-
reografie.
DISCO DANCE (9–15 let) –  Jed-
notlivé  lekce  budou  zaměřeny 
na  techniku  stylu  disco  dance,  zá-
klady  rotací,  skoků  a  gymnastic-
kých  variací.  Pro  mírně  pokročilé 
a pokročilé máme také formy kurzu 
přípravky  a  taneční  skupiny  Dan-
cepoint.  Ta  se  účastní  vystoupení 
i soutěží a reprezentuje město.
22. červen 17.00 – závěrečná taneč-
ní show v kině Vlast.

ATELIÉr KrESBY A MALBY

 Skalice 313
605 299 326

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz
Srdečně zveme na výstavu 
kreseb a maleb členů Ateliéru 

kresby a malby.
Výstava PASTEL V OBRAZE je 

k vidění od 3. 3. 
v hospůdce U Arnošta.
pravidelná výuka kresby 
a malby pro začátečníky

tvůrčí lekce a společná malba 
pro pokročilé

tvůrčí ateliér pondělí 17–20
lekce pro děti v pondělí 15–17
lekce pro mládež ve středu 

15–17 a 17–19
lekce pro dospělé – začátečníci 

v úterý 9–12 a 14–17
lekce pro dospělé – pokročilí 

v pátek 9–12

www.kapitola.euVÝTVArNÝ ATELIÉr VN

Dr. Vančury 2589, budova B 
Goodwillu, naproti zdravotního 

střediska v přízemí napravo
737 178 841

vytvarny.atelier@post.cz
vera.neu@email.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

KApITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, 
Frýdek-Místek

Tel: 558 647 910, 
724 091 889

FAuNApArK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

16. 5. v 18.30–21.00
LETNÍ KINO ve Faunaparku

LuMpÍKOV

Tř. T. G. Masaryka 1108
otevřeno denně 9.00–19.00

www.lumpikov.cz
Kavárna s hernou, angličtina, 
jumping, vzdělávání, Školička 

Lumpíkov, kurzy pro děti i dospělé, 
příměstské tábory.
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Lidový dům v Místku pořádá veřejné povídání

Věra Sosnárová – žena, která 
přežila gulag

3. 5. 2018
v 17:30 hodin

Vstupné dobrovolné

Ve věku 14 let byla se
svou matkou a 9letou
sestrou odvlečena 17.
května 1945 sovětskou
tajnou službou do
ruskéhocpracovního
tábora na Sibiři.

Statutární město Frý-
dek-Místek ve spoluprá-
ci s Muzeem Beskyd, 
Židovskou obcí Ostra-
va a Církví adventistů 
sedmého dne znovu při-
chází s komentovanými 
prohlídkami židovského 
hřbitova, určenými širo-
ké veřejnosti i turistům.
„Na  prohlídku  je  vstup 

volný,  hlavní  branou 
z  ulice  Slezská,  průvodci 
manželé Poláškovi vás za-
baví  zajímavými  historic-
kými  informacemi  zhru-
ba  na  pětačtyřicet  minut. 
Akce  poprvé  proběhne 
v  neděli  6.  května  od  13 
hodin  a  pak  po  hodině  až 
do  16.00,  kdy  začne  po-
slední prohlídka. V dalším 

období vše proběhne v po-
dobném duchu každou prv-
ní  neděli  v měsíci,“  infor-
moval Marcel Sikora, člen 
Komise  pro  obnovu  kul-
turních  míst,  historických 
památek  a  významných 
lokalit  ve  Frýdku-Místku, 
která se o zpřístupnění ži-
dovského hřbitova zasazo-
vala.   (pp)

Prohlídky židovského hřbitova

Výběrová sestava muzi-
kantů napříč žánry (rock, 
folk, jazz, blues, count-
ry...), vše elegantně pro-
pojené v aktuální sestavě 
kapely Pozdní sběr. To je 
nabídka Hospůdky u Ar-
nošta na sobotu 26. května 
od 19 hodin.
Autorský  přístup 

frontmana  kapely  Jiřího 
Pařeza  (zpěv  a  akustická 
kytara), doplněný osobitým 
rukopisem  jednotlivých 
hudebníků  jako  Michael 
Vašíček  (ex  Vlasta  Redl 
a  Čechomor)  –  elektrické 
kytary, lap steel, mandolína, 
zpěv, Jiří Meisner (ex Druhá 
tráva a Kamelot) – baskyta-
ra, zpěv, Emil Formánek (ex 
Druhá  tráva,  Alan  Miku-
šek)  –  elektrické,  akustické 
kytary, zpěv, Štěpán Baloun 
– klávesy, zpěv, David Vel-
čovský  (ex  KDJ,  AG  Flek) 
– bicí a Radim Zenkl – ce-
losvětově  uznávaný  hráč 

na mandolínu, dozrál z hle-
diska  vinařského  do  stadia 
výběr z bobulí. Pozdní sběr 
na koncertech potěší všech-
ny milovníky dobré muziky 
výběrem  toho  nejlepšího 
ze  své  tvorby,  vyznavače 
tvrdšího soundu, stejně jako 
příznivce  jazzu,  country 
a  folku.  Zazní  tak  výběr 
z repertoáru, který Jiří Pařez 
připravoval v posledních le-
tech výhradně pro svoji ka-
pelu, kdy vitrínu kapely zdo-
bí platinová deska za album 
Dvojka  (2008),  zlatá  deska 
za  album  Výběr  z  bobu-

lí – Live (2012) a také zlatá 
deska  za  album Pohlednice 
z Paříže (2014). 
Pro  tuto  sezónu  kapelu 

obohatil  původem  opavský 
bluegrassový  mandolinista 
Radim Choroš Zenkl, dlou-
hodobě žijící v USA a těšící 
se  světovému  věhlasu  jed-
noho  z  nejlepších mandoli-
nistů. Radim Choroš Zenkl 
v  rámci  koncertu  odehraje 
i  svůj  sólový  mandolínový 
instrumentální blok.
Koncert  s  křtem  CD 

K narozeninám se koná ven-
ku pod krytým hledištěm.

Pozdní sběr ochutnáte u Arnošta

Mateřská škola Frý-
dek-Místek Anenská 656, 
p. o. se pravidelně účast-
ní výtvarných soutěží 
v rámci celé ČR. Děti těší 
vystavovat vlastní práce, 
vnímají uznání dospě-
lých a samy cítí úctu vůči 
ostatním autorům.

I  v  letošním  školním 
roce  navázaly  na  před-
chozí  úspěchy  a  získaly 
významné  ocenění,  a  to 
na XVI. ročníku výtvarné 
přehlídky  a  soutěže  pro 
předškolní  děti  „Školka 
plná dětí“ v Hradci Králo-
vé. Téměř z 3000 dětských 

prací  ze  175  mateřských, 
speciálních  a  základních 
uměleckých  škol  z  celé 
České  republiky  bylo  vy-
bráno  54  vítězných  prací 
jednotlivců.  V  aule  Peda-
gogické  fakulty Univerzi-
ty  HK  byla  oceněna  Be-
renika  Kozelská  ze  třídy 
Srdíčko za obrázek „Zima 
v lese“, kde si převzala di-
plom a cenu, která ji bude 
motivovat do další výtvar-
né práce. V prostorách fa-
kulty bylo vystaveno přes 
500 prací a mezi nimi i ob-
rázek Zuzany Maříkové ze 
třídy  Srdíčko  a  Tobiáše 
Michálky ze  třídy Sluníč-
ko.
Dětem  za  úspěšnou  re-

prezentaci  tleskáme,  gra-
tulujeme a děkujeme! 
I  nadále  budeme  děti 

s  výtvarným  talentem 
podporovat, rozvíjet jejich 
kreativitu a nadání. 

 Dana Hanzelková 

Děti z MŠ jsou dobří malíři!

Nafukovací dětský den 
u příležitosti Meziná-
rodního dne dětí připra-
vuje KulturaFM na so-
botu 26. května od 14 
hodin v Sadech Bedřicha 
Smetany a v Nové scéně 
Vlast, která se nachází 
hned vedle parku.
Park na břehu řeky Ost-

ravice oživí skákací hrady, 
hravé  stanoviště,  klauni, 
zvířátka,  bubliny  a  kon-
certy  na  pódiu.  V  parku 
i  v  Nové  scéně  Vlast  na-
jdete  výtvarné  dílničky. 
V kině Vlast si vydechne-
te u promítání pásma ani-
movaných pohádek, ozvěn 
festivalu  Anifilm  2017. 
Hudební  hvězdou  odpo-
ledne bude Jaroslav Uhlíř, 
autor  a  interpret  záplavy 
známých  písniček.  Děti 
z  pódia  rozhýbá  známá 

televizní dvojice z pořadu 
Hýbánky.  Týna  a  Zdeněk 
s dětmi nacvičují zábavné 
choreografie  na  melodie 
lidových písniček. Zahraje 
frýdecko-místecký  Šuba 
Duba  Band.  Vstup  zdar-
ma.

Program:
Sady Bedřicha Smetany
14.00 Jaroslav Uhlíř s ka-
pelou
15.30 DJ pro děti
16.00  Hýbánky  se  Zdeň-
kem a Týnou
17.00 DJ pro děti
18.00 Šuba Duba Band

Nová scéna Vlast
14.00–19.00  fotokoutek 
a výtvarné dílničky
15.00–17.00  Ozvěny  Ani-
filmu 2017 / pásmo animo-
vaných pohádek 
15.00–19.00  bublinový 
workshop

Nafukovací dětský den
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EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

Pro inzerci  volejte  603 249 743

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

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

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

skolicka@dzoe.cz      778 466 555     www.dzoe.cz 
Slezská 3150, Frýdek-Místek

zaváděcí ceny

osobní přístup 
 

otevřeno 6:30 - 17:00 
také možnost individuálního hlídání 

 
Pro děti od 1 roku do 6 let

ČÍNSKÁ MEDICÍNA
léčení energií, 

diagnostika
astrologická poradna

         

fyzické i psychické potíže
www.tanja.webnode.cz

tel. 604 916 098 
T. Horníčková, F-M

PEDIKÚRA
Dita Michálková
T. G. Masaryka 496, F-M
naproti katastrálnímu úřadu

Objednávky na tel.:
604 353 845

Prodám pozemek 
2935 m2, 

Místek Bahno - Příkopy, 
tel.: 602 513 487, 724 164 347.

Provádíme veškeré výkopové a zemní práce 
bagrem Volvo EC25 nebo nakládačem. 

Velikost lžící: 30 cm, 60 cm 
a svahovací lžíce 120 cm. 

Kontejnerovou dopravu provádíme vozem 
Daewoo AVIA o nosnosti cca 3,5 tuny 

a objemu cca 4 m3.
Cena výkopových prací: 600 Kč/hod. 

Do 30 km a práci min. 8 hod. doprava strojů zdarma.
Cena dopravy: 550 Kč do 20 km 

+ každý další km 19 Kč, dále dle domluvy.
Kontakt zemní a výkopové práce: 732 873 981. 

Kontakt doprava: 736 225 926.Splatnost místního poplatku 
za komunální odpad 

a místního poplatku ze psů 
je do 31. 5. 2018.


