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Rady města

slovo primátora

Vážení občané,
máme za sebou ustavující zasedání zastupitelstva, díky 

kterému chci věřit, že v následujících čtyřech letech budou 
tato jednání většinu času věcná, i když s nulovou mírou 
demagogie a populismu u některých politiků počítat ne-
můžeme.

Na jednu stranu si vážím těch členů opozice, kteří de-
klarovali, že chtějí být v této pozici konstruktivní a podle 
toho se chovají. Přicházejí s návrhy, podporují opoziční 
návrhy jiných, ale nemají ani problém hlasovat pro návrhy 
vedení města. Nejsou zkrátka za každých okolností a vždy 
proti všemu. Na druhou stranu doufám, že postupně zcela 
vymizí různé žabomyší války, kterých jsme se napoprvé 
úplně nevyvarovali, protože ještě doznívaly určité do-
zvuky voleb. S nimi se musel vypořádat i Krajský soud 
v Ostravě, který se zabýval návrhem na neplatnost hlaso-
vání komunálních voleb ve Frýdku-Místku. Velice rychle 
shodil ze stolu námitky jisté osoby s trvalým bydlištěm 
na radnici (víme, jaké kategorie lidí se týká), která byla jen 
jakýmsi bílým koněm, typickým pro mafiánské praktiky, 
tolik blízké určité skupině lidí. Není asi bez zajímavosti, že 
na tytéž nesmyslné věci, které byly v návrhu na neplatnost 
voleb uváděny, se vyptával zaměstnanců města i Jiří Kaj-
zar z Našeho Města. Ale chci věřit, že čas obstrukcí tímto 
skončil a že jednání zastupitelstva v tomto volebním ob-
dobí budou věcná a ku prospěchu občanů Frýdku-Místku. 

  Michal Pobucký

Ke stoletému výročí republiky
se sadily Stromy svobody (str. 2)

Město jednalo o zachování 
vyhořelé prodejny Albert  (str. 3)

Ve městě skončila další 
problematická ubytovna (str. 3)

USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO: Zastupitelé po zaznění státní hymny složili slib 
a zvolili nové vedení města.  Foto: Petr Pavelka

Zastupitelstvo si zvolilo nové vedení radnice
Ustavující zasedání Za-

stupitelstva města Frýd-
ku-Místku, konané dne 
30. října, rozhodlo o slože-
ní orgánů a vedení města, 
včetně svěření kompetencí.

Primátorský řetěz znovu 
spočinul na krku Michalovi 
Pobuckému (ČSSD) a s ním 
i starost o finance a rozpo-
čet města, vnější a vnitřní 
kontrolní činnosti, požární 
ochranu, organizačně tech-
nické zabezpečování jedná-
ní orgánů města, ochranu 
veřejného pořádku, publici-
tu činnosti města, preven-
ci kriminality a městskou 
policii, životní prostředí 
a zemědělství, investice 
a útvar hlavního architek-
ta. V jeho nepřítomnosti jej 
bude zastupovat náměstek 
primátora Radovan Hořínek 
(ANO), jemuž byly svěřeny 
kompetence na úseku ma-
jetkoprávních vztahů města 
a zadávání veřejných za-
kázek. Dalším náměstkem 
v pořadí je Karel Deutscher, 
který se bude věnovat oblas-
ti dopravy a silničního hos-
podářství, zahraničních sty-
ků a především problémům 
v souvislosti s výstavbou 
silničního obchvatu města. 

Náměstkovi primátora Mar-
celu Sikorovi (KDU-ČSL) 
byla svěřena sociální péče, 
sociální služby a zdravot-
nictví, protidrogové aktivity 
a prevence a také péče o pa-
mátky. Náměstek primátora 
Jakub Míček (ANO) bude 
mít v gesci územní plánová-
ní a rozvoj, stavebně správ-
ní činnosti, ekonomický 
rozvoj a podnikání, dotace 
a integrované teritoriální 
investice. Náměstkovi Pavlu 
Machalovi zůstanou podob-
né kompetence jako v minu-
lém volebním období a sta-
rat se bude o oblast školství, 
mládeže, tělovýchovy 
a sportu, výchovy a vzdě-
lávání, vědy a kulturního 
rozvoje, dále o informační 
technologie, oblast vnitř-
ních věcí a správy. Primá-
tora a pětici náměstků v je-
denáctičlenné radě doplňují: 
Josefa Hálka (ČSSD), Lucie 
Chovanečková (ANO), Ja-
roslav Ryška (ANO), Jiří 
Zaoral (ČSSD) a Richard 
Žabka (KDU-ČSL).

Zastupitelstvo poté zvo-
lilo za členy finančního vý-
boru Zastupitelstva města 
Frýdku-Místku Jaroslava 
Ryšku (ANO 2011), který 

NOVÉ ZASTUPITELSTVO: Společná momentka po ustavujícím zasedání. 
 Foto: Petr Pavelka

se stal jeho předsedou, dále 
Jiřího Válka (ANO 2011), 
Jaroslava Chýlka (ČSSD), 
Josefa Hálku (ČSSD), Pa-
trika Heráka (ČSSD), Ve-
roniku Šebestovou (KDU-
-ČSL), Richarda Žabku 
(KDU-ČSL), Martina Ška-
pu (Piráti), Dalibora Kališe 
(KSČM), Jiřího Kajzara 
(NMFM) a Karla Volného 
(SPD).

Podobně zastupitelé zvo-
lili za členy kontrolního vý-
boru Zastupitelstva města 
Frýdku-Místku Ivana Vrbu 
(KSČM), jenž je současně 

jeho předsedou, dále Jiří-
ho Zaorala (ČSSD), Petra 
Skotnicu (ČSSD), Mirosla-
va Slezáka (ČSSD), Šárku 
Šimoňákovou (ANO 2011), 
Radima Kubečku (ANO 

2011), Pavla Hrtúse (KDU-
-ČSL), Reného Homporu 
(KDU-ČSL), Leonarda 
Vargu (Piráti), Petra Korče 
(NMFM) a Milana Vala-
cha (SPD).  (pp)
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Na několika místech 
ve městě byly v rámci 
oslav 100. výročí vzniku 
samostatného Českoslo-
venska vysázeny pamá-
tečné lípy – u 4. a 5. ZŠ, 
v Lískovci a také v Ko-
menského sadech a Sa-
dech Bedřicha Smetany, 
kde se o novou symbolic-
kou výsadbu postaralo 
vedení města.

To se sešlo spolu se 
žáky 1. ZŠ na oficiálním 
pietním aktu už v pátek 
26. října u busty Tomáše 
Garrigua Masaryka, aby 
připomnělo cestu, po níž 
jsme postupem času do-
šli až do současné České 
republiky. „Ne náhodou 
jsme dnes právě na tomto 
místě, u této busty. Role 
Masaryka v získávání 
státní samostatnosti byla 
klíčová. Byl to právě on, 
kdo neúnavně představo-
val světovým politikům 
československé požadav-
ky na vznik svrchovaného 
státu. V červnu 1915 získal 
dostatečnou zahraniční 

podporu pro jejich zveřej-
nění. Za své úsilí ve pro-
spěch celku platil. Ra-
kousko-Uhersko na něho 
vydalo zatykač a Masaryk 
musel zůstat v zahraničí. 
Zatímco domácí politi-
ci mlčí, Masaryk v exilu 
pokračuje s Edvardem 
Benešem a Milanem Ras-
tislavem Štefánikem v za-
počatém úsilí. V Paříži je 
sestavena Československá 
národní rada, jsou zorga-
nizovány legie. V únoru 
1917 je československý 
požadavek na autonomii 
uznán velmocemi,“ připo-
mínal školákům dějinné 
souvislosti primátor Mi-
chal Pobucký. Přítomní 
si vyslechli, že 28. října 
1918 pak oficiálně vznikla 
samostatná, mezinárodně 
uznaná Československá 
republika a Masaryk byl 
zvolen jejím prezidentem. 
Vrací se z Ameriky domů. 
V nové roli navštěvuje 
cestou Anglii, Francii, Itá-
lii i české legionáře a 21. 
prosince 1918 se konečně 

Statutární město Frý-
dek-Místek rok od roku 
rozšiřuje květinovou vý-
zdobu města. Letos rozší-
řilo městské louky, které 
statečně čelily i ostrému 
slunci a nedostatku vláhy, 
a na jaře by občany a ná-
vštěvníky města měly po-
těšit tisíce něžných kro-
kusů, tulipánů, narcisů 
a řebčíků. V těchto dnech 
jich bylo na čtyřech trav-
natých plochách ve městě 
vysázeno třicet devět tisíc 
kusů.

Park za Sekerovou vilou 
na sídlišti Slezská ozdobí 
krokusy v bílé, žluté i fialo-
vé barvě. Sady Komenské-
ho pod frýdeckým magis-
trátem rozkvetou žlutými 
krokusy a žlutočervenými 

tulipány. V parku u řeky 
Ostravice, přesněji v Sa-
dech Bedřicha Smetany, 
budou na jaře kvést bílé 
a žluté krokusy. Nově roz-
kvete také travnatá plocha 
u křižovatky U Rady, tedy 
ulic Opletala a Ostravská 
v Místku, jsou na ní vysáze-
ny žluto-oranžové tulipány, 
žluté a bílé narcisy a oran-
žové řebčíky neboli lilie 
biblické. Výsadba cibulovin 
byla na těchto místech reali-
zována netradičně strojově, 
takzvaně nahusto, takže 
na jaře se ve městě objeví 
barevné rozkvetlé koberce.

Květinovou výzdobu 
město každým rokem roz-
šiřuje a snaží se držet krok 
s nejnovějšími trendy. „Už 
před pěti lety jsme měli 

záhony z přímého výse-
vu, které připomínají roz-
kvetlou louku, a letos jsme 
menší louky vytvořili také 
uprostřed města. Na sídliš-
tích letos městské technic-
ké služby vysadily spoustu 
kvetoucích keřů, od ibišků, 
přes třezalky až po štědřen-
ce. Pravidelně ve městě roz-
kvétají také parky, náměstí, 
kruhové objezdy a záhony 
kolem frekventovaných ko-
munikací,“ připomenul pri-
mátor Michal Pobucký.

Květiny rozjasňují ulice, 
kultivují prostředí, přispíva-
jí k estetizaci veřejného pro-
storu, zvyšují image města, 
pomáhají navodit příjemnou 
atmosféru a pohledem na ně 
se nám zlepší nálada. „Pro-
to budeme ve vysazování 
květin pokračovat a hledat 
další prostory a možnosti, 
jak jich mít ve městě co nej-
více,“ dodal primátor Mi-
chal Pobucký.

Na jaře vykvetou 
ve městě i další záhony, 
na kterých jsou již tradič-
ně vysazovány hyacinty, 
narcisy a tulipány, ale taky 
macešky nebo sedmikrás-
ky. Stejně jako v minulosti 
rozkvetou narcisy a tulipá-
ny na travnatých plochách 
v Parku pod zámkem nebo 
na ulici 8. pěšího pluku.

Statutární město Frý-
dek-Místek dotáhlo k re-
alizaci společný projekt 
s místní nemocnicí, který 
se věnuje nácviku první 
pomoci u žáků osmých 
tříd. Vedení města se 
v polovině října zúčastni-
lo představení projektu 
zástupcům škol, do břez-
na příštího roku by jím 
mělo projít 22 osmých 

STROM SVOBODY: Vidět vedení města „u lopaty“ 
žáky pobavilo, ale pak se zapojili i oni, aby mohli tře-
ba za desítky let vyprávět dalším pokolením, že „byli 
u toho“.  Foto: Petr Pavelka

Ke stoletému výročí republiky se sadily Stromy svobody

FIGURÍNY: Zástupci škol se seznámili s pomůckami, 
které budou k dispozici školákům pro nácvik resuscita-
ce.  Foto: Petr Pavelka

Žáci se učí poskytovat první pomoc

STROJOVÁ VÝSADBA: Město neustále zkouší další 
možnosti, jak zkrášlit veřejný prostor. Takto se sadí tuli-
pány „ve velkém“.  Foto: Petr Pavelka

Frýdek-Místek bude na jaře doslova v záplavě květů

tříd z místních základních 
škol.

„Prvotním impulsem 
bylo, když moje dcera byla 
svědkem autonehody, kdy 
lidé vytáhli mobily a natáče-
li, ale ona byla schopna zor-
ganizovat první pomoc. Při-
jde mi užitečné, když bude 
více mladých lidí vědět, jak 
se zachovat, a našel jsem 
v tom shodu u primátora, 
takže město zafinancovalo 
speciální figuríny a projekt 
se rozjíždí,“ řekl při před-
stavování projektu ředitel 
nemocnice Tomáš Stejskal. 
„Já jsem se se zásadami 
první pomoci setkal v aktiv-
ní záloze, takže vím, že je to 
prospěšná věc, pokud budou 
děti vědět, co mají v růz-
ných situacích dělat. Každý 
zachráněný život určitě stojí 
za to,“ řekl primátor Michal 
Pobucký.

Osmáci se přímo v pro-
storách nemocnice během 
celého dopoledne seznámí 
s první pomocí teoreticky 
i prakticky. „Cílem projektu 
je naučit starší žáky základy 
poskytování první pomoci 
při úrazech a poraněních či 
náhle vzniklých onemocně-
ních, kdy dochází k selhání 
základních životních funk-

cí člověka a ohrožení jeho 
života,“ vysvětlila Jarmila 
Dostálová, náměstkyně pro 
ošetřovatelskou péči. 

Na učebních modelech fi-
gurín dospělých i dětí si žáci 
pod dohledem školených 
sester vyzkoušejí správ-
nou techniku masáže srdce 
a umělého dýchání. Naučí 
se také zacházet s automa-
tickými defibrilátory, které 
jsou nainstalovány na mno-
ha veřejných místech. 

Na pořízení učebního 
trenažéru pro nácvik resus-
citačních technik přispělo 
město dotací 65 tisíc Kč, 
zároveň také poskytlo nein-
vestiční dotaci 25 tisíc Kč 
na zakoupení pomůcek pro 
nácvik resuscitačních tech-
nik. „S nemocnicí spolupra-
cujeme dlouhodobě, ročně 
jí přispíváme minimálně 
milionem korun, ale jdeme 
nad rámec tohoto závazku 
u dalších projektů, které nás 
zaujmou. To byl tento pří-
pad, kdy vidíme velký pří-
nos v tom, že se děti částeč-
ně zbaví strachu z prostředí 
nemocnice a navíc se naučí 
první pomoci, která se jim 
do budoucna může hodit,“ 
uzavřel náměstek primátora 
Pavel Machala.  (pp)

dostává do Prahy, kde je 
nadšeně vítán. Žáci Jed-
ničky pro změnu nadšeně 
přivítali výzvu podílet 
se na výsadbě symbolic-
ké lípy v parku „U Jošta“ 
před jejich školou, kde 
po členech vedení města 
přebrali rýče a přisypávali 
pilně zeminu ke stromu, 
o který slíbili, že se budou 
starat, třeba v parném létě, 
aby jednou po letech moh-
li třeba už i dalším pokole-
ním s hrdostí ukazovat, že 
byli u toho, když se sadil 
se slávou do země.  (pp)
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Na frýdecko-místecké 
radnici v kanceláři pri-
mátora se jednalo o bu-
doucnosti v červenci vy-
hořelé prodejny Albert 
na sídlišti Riviéra. Ta 
je uzavřená, s odkazem 
na dveřích, že „dočasně“, 
ale mezi lidmi se začalo 
spekulovat, a ukázalo se, 
že oprávněně, o tom, že se 
již znovu neotevře. Proto 
radnice i s ohledem na do-
tazy občanů chtěla mít 
v dané věci jasno, a tak 
primátor Michal Pobucký 
sezval ke schůzce jak pro-
vozovatele prodejny, tak 

i majitele budovy, ve kte-
ré prodejna fungovala, 
ke společnému jednání.

Ze začátku se vtipkovalo 
o tom, co znamená „do-
časně“ a „na věčné časy“ 
na příkladu pobytu vojsk 
Varšavské smlouvy, ale 
ohlédnutí do minulosti bylo 
na místě, protože potravi-
nová prodejna zde byla pro-
vozována více než dvacet 
let. S ohledem na standard, 
který řetězec vyžaduje, in-
vestice, které by byly nut-
né, aby se zdejší prostory 
na něj znovu dostaly, a rov-
něž ekonomické možnosti 

zdejšího sídliště skutečně 
Albert už o znovuotevření 
neuvažuje.

„Zástupce společnosti 
Ahold, která provozovala 
prodejnu Albert na Rivié-
ře, s politováním sdělil, že 
prodejnu již znovu neote-
vře, za což se zákazníkům 
omlouvá. Majitel objektu, 
ve kterém byla prodejna 
provozována, společnost 
Arcimpex ze Sviadnova, tak 
nyní hledá nového nájemce,“ 
shrnul závěr jednání primá-
tor Michal Pobucký, který 
by v objektu opět uvítal pro-
dejnu potravin, aby zejména 
starší obyvatelé měli obchod 
takzvaně po ruce.

Sídliště Riviéra je rozleh-
lé, větší obchody s potravi-
nami byly v dané lokalitě 
tři – Albert (Jadran), Lidl 
(u kruháče na Frýdlant) 
a Coop (Ještěr). Po požáru 
prodejny Albert byla tato 
uzavřena a posléze na něko-

Statutární město Frý-
dek-Místek nepodporuje 
obchod s chudobou a při-
jímá opatření, která činí 
takzvanou čáru přes roz-
počet zejména ubytovnám. 
Řadí se mezi ně i opatření 
obecné povahy, což zna-
mená, že noví klienti uby-
toven se zvýšeným výsky-
tem sociálně nežádoucích 
jevů nedostávají doplatky 
na bydlení, a to pro jejich 
majitele není zrovna dva-
krát výhodné a lukrativní.

V minulých dnech ukon-
čila ve městě provoz další, 
v pořadí již druhá, soukro-
má ubytovna. Po Karlovce 
na ulici Míru s kapacitou 
zhruba padesát míst byla vy-
klizena a uzavřena také uby-
tovna pro zhruba třicet osob 
na ulici F. Čejky v Místku.

„Obě ubytovny se řadily 
k problematickým. Často 
v nich zasahovala městská 
i státní police, která řešila 
nejen přestupky, ale také 
trestné činy. V ubytovnách 
a jejich přímém okolí byly 
často spatřovány osoby pod 
vlivem alkoholu nebo jiných 
návykových látek a fyzické 
napadání a vyhrožování tam 
bylo téměř na denním pořád-
ku. Obyvatelé žijící v okolí 
si často stěžovali na hluk, 
nepořádek, vandalismus, 
výtržnictví a podobně,“ při-
pomenul primátor Michal 
Pobucký s tím, že na obě 

ubytovny se vztahovalo 
opatření obecné povahy.

Ubytovny jsou často mís-
tem se špatnými mezilid-
skými vztahy, zahálčivým 
způsobem života, násilnic-
kým chováním, vulgárním 
vyjadřováním, šikanou, 
nadměrným požíváním 
alkoholu a tomu všemu 
přihlížejí i děti, které v uby-
tovnách také žijí. Po čase si 
na takové chování zvyknou 
a považují ho za normální, 
což je hlavně ze společen-
ského hlediska opravdu 
velmi špatně. „My tady 
ubytovny nechceme. Pokud 
by byla ubytovna na ulici F. 
Čejky, což je téměř v centru 
města, na prodej, vážně by-
chom uvažovali o její koupi. 
Chtěli bychom dát lidem 
žijícím v její bezprostřední 
blízkosti jistotu, že na místě 
už žádná ubytovna nebu-
de,“ řekl primátor Pobucký, 

který nevyloučil, že by se 
objekt ubytovny mohl v bu-
doucnu přebudovat na byd-
lení pro seniory nebo mladé 
lidi či rodiny s dětmi. 

Město dlouhodobě bojuje 
proti byznysu s chudobou. 
Aby šlo příkladem, zrušilo 
městskou ubytovnu na uli-
ci Palkovická a ve čtyřech 
problematických ubytova-
cích zařízeních se zvýšeným 
výskytem sociálně nežádou-
cích jevů zavedlo opatření 
obecné povahy, neboli bez-
doplatkové zóny, tedy zóny, 
kde nově přistěhovaným 
občanům nejsou vypláceny 
doplatky na bydlení. Dvě 
z těchto ubytoven již zanikly.

Ve městě je v současné 
době osm domů, které plní 
funkci ubytoven. Kapacita 
v nich je zhruba tisíc míst, 
z toho je sedm set míst 
v Hotelovém domě Paskov 
v Místku.

JEDNÁNÍ: Zástupci majitele objektu a obchodního ře-
tězce s primátorem probírali vzniklou situaci. 
 Foto: Petr Pavelka

Město jednalo o zachování prodejny Albert, která v létě vyhořela

lik týdnů uzavřel kvůli velké 
rekonstrukci své dveře i Lidl. 
Do obchodu tak nyní musí 
občané z jednoho konce síd-
liště na druhý, což je zejmé-
na pro starší spoluobčany 
dosti náročné. Nicméně Lidl 
by měl již druhý listopadový 
týden znovu otevřít (uzavřen 
byl 19. září, práce dle sdělení 
společnosti mají trvat 8 týd-
nů). „Chceme tady prodejnu 

potravin vrátit, svého času 
jsme ji dokonce provozovali 
sami. Probíhají tu nutné sa-
nační práce, aby byly pro-
story znovu připraveny, ale 
jestli se podaří najít nového 
nájemce, to uvidíme,“ ujistil 
za majitele objektu, že Ar-
cimpex má rovněž zájem, 
aby prostory znovu sloužily 
svému účelu, Michal Dole-
žil, jednatel společnosti. (pp)

UBYTOVNA F. ČEJKY: Město se snaží bojovat proti 
byznysu s chudobou.  Foto: Petr Pavelka

Výstavba obchvatu 
Frýdku-Místku, kterou 
pod taktovkou státního 
podniku Ředitelství silnic 
a dálnic realizuje soukro-
má společnost nezvyklého 
názvu F-M, obchvat – I. 
etapa, nebude jednodu-
chá. Již nyní město evi-
duje první škody, které 
společnost způsobila, a to 
na komunikaci Čelakov-
ského v Místku.

Realizátor stavby bez 
vědomí města provedl v ko-
munikaci zářez a následně ji 
rozkopal za účelem vedení 
sítí, i když ty měl podle plánů 
vést takzvaným protlakem 
pod komunikací. Vše je dů-
kladně zadokumentováno. 
Věc se bude řešit ve správ-
ním řízení. Firma musí díru 
zaasfaltovat a po zprovozně-
ní obchvatu bude město po-
žadovat uvedení komunika-
ce do původního stavu, tedy 
pokládku nového asfaltové-
ho koberce. Veškeré vznik-
lé škody uhradí Ředitelství 
silnic a dálnic ČR. 

Na sociálních sítích se 
objevily posměšné a kri-
tické komentáře směrem 
k městu, které nechalo 
opravit komunikaci v trase 
obchvatu v budoucnu zatí-
ženou nákladní dopravou 
a těžkou technikou. Někteří 

to bez znalosti věci označili 
za vyhozené peníze.

„Komunikaci Čelakov-
ského v Místku jsme opra-
vili nedávno za zhruba dva 
miliony korun, a to i přesto, 
že po ní budou přejíždět ná-
kladní vozy a další technika 
v rámci výstavby obchvatu. 
Vysvětlím proč. Původní 
cesta již byla ve špatném 
stavu a nápor techniky by 
nevydržela, praskala by, a to 
by při provozu na komu-
nikaci znamenalo zvýšený 
hluk a prašnost, což je při 
tak velkých stavbách nut-
né co nejvíce eliminovat. 
Firma, která obchvat staví, 
musí během prací čistit ko-
munikace od nánosů bahna 
a prachu. To by ale na roz-
bité cestě bylo prakticky 
nemožné. To jsou hlavní dů-
vody, proč jsme cestu opra-
vili. A nejsou to vyhozené 
peníze, protože jsou uzavře-
ny smlouvy, na základě kte-
rých musí být po ukončení 
stavby používané komuni-
kace uvedeny do původního 
stavu,“ řekl náměstek pri-
mátora Karel Deutscher.

Obchvat staví společ-
nost F-M, obchvat – I. eta-
pa – sdružení firem ALPI-
NE Bau CZ a.s, BERGER 
BOHEMIA, HABAU CZ 
a Berger Bau GmbH.

Firma stavějící obchvat poškodila 
městem opravenou komunikaci

Ve městě skončila další ubytovna
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Ne všude se stoly 
ve sváteční dny prohý-
bají hojností, a proto 
už třetím rokem v rám-
ci Dnů proti chudobě 
probíhá potravinová 
sbírka, při níž se prohý-
bá stůl v zasedací míst-
nosti odboru sociálních 
služeb. Tam přinášejí 
své příspěvky nejen za-
městnanci magistrátu, 
ale i vedení města.

Podpořit chtěli klient-
ky azylového domu Sára 
pro ženy a matky s dět-
mi, které se ocitly v ne-
příznivé sociální situaci. 
„Letošní potravinová 
sbírka byla tematicky za-
měřena na Vánoce, přes-
něji na přípravu cukroví. 
Převažovaly tak trvan-
livé suroviny na pečení, 
od cukru a mouky, přes 
ořechy a mandle, kon-
denzované mléko nebo 

piškoty až po marmelá-
du, kakao nebo kokos,“ 
vyjmenoval náměstek 
primátora Richard Žabka 
s tím, že se vybíraly i luš-
těniny, těstoviny, rýže, 
sirupy, čaje či konzervy. 

„Chci poděkovat všem 
zaměstnancům magis-
trátu, kteří se zapoji-
li a postarali se o to, že 
sbírka byla i letos úspěš-
ná a matky s dětmi v azy-
lovém domě tak budou 
mít cukrovím provoněné 
Vánoce,“ dodal primátor 
Michal Pobucký.

„Dny proti chudobě 
chtějí poukázat na pro-
blematiku bezdomovec-
tví, ale také na komunitu 
lidí, která čelí extrémní 
chudobě nebo trpí sociál-
ním vyloučením. Sbírka 
pro klientky Azylového 
domu Sára, kde pobý-
vají matky s dětmi, byla 

v letošním roce pojata 
tematicky a vybralo se 
přes 240 kilo trvanlivých 
potravin,“ doplnila ve-
doucí Odboru sociálních 
služeb Magistrátu města 
Frýdku-Místku Jarmila 
Kozlová. „Chudoba je 
spojována s nedostatkem 
peněz, potravin, pitné 
vody i se špatnou situací 
s bydlením a už dávno 
není problémem jen zemí 
třetího světa, ale zasa-
huje i vyspělé evropské 
země. U nás neohrožuje 
člověka na životě, nicmé-
ně její dopady můžeme 
vysledovat i ve Frýdku-
-Místku, a to například 
ve spojitosti s bezdomo-
vectvím,“ řekl primátor 
Michal Pobucký s tím, že 
podle odhadů terénních 
pracovníků je ve městě 
zhruba dvě stě bezdo-
movců.  (pp)

Slezská diakonie se 
pravidelně zapojuje 
do celosvětově pořá-
daných kampaní za-
měřených na boj pro-
ti chudobě. Při této 
příležitosti již pošesté 
uspořádala „Dny proti 
chudobě ve Frýdku-
-Místku“, které nabídly 
zajímavý program pro 
širokou veřejnost i pro 
osoby zasažené chudo-
bou. 

Dny proti chudobě se 
uskutečnily od 15. do 17. 
října v různých objek-
tech a lokalitách města 
Frýdku-Místku. Program 
byl zahájen v pondělí 
přednáškou pro studenty 
středních škol v Mod-
rém salonku Městské 
knihovny Frýdek-Mís-
tek. Přednášky zajišťo-
vali pracovníci Modrého 
kříže a týkaly se tématu 
závislostí, které s chudo-
bou velice úzce souvisí. 
Organizace ADRA při-
pravila pro osoby v nouzi 
stříhání a holení zdarma. 
Ostříhat nebo oholit se 
přišlo v tento den 22 osob 
bez domova. Dále v tento 
den byla oficiálně ote-
vřena Výdejna potravi-
nové a materiální pomoci 
pro osoby v nouzi, jako 
jsou například senioři 
nebo matky samoživitel-
ky. V rámci zkušebního 
provozu této pomoci vy-

užilo 440 osob, z toho 
140 dětí. Otevření vý-
dejny se zúčastnili zá-
stupci Magistrátu města 
F-M, Českého červeného 
kříže, Slezské diakonie 
a další. K večeru bylo 
pro veřejnost připraveno 
v prostorách Nové scény 
Vlast promítání filmu 
„Nejlepší ze všech svě-
tů“. Již tradičně za sym-
bolické vstupné – jeden 
pár ponožek.  Promítání 
filmu se zúčastnilo na 60 
lidí.

V úterý program za-
čal opět přednáškou pro 
střední školu, dále po-
kračoval bohoslužbou 
v modlitebně CASD a byl 
ukončen v areálu Soko-
lík rozdáváním polévky 
a hygienických balíčků 
pro lidi bez domova. Této 
akce se zúčastnilo cca 60 
lidí bez domova. 

Ve středu byl pro kli-
enty azylových domů při-
praven turnaj v šipkách 
BETHEL DARTS OPEN 
2018 a konečné ukončení 
programu v podobě ve-
černího posezení u ohně 
a opékání párků. Turnaje 
se zúčastnilo přibližně 70 
lidí. Během celého dne 
probíhala potravinová 
sbírka pracovníků Magis-
trátu města Frýdek-Mís-
tek se zaměřením na po-
třeby pro vánoční pečení. 
Tyto potraviny byly pře-

dány klientkám střediska 
SÁRA, zejména matkám 
s dětmi.

V rámci tohoto pro-
jektu jsme připravili 
doprovodný program – 
výstavu obrázků žáků 
základní školy na téma 
„Bohatství versus chudo-
ba“. Do výtvarné soutěže 
se zapojila Základní škola 
P. Bezruče – školní dru-
žina. Pro děti ze školní 
družiny jsme uspořádali 
také přednášku na téma 
chudoba a bohatství. Vý-
stava nakreslených ob-
rázků proběhla v prosto-
rách knihovny v Místku 
a součástí výstavy byla 
soutěž o nejhezčí obrá-
zek. Do hlasování byla 
zapojena veřejnost a od-
borná porota. Kolekci 
vybraných obrázků na-
jdete na Facebook stránce 
„Dny proti chudobě Frý-
dek-Místek“.

Dny proti chudobě po-
řádala Slezská diakonie 
ve spolupráci se Statutár-
ním městem Frýdek-Mís-
tek a dalšími místními 
organizacemi, kterými 
byli: ADRA, Armáda 
spásy, Český červený 
kříž, Knihovna Frýdek-
-Místek, KulturaFM 
a Modrý kříž. 

 Jan Savický 
 a Lucie Drkošová, 
 středisko BETHEL 
 Frýdek-Místek 

Senioři Frýdku-Míst-
ku slavili říjnový Me-
zinárodní den seniorů. 
Sál Kina Petra Bezruče 
byl ve čtvrtek 4. října 
plně zaplněn těmi, kteří 
přijali pozvání a přišli 
společně oslavit třináctý 
ročník Dne pro seniory.

Statutární město Frý-
dek-Místek, Magistrát 
města Frýdku-Místku, od-
bor sociálních služeb, pod 
záštitou primátora Micha-
la Pobuckého, uspořádalo 
program pro seniory města 
s názvem Nestárnoucí me-
lodie, ve kterém účinkoval 
swingový orchestr Bedři-
cha Pukovce s pěveckým 
triem Melody Ladies, Len-
kou Krompolcovou a zku-
šeným hudebníkem a trum-
petistou Milanem Michnou. 
Zazněly klasické žánrové 
melodie jazzu, swingu 
a rock ń ŕollu, plné energie. 
Jako host a oživení téměř 
tříhodinového programu se 
představil Vladimír Lich-
novský alias Elvis Presley. 
V úvodu všechny pozdravil 
a přivítal moderátor Pavel 
Handl, který provázel ce-
lým programem.

Město podporuje aktivní 
využití volného času se-
niorů, podporuje společná 
setkávání, zapojuje své ob-
čany do kulturního a spole-

čenského dění organizová-
ním těchto volnočasových 
aktivit. Je důležité udržovat 
si přátelské vztahy a nava-
zovat vztahy nové a Den 
pro seniory je toho důka-
zem. Významnou měrou 
přispívá k pozitivní náladě.

Akce byla financována 
z rozpočtu Moravskoslez-
ského kraje v rámci dotač-
ního programu „Program 
na podporu zdravého stár-
nutí v Moravskoslezském 
kraji na rok 2018“ a z roz-
počtu Statutárního města 
Frýdku-Místku. Poděko-
vání patří všem, kteří se 
podíleli na přípravě a or-
ganizaci celé akce. 
 Odbor sociálních služeb

ÚSPĚŠNÁ SBÍRKA: Úsilí zaměstnanců magistrátu 
podpořilo také vedení města.  Foto: Petr Pavelka

Zaměstnanci i vedení radnice přispěli potravinami

13. ročník Dne pro seniory

DEN PRO SENIORY: Radnice připravila seniorům dá-
rek k jejich mezinárodnímu svátku.  Foto: Petr Pavelka

Dny proti chudobě ve Frýdku-Místku
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Ne každý z nás má 
možnost trávit čas s ně-
kým, kdo mu pozorně 
naslouchá, mluví s ním 
nejen o jeho práci a ro-
dině, ale i o tom, jak se 
skutečně cítí, co proží-
vá. Každému se nedaří 
uspokojit potřebu „být 
součástí komunity“.

Podléhat předsudkům je 
jednoduché. Stáří je ovšem 
zajímavým životním obdo-
bím a senioři mají společ-
nosti co nabídnout. Ano, 
některé seniory tíží nedo-
statek peněz a zdravotní 
problémy, ale nejsou to pro 
ně jediná témata k rozho-
voru. Zkušenosti, které 
senioři mohou předat, jsou 
důležitou hodnotou. 

Nepěstujme v sobě 
předsudky vůči druhým, 
poznávejme nové lidi, za-
pojme se do nových akti-

vit. Kvalitní vztahy mezi 
lidmi nejsou výsadou pou-
ze rodinných vztahů. Zá-
leží na každém z nás, jak 
si svůj život uspořádáme.

Ať už je vám 15, 30, 50 
nebo třeba 70 let, zkuste 
něco nového. Generace si 
mají navzájem co předá-
vat. Starší generace může 
předávat zkušenosti, 
střední generace životní 
nadhled a mladší genera-
ce smělost jít si za svým 
a schopnost ovládat mo-
derní technologie.

Poznejte něco nového. 
Kontaktujte nás a zlep-
šujte s námi mezilidské 
vztahy. Kontaktujte ko-
ordinátorku dobrovolní-
ků Irenu Blablovou, tel.: 
739 320 717, e-mail: irena.
blablova@adra.cz.

 DC ADRA 
 Frýdek-Místek

Samota a pocit osamocení trápí lidi napříč generacemi

Organizace ROSKA 
ve Frýdku-Místku při-
pravila v tomto roce pro 
své členy postižené roz-
troušenou mozkomíšní 
sklerózou celkem čtyři 
rekondiční pobyty. 

14denní pobyt se usku-
tečnil v nestátním zdra-
votnickém zařízení ODRA 
na Ostravici, pobyt pro 
vozíčkáře pak v bezbarié-
rovém objektu Rajské bou-
dy v Malenovicích. Pravi-
delně, tak jako každý rok, 

v pondělky a středy probí-
halo rehabilitační cvičení 
na poliklinice v Místku. 
Organizaci se nově po-
dařilo zajistit také hipo-
terapii – léčebnou jízdu 
na koni – a poprvé zorga-
nizovala MARS – maratón 
s roztroušenou sklerózou, 
který se uskutečnil v láz-
ních Klimkovice.

Všechny tyto akce jsme 
mohli uskutečnit jen díky 
finanční podpoře Statu-
tárního města Frýdku-

-Místku, Nadace OKD 
a Krajského úřadu Morav-
skoslezského kraje. Každý 
rok nám také pomáhá Bio-
cel Paskov.

Všem patří velké podě-
kování, protože bez jejich 
spoluúčasti bychom neby-
li schopni pomáhat lidem 
s roztroušenou sklerózou 
v jejich boji s nevyléčitel-
nou nemocí.
Za ROSKU Frýdek-Mís-
tek Helena Nováková, 
předsedkyně organizace 

Organizace ROSKA nezahálí

Dům na půl cesty je 
pobytová sociální služ-
ba, která poskytuje 
zázemí mladým lidem 
ve věku 18–26 let, kteří 
opouštějí zařízení pro 
výkon ústavní (dětské 
domovy) nebo ochranné 
výchovy, pěstounskou 
péči, jsou propuštěni 
z výkonu trestu nebo 
ochranné léčby, případ-
ně nemají vhodné záze-
mí v rodině.

Služba těmto mladým 
lidem poskytuje ubyto-
vání zpravidla na dobu 1 
roku. Uživatel při nástupu 
do služby skládá vratnou 
kauci ve výši 1000 Kč a je 
s ním uzavírána písemná 
smlouva. Kapacita služby 

je 9 uživatelů, kteří mají 
k dispozici tři bytové jed-
notky v Místku, byty 3+1, 
2+1 a 2+0, a v současné 
chvíli máme k dispozici 
volná místa. V rámci spo-
lupráce s uživatelem řeší-
me např. možnosti studia 
a další profesní rozvoj, 
rodinné vztahy, které bý-
vají velmi často rozvrá-
ceny, ale také doprovody 
na úřady a instituce, re-
gistrace na ÚP, poraden-
ství v oblasti sociálních 
dávek, které pomohou 
zajistit příjem do doby, 
než si uživatel nalezne 
vhodné pracovní uplatně-
ní. Zaměřujeme se také 
na oblast hospodaření, ve-
dení domácnosti, tvorbu 

finančních rezerv a hledá-
ní vhodného navazujícího 
bydlení. S platností od 1. 
1. 2019 přechází poskyto-
vání této služby z organi-
zace Bílý nosorožec, o.p.s. 
na organizaci Centrum 
sociálních služeb Ostra-
va, o.p.s. Úhrada pobytu 
se sjednotí na částku 120 
Kč/den. Služba je spolu-
financována z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje 
a Statutárního města Frý-
dek-Místek.
 Markéta Bartáková, 
 vedoucí sociálních služeb, 
 Bílý nosorožec, o.p.s.

Volno v Domě na půl cesty

Kontaktní údaje: Dům na půl cesty Frýdek-Místek, 
kancelář služby: Antonínovo náměstí 92, Místek 

(budova naproti tržiště, 2. patro, vlevo od výtahu). 
Tel.: 774 774 638, 774 789 830, 558 434 029
Email: dumnapulcesty@bilynosorozec.cz

Web.: www.bilynosorozec.cz
Facebook: https://www.facebook.com/bilynosorozec/

Oznámení 
o přestěhování poradny

Poradna pro ženy a dívky nově sídlí na adrese 
Malý Koloredov 811 ve Frýdku-Místku,

4. patro, kancelář 406.
Poradna i nadále poskytuje registrovanou sociální 

službu odborného sociálního poradenství, 
materiální výpomoc matkám s dětmi 
do 1 roku věku, vztahové poradenství 
a preventivní přednáškovou činnost. 

Podrobnější informace najdete na 
www.frydek.poradnaprozeny.eu. 

Počet osob, o které 
je pečováno v domácím 
prostředí, se každý rok 
zvyšuje. Nejen tyto oso-
by, ale i ti, kteří o ně 
pečují, si zaslouží pozor-
nost a pomoc.

Péče o seniora nebo 
člověka se sníženou so-
běstačností je velmi ná-
ročná, a to nejen fyzic-
ky, ale také psychicky. 
Důležitým faktorem pro 
poskytování kvalitní péče 
je také možnost pečující-
ho si odpočinout nebo si 
zařídit osobní záležitos-
ti s vědomím, že je jeho 
blízký v dobrých rukou 
a je o něj postaráno.

Chápeme tyto potřeby 
pečujících, a proto Cha-
rita Frýdek-Místek nabízí 
odlehčovací službu také 
v terénní formě, která je 
pro všechny přirozenější.

Terénní odlehčova-
cí služba vám pomůže 
s péčí o vašeho blízkého 
přímo u vás doma a vy 
tak získáte čas k zajiště-
ní si osobních věcí nebo 
odpočinku. Služba je ur-
čena seniorům od 65 let, 
chronicky nemocným 
nebo zdravotně postiže-
ným, kteří jsou starší 45 
let. Službu poskytujeme 
na území Frýdku-Místku 
a přilehlých obcí.

Víc informací o této 
službě najdete na webo-
vých stránkách www.
charitafm.cz v sekci „Pro 
seniory, nemocné se sní-
ženou soběstačností“ 
nebo na e-mailu katerina.
gottlicherova@charitafm. 
.cz, případně na telefon-
ním čísle 731 638 280. 

 Jana Opluštilová, 
 Charita Frýdek-Místek

Pomoc pečujícím je důležitá
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Nádherný zápas s hoř-
kou tečkou. Tak by se dal 
nazvat duel s kladenský-
mi Rytíři, který Frýdek-
-Místek nakonec prohrál 
5:6 v prodloužení. Zápas 
ale bavil. V samotném za-
čátku Rysi dvakrát vedli, 
ale soupeř se vždy dotáhl. 
Pak se role otočily a pro 
změnu domácí třikrát 
smazali náskok hostů. 

Hned třikrát domácí fa-
noušky zvedl ze sedadel 
Rostislav Martynek, který 
si připsal hattrick. Pro-
dloužení však Slezanům 
nevyšlo, rozhodl ho Petr 
Vampola.

Už první třetina začala 
před velmi slušně zaplně-
nou Polárkou ve velkém 
tempu. Hosté zkraje dva-
krát faulovali a Frýdek-
-Místek si zahrál dvojná-
sobnou přesilovku. Tu sice 
přímo nevyužil, ale poved-
lo se mu skórovat, když byli 
Rytíři ještě ve čtyřech. Při-
hrávkou přes celou šíři pás-

ma na pravý kruh nepohrdl 
kapitán Milan Mikulík. 
Vedení však Slezanům ne-
vydrželo dlouho, už po ne-
celých třech minutách bylo 
srovnáno. Přestřelka pokra-
čovala. V sedmé minutě 
dorazil střelu Jiřího Krisla 
Adam Raška a domácí opět 
vedli. Ani tentokrát ovšem 
své vedení neudrželi, závěr 
třetiny vyšel lépe Kladnu, 
které se prosadilo dva-
krát během minuty a dvou 
sekund.

Po dvou třetinách bylo 
vyrovnáno 4:4 a na tu zá-
věrečnou přišel na kladen-
skou střídačku Jaromír Jágr. 
Na hosty to mělo okamžitý 
efekt, hned ve 42. minutě šli 
zase do vedení, ale domácí 
opět dokázali vyrovnat. 
Z pravé strany přesně za-
mířil Rostislav Martynek 
a dokončil svůj hattrick.

Prodloužení trvalo pou-
hých čtyřiadvacet sekund, 
když trestal kapitán Rytířů 
Petr Vampola. Na slušný 

PARÁDNÍ ZÁPAS: Kladenský bek Nash hodně zlobil.  Foto: Petr Pavelka

Jágr v Polárce jen v zákulisí, v hledišti a na střídačce

Slezanským atletům se 
dařilo v krásném prostře-
dí golfového hřiště na Os-
travici, kde se uskutečnil 
2. ročník Ostravického 
krosu, stejně jako na ná-
městí ve Zlíně, kde se ko-

nal běžecký závod Přes 
Valašské kotáry. To byl 
dobrý příslib pro vrchol 
sezony v podobě Hornické 
desítky 3. listopadu.

Na Ostravici bylo počasí 
nakonec na polovinu října 
celkem příjemné, a tak se 
přišlo proběhnout 218 dětí, 
99 mužů a 63 žen. Naši mla-
dí běžci si na náročné trati 
vedli výborně, když vybo-
jovali 8 prvních, 8 druhých 
a 10 třetích míst. Ve svých 
kategoriích zvítězili Anna 
Cagašová a Thomas Hlavač-
ka ve starším žactvu, Barča 
Bystřičanová v mladších žá-
kyních, Tereza Kubajurová 
a Jakub Jányš v přípravce, 
Gabča Petrová a Pavel Ko-
lecký v minipřípravce a Vác-
lav Šodek byl nejlepší mezi 
benjamínky. Mezi ženami 
byla na trati 6 km nejlepší 
Aneta Chlebíková z Třince. 
Z našich se prosadila na 3. 
místo Iveta Rašková. Závod 
mužů na 8 km ovládl Jan 
Friš z Dukly Praha, ze Sle-
zanských byl nejlepší Daniel 
Raška na 10. místě. 

Ve Zlíně naši přímo exce-

lovali, když závody mláde-
že proběhly naprosto ve sle-
zanské režii. Prakticky co 
start, to stupně vítězů. Naše 
úspěšné tažení začala mezi 
benjamínky Sabina Jurošo-
vá, za přípravku uspěl v zá-
vodě chlapců Jakub Jányš, 
u děvčat Viktorie Bartoňo-
vá. Tu jistila třetím místem 
Lucka Jurošová. V kategorii 
mladší žáci pro stříbro do-
běhl Jan Klimas a pro bronz 
Adam Honěk. To mladší 
žákyně na stejné trati ne-
pustily pro jistotu na stup-
ně vítězů nikoho. Vyhrála 
Barča Bystřičanová před 
Annou Výmolovou a Karo-
línou Vilčkovou. Ve starších 
žácích nedal nikomu šanci 
Thomas Hlavačka a v žáky-
ních Anna Cagašová. Tam 
doběhla třetí Viky Ťahano-
vá a čtvrtá Klára Ningero-
vá. Ve společné kategorii 
dorostu a juniorů vybojoval 
druhé místo Patrik Stankov 
a třetí doběhl Marek Spilka. 
V hlavní kategorii žen vy-
bojovala Katka Krtková tře-
tí příčku a Veronika Siebel-
tová čtvrtou.

Atletům se před Hornickou dařilo

V sobotu 13. října 
se gymnastky Sokola 
Frýdek-Místek vyda-
ly do Třebíče na soutěž 
v TeamGymu (kolektiv-
ní gymnastika). Závodu 
se nakonec zúčastnilo 32 
malých gymnastek, které 
předvedly krásné výkony, 
kdy A týmy posbíraly zla-
té a bronzové medaile, B 
týmy pak první zkušenosti 
z velkého závodu.

V nejmladší kategorii mi-
mina (ročník narození 2011 
a mladší) se za náš klub 
postavily na start dva týmy. 
Družstvo B – jako úplně 
nejmladší družstvo v závo-
dě, ve kterém startovala také 
dvě děvčátka, která ještě 
nechodí do školy, zvládlo 
obě disciplíny – akrobacii 
i trampolínku – hezky od-
cvičit. Vzhledem k jejich 
nízkému věku a malé ob-
tížnosti na obou nářadích 
konečný součet stačil na 5. 
místo. Holčičky – Ivona 
a Ina Hrivňákovy, Sára Po-
rubová, Valérie Marfláková, 
Daniela Goczolová a škol-
kové holky Nelča Koláč-
ková a Amálka Bujňáková 
však sklidily za své výkony 
v hale velký potlesk.

Družstvo A, které v po-
slední chvíli přišlo o velkou 
oporu týmu kvůli nemoci, 
zvládlo závod bez větších 

chyb. Díky vyšší obtížnosti 
na trampolíně i akrobacii 
sokolská „mimina“ nakonec 
zvítězila o více než 2 body 
před druhým týmem Sokola 
Bedřichov a třetí TJ Chro-
pyně. O velký úspěch pro 
náš klub se postaraly Emma 
Lusová, Eliška Cupráková, 
Alice Tobolová, Anna Ma-
cečková, Bára Vykoupilová, 
Anna Vajčnerová, Klára 
Lukšíková a Thea Stabrawa.

Ve vyšší kategorii (roč-
ník narození 2010–2009) 
nám opět bojovaly dva 
týmy. Gymnastky, které 
u nás cvičí kratší dobu, byly 
zařazeny svou výkonnos-
tí do B týmu, který zvládl 
svou teamgymovou pre-
miéru na jedničku. Díky 
lehčím „sestavám“ však zů-
stala děvčátka Justina Gar-
čicová, Aneta Limbergová, 
Kristýna Matyszová, Agáta 
Mitregová, Veronika Maší-
nová, Adriana Koláčková, 
Kateřina Šebestová a Lucie 
Madenská těsně pod stupni 

vítězů na 4. místě.
Zkušenější závodnice 

z A týmu ve složení Do-
minika Murínová, Eliška 
Pohludková, Laura Ber-
tóková, Nela Ševčíková, 
Sára Nell Peřinová, Adéla 
Kupková, Viktorie Křist-
ková a Timea Tobolová za-
čaly svůj závod na obávané 
trampolíně. Po nevydaře-
né druhé řadě však přišla 
bezchybná akrobacie (kde 
děvčata poprvé předvedla 
své rychlé přemety vzad 
– fliky), za kterou sklidily 
druhou nejvyšší známku 
na akrobacii a v závěreč-
ném součtu získaly holky 
krásné bronzové medaile.

Děkujeme za hojnou účast 
na závodech nejen gym- 
nastkám, ale také rodičům, 
kteří za námi do Třebíče 
dorazili opravdu ve vyso-
kém počtu. Další závody nás 
čekají záhy, tak vzhůru opět 
do tělocvičny!  trenér-
ky Aldersová, Blažková, 
Křistková, Machalová

Zlato a bronz pro gymnastky Sokola

Velmi zostra vstoupili 
do nové šachové sezóny 
hráči Beskydské šachové 
školy. Po několika medai-
lích z Mistrovství České re-
publiky v rapid šachu mlá-
deže se podařilo přivézt 
tři medaile i z Mistrovství 
České republiky v rapid ša-
chu juniorů, tedy z turnaje 
o něco málo starších hráčů.

Šachoví junioři zápolili 
ve Vyškově ve dnech 28.–29. 
září a naše barvy reprezen-
tovalo osm hráčů. Všichni 

odehráli v krátkém čase, 
přesně za 25 hodin, a to si 
ještě mezitím samozřejmě 
zdřímli, devět partií, což je 
opravdu značná zátěž, a tři 
z nich zakončili tento mara-
ton ziskem medaile. První 
místo v kategorii D20 získala 
Tereza Beluská, druhé mís-
to v kategorii H16 obsadil 
David Mavrev a na třetím 
místě skončil v kategorii H18 
Matěj Kuchař. Všem k jejich 
úspěchu gratulujeme. 

 Tomáš Adamec

Další tři medaile pro BŠŠ

výkon a zlepšenou bodovou 
sérii v podobě dvou výher 

a remízy po základní hrací 
době se nepodařilo bohužel 

navázat v Havířově, kde 
jsme podlehli v derby 6:3.
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O víkendu 8.–9. září 
se uskutečnil v hale 6. 
ZŠ již 34. ročník mezi-
národního volejbalového 
turnaje starších žaček, 
Memoriálu Evžena Ku-
čery, za účasti 16 druž-
stev. 

Turnaj si za dobu své 
existence díky organizá-
torům vydobyl prestižní 
postavení v povědomí 
nejlepších mládežnických 
týmů v naší republice 
i v zahraničí. Tentokrát 
do Frýdku-Místku za-
vítala tato družstva: VC 
„Victoria Mosir“ Cieszyn, 
VK Prostějov, UKS Dębi-
na Nieporęt, VO TJ Lan-
škroun, TJ Svitavy, PVK 
Olymp Praha B, TJ Sokol 
Geodézie Česká Třebová, 
SMS ZAPN Žywiec, SŠK 
Bílovec, MŠK Žiar nad 
Hronom, TJ Slávia Hra-
dec Králové, TJ Ostrava, 
SK Kometa Praha, TJ Lo-
komotiva Čadca.

Domácí hráčky se před-
stavily ve dvou týmech 
a oba více než uspěly. 
Tým starších žaček „A“, 
pod vedením trenérky 
Dany Górecké a Leopolda 
Tůmy, který ještě v loňské 

sezóně vedl extraligové 
ženy TJ Sokola Frýdek-
-Místek, se dokázal vy-
pořádat se všemi soupeři 
v základních i semifinálo-
vých skupinách a zaslou-
ženě vybojoval 1. místo. 
Postupně porazil Čadcu, 
Bílovec, Žiar nad Hro-
nom, Svitavy, Cieszyn, 
Hradec Králové. V play-
-off v neděli pak Lan-
škroun a ve finále Českou 
Třebovou.

O vítězkách nebylo po-
chyb, když svá semifiná-
lová utkání i utkání play-
-off děvčata přesvědčivě 
vyhrála 2:0.

„Vítězství na tomto 
prestižním turnaji si ne-
smírně cením, protože 
se to sokolkám podařilo 
po dlouhých 13 letech 
čekání na ty nejcenněj-
ší medaile, a navíc letos 
byla konkurence více než 
silná,“ řekla nám trenérka 
Dana Górecká a pokraču-
je: „Velmi mě potěšil také 
úspěch týmu „B“, který se 
neztratil a vybojoval vel-
mi pěkné 10. místo.“

„Dvoudenní volejbalo-
vé klání se konalo i díky 
podpoře Magistrátu města 

ÚSPĚŠNÉ SOKOLKY: Zleva: Trenér Leopold Tůma, Hana Tučková, Radmila Tobo-
lová, Vanessa Smýkalová, Klára Michalčíková, Jana Marková, Sabina Krejčí, trenérka 
Danuše Górecká. Klára Tomčalová, Silvie Šnapková, Kateřina Liczmanová, Monika 
Ulrichová, Klára Žižková, Daniela Hrbková, Malenka Odložilíková, Alena Garbová. 

Vítězství v mezinárodním turnaji pro starší žačky

V sobotu 13. října se 
gymnastika při ZŠ Ji-
řího z Poděbrad vyda-
la na svůj první závod 
v sezóně. Na Baby Team- 
Gym, který se konal 
v Třebíči, trenérky vy-
slaly do soutěže bojovat 
pět družstev ve třech ka-
tegoriích.

V kategorii Junior mi-
mina, kde soutěžily děti 
do 7 let, to byla pro hol-
čičky z oddílu premiéra. 
Po nevydařené trampolíně 
předvedly pěkně prove-
denou akrobacii i s pře-
mety vpřed, ale na zlep-

šení známky to nestačilo 
a získaly tak neoblíbenou 
bramborovou medaili.

Kategorie Junior 0 byla 
určena pro děti do 9 let. 
Zde soutěžilo družstvo 
dívek, ve kterém byla 
i děvčata, která se tra-
dičně zúčastňují závodů 
TeamGym. Trampolínu 
odskakály s dvěma pády, 
na akrobacii kromě hvězd 
a přemetů předvedly i sal-
ta bez zaváhání. Dívky 
překvapily a zaslouženě 
se umístily na krásném 2. 
místě z konkurence sedmi 
týmů. 

Kategorie do 11 let Juni-
or I byla našimi družstvy 
zastoupena nejvíce. Druž-
stvo mix, které bylo na po-
slední chvíli odděleno 
do soutěže zvlášť, obsadilo 
3. příčku. Družstvo dívek, 
které bylo poskládáno pře-
devším z dívek 6. tříd, ale 
také je doplnily dívky z 5. 
třídy, si udělalo premiéru 
na akrobacii, kde děvčata 
předvedla kombinaci ron-
dát-flik-salto a na trampo-
líně předvedla salta s ob-
raty. Na medaile to však 
nestačilo a dívky získaly 
5. místo. Chlapci, kteří 
se spolu také pravidelně 
zúčastňují závodů Team-
Gym, předvedli na akro-
bacii salta schylma vpřed 
v kombinaci s rondát-flik. 
Trampolína byla úspěšná 
a díky tomu obsadili 3. 
místo a domů si odvezli 
bronzové medaile v kon-
kurenci osmi týmů. 

Všem gratulujeme 
za předvedené výkony. 
Videa ze závodů můžete 
zhlédnout na stránkách 
www.gymnastika-frydek-
-mistek.webnode.cz.

První závod v gymnastické sezóně

Frýdek-Místek, Morav-
skoslezského kraje, TJ 
Sokola F-M a sponzorů, 
které si nesmírně váží-
me,“ vysvětluje trenérka 
a jedním dechem dodává: 
„Jsem velmi ráda, že jsme 
letos dokázali naplnit oče-
kávání všech, kteří nám 
věřili a fandili.“

Po debaklu 6:0 v Pe-
třkovicích si reputaci 
fotbalisté MFK Frýdek-
-Místek v domácím due-
lu s Otrokovicemi příliš 
nevylepšili a prohráli 
1:3.

Valcíři nevstoupili 
do utkání optimálně, jako 
by na nich byl ještě stín 
vysoké prohry v před-
chozím utkání. Mar-
ně se zkoušeli prolomit 
kompaktní blok soupeře 
a hodně je zchladil poku-
tový kop, který ve 23. mi-
nutě s jistotou proměnil 
Adam Jasenský. Přesně 
po deseti minutách jsme 
naštěstí dokázali vyrov-
nat. Pomohli jsme si jako 
již několikrát v této se-
zóně standardní situací. 
Hlavička Daniela Bialka 
byla nechytatelná.

První vteřiny druhého 
dějství ale Stovkám radost 
rozhodně neudělaly. Prak-
ticky hned po úvodním 
výkopu se totiž radovala 
Viktoria z opětovného ve-
dení. Hodně studená, řek-
něme dokonce ledová spr-
cha, však Valcíře naštěstí 
nezlomila. Začaly ovšem 
bohužel zvonit brankové 
konstrukce. Nejprve v 50. 
minutě po střele Švrčka, 
v 56. minutě pak po pří-
mém kopu Strnada. Frý-
decký lodivod poté poslal 
na hřiště dalšího útočníka 
v podobě Tomasze Go-
moly, nebylo nač čekat. 
Bohužel místo kýženého 
vyrovnání, přišel z niče-
ho nic třetí gól Otrokovic. 
V 62. minutě propadl cen-
tr k Filipu Markovičovi, 
který jej uklidil do brány.

S OTROKOVICEMI: 1:3 – výsledek odpovídal i rozlo-
žení sil na tomto snímku.  Foto: Petr Pavelka

Fotbalisté tápou
MFK F-M – FC Viktoria Otrokovice 1:3
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Statutární město Frý-
dek-Místek rozhodlo 
o prodeji hrobových za-
řízení, která jsou umís-
těna na hrobových mís-
tech (konkrétní seznam 
na www.frydekmistek.cz) 
na veřejných pohřebištích, 
a to formou nabídkového 
licitačního řízení.

Prodej formou nabídkové-
ho licitačního řízení se usku-
teční dne 21. 11. 2018 v 15.00 
hodin v zasedací místnosti 
v budově Magistrátu města 

Frýdek-Místek, Radniční č. 
10, Frýdek-Místek. 

Účastník nabídkového 
licitačního řízení se před 
jeho konáním prokáže plat-
ným občanským průkazem. 
Kupní cena musí být zapla-
cena před podpisem kupní 
smlouvy. Bližší informace 
na odboru správy obecní-
ho majetku MMFM, tel. 
558 609 177.

Prohlídku výše uvede-
ných hrobových zařízení 
je možno dohodnout se 

zaměstnanci společnosti 
TS a.s., se sídlem 17. listo-
padu 910, Frýdek-Místek, 
a to s p. Menšíkem (tel. 
731 400 138) nebo s p. Svo-
bodou (tel. 731 196 558).

V případě nedostupnos-
ti se obracejte na Magis-
trát města Frýdku-Místku, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, pracoviště 
Palackého 115, Frýdek-Mís-
tek, kontaktní osoba p. Ka-
lenská (tel. 558 609 488, 
777 921 817).

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 listopadu 2018, a to for-
mou přistavení velkoobje-
mových kontejnerů. 

V listopadu 2018 budou 
velkoobjemové kontejnery 
přistaveny na 66 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 policie 
Frýdek-Místek provádět pra-
videlné kontroly konkrétních 
stanovišť a bude sankcio-
novat na místě ty, kteří se 
dopustí přestupku proti ve-
řejnému pořádku, tj. odloží 
odpad mimo kontejner. 

HARMONOGRAM 
SVOZU:

19. 11.
Frýdek, Panské Nové Dvory 
2416, Panské Nové Dvory 
3444 (u býv. hř. TJ Slezan), 
ul. K Hájku 140 (u obchodu), 
ul. Lubojackého 2702 (na-

pojení ul. J. E. Purkyně), ul. 
Bruzovská 1826 (u vodárny)
Místek, ul. Kollárova 146 
(u pečovatelských domů), ul. 
Fibichova 1499 (poblíž gym-
názia Petra Bezruče), ul. Pi-
onýrů 803, ul. E. Destinové 
(u domu č.p. 2386) – mimo-
řádný svoz

20. 11.
Frýdek, ul. K Lesu 1822 (na-
proti kříže), ul. Nové Dvory-
-Vršavec 1825 (u lesa), ul. 
Mánesova 438 (u pivnice), 
ul. Jeronýmova 428, ul. Míru 
poblíž č. p. 1327 (u prádelny), 
ul. Míru za č. p. 1345 (u hřiš-
tě)
Místek, ul. Beethoveno-
va 1857 (na parkovišti), ul. 
Myslbekova 2034 (u rozvod-
ny), ul. Ke Splavu 1568 (u ná-
dob na separovaný odpad)

21. 11.
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)

22. 11.
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. Sluneč-
ná 290, ul. Slunečná 302

26. 11.
Místek, ul. Březinova 789 
(u výměníku), ul. Českoslo-
venské armády 1935 (na par-
kovišti), ul. Anenská 632 
(na parkovišti), ul. Zdeňka 
Štěpánka 154 (za restau-
rantem), ul. Bezručova 232 
(u betonových zábran), ul. 
K Olešné 1332

27. 11.
Místek, ul. Jiřího Trnky 
(prostor u MŠ), ul. Dr. Anto-
nína Vaculíka 1899 (parko-
viště za 8. ZŠ), ul. Frýdlant-
ská 2199 (u věžáků)
Zelinkovice, ul. Příborská 63 
(poblíž MŠ, u nádob na se-
par. odpad), ul. Rovenská 5 
(u lípy u odb. k jachting Pal-
kovice)
Chlebovice, ul. Ke Studán-
ce 128 (u transformátoru), 
ul. Františka Prokopa 110 
(u pošty), ul. Staříčská 78 
(u pana Martínka), ul. Vodič-
ná 1 (Dům včelařů)
Lysůvky, ul. Zahradnická 51 
(naproti zahradnictví)

28. 11.
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. Palko-
vická 305 (u podchodu)

29. 11.
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)

23. 11. – 26. 11.
Místek, ul. Wolkerova (u ga-
ráží) – mimořádný svoz

30. 11. – 3. 12.
Skalice – Kamenec rozcestí 
(poblíž č. p. 399)

Do velkoobjemových 
kontejnerů ODKLÁDEJ-
TE OBJEMNÝ ODPAD 
(např. skříně, ostatní ná-
bytek, koberce, matrace), 
NEODKLÁDEJTE nebez-
pečný odpad (např. mazací 
a motorové oleje, olejové 
filtry, televizory, monitory, 
počítače, obrazovky, led-
nice, mrazáky, zbytky ba-
rev, laků a ředidel, použité 
obaly od postřiků, autoba-
terie a monočlánky, prošlé 
a nepotřebné léky). Tyto 
odpady můžete zdarma od-
ložit 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 velkoob-
jemových kontejnerů v rámci 
ulice vyhrazena. Pro infor-
mace se můžete obrátit na od-
bor životního prostředí a ze-
mědělství, tel. 558 609 516 
nebo přímo na společnost 
Frýdecká skládka, a.s., tel. 
558 440 066.

Nabídkové licitační řízení – hrobová zařízení

Rada města Frýdku-
-Místku schválila na své 
schůzi konané dne 25. 9. 
2018 podmínky „Progra-
mu na podporu a rozvoj 
ostatních aktivit navazu-
jících na sociální služby 
pro rok 2019“ (dále jen 
„Program“).

Důvodem realizace Pro-
gramu je finanční podpo-
ra a rozvoj aktivit, které 
doplňují oblast sociální 
politiky na území města 
Frýdku-Místku. Cílem Pro-
gramu je zkvalitňování ži-
vota a začleňování do spo-
lečnosti osob se zdravotním 
postižením a ostatních osob 
sociálně znevýhodněných.

Lhůta pro podání žá-
dosti je od 1. 11. do 16. 11. 
2018 včetně.

Byla-li žádost podána 

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

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

Kontaktní osoba
 (administrátor) je:

Magda Máchová, 
odbor sociálních služeb

Tel. 558 609 317, 
778 492 351

e-mail: machova.magda@
frydekmistek.cz

Žadatel o dotaci před-

kládá „Žádost o poskytnutí 
dotace pro rok 2019“ v jed-
nom podepsaném origi-
nále s přílohami v tištěné 
verzi doporučeně poštou 
nebo osobně na podatelně 
Magistrátu města Frýdku-
-Místku na adresu:

Statutární město 
Frýdek-Místek

Magistrát města 
Frýdku-Místku

Odbor sociálních služeb
Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek,
a to v obálce označené:
a) plným názvem či 

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

b) textem „Neotvírat – 
žádost o dotaci na podporu 
a rozvoj ostatních aktivit 
navazujících na sociální 
služby.“

Vyhlášení Programu na podporu a rozvoj ostatních
aktivit navazujících na sociální služby pro rok 2019

Svoz objemného odpadu ve městě – listopad 2018
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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 je součástí pozemku p.č. 1437/4) 
– ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,97 m², VI. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,97 m², VII. NP 
(kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18,97 m², VIII. NP 
(kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 1437/6) 
– ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,97 m², II. NP (kan-
celář)
nebytové prostory o výměře 18,97 m2, VI. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,97 m2, VII. NP 
(kancelář)
stavba č.p.1166 na pozemku p.č. 3026 zastavěná 
plocha a nádvoří, (stavba je součástí pozemku p.č. 
3026) – ul. Těšínská
nebytové prostory o celkové výměře 16,13 m², I. 
NP (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 2,05 m², I.NP 
(sociální zařízení)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 202/210 zast. 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 
1437/6) – Růžový pahorek 
nebytové prostory o výměře 15 m2 (prodejna) 
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p. č. 
2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o celkové výměře 16,58 m2, I. NP 
(provozovna)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p. č. 
1542) – Kostikovo náměstí 
nebytový prostor o celkové výměře 9,77 m2, IV. 
NP (kuchyň, sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 22 m2, IV. NP 
(kanceláře č. 4.01)
nebytový prostor o celkové výměře 17,29 m2, IV. 
NP (kanceláře č. 4.02)
nebytový prostor o celkové výměře 23,96 m2, IV. 
NP (kanceláře č. 4.03)
nebytový prostor o celkové výměře 21,56 m2, IV. 
NP (kancelář č. 4.09)
nebytový prostor o celkové výměře 14,12 m2, IV. 
NP (kancelář č. 4.10)
nebytový prostor o celkové výměře 37,28 m2, IV. 
NP (kanceláře č. 4.11, 4.12)
nebytový prostor o celkové výměře 45,05 m2, IV. 
NP (kancelář č. 4.13)
nebytový prostor o celkové výměře 21,28 m2, IV. 
NP (kancelář č. 4.14)
nebytový prostor o celkové výměře 5,10 m2, IV. 
NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 28,07 m2, V. 
NP (kanceláře č. 5.02, 5.03)
nebytový prostor o celkové výměře 3,49 m2, V. NP 
(sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 15,16 m2, V. 
NP (sklad)
stavba č.p. 647 na pozemku p. č. 1543 zast. plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 1543) – 
Kostikovo náměstí 
nebytové prostory o výměře 17,64 m2, I. NP (pro-
dejna)
stavba č.p. 646 na pozemku p.č. 1542 zast. plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 1542) –
Kostikovo náměstí 
nebytové prostory o výměře 2,06 m2, II. NP (so-
ciální 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 275,59 m², I. 
NP (sklad 1.11, 1.10, 1.09, 1.08)
nebytové prostory o celkové výměře 381,74 m², I. 
NP (sklad 1.13)
nebytové prostory o celkové výměře 263,65 m², I. 
NP (sklad 1.16)
stavba č.p. 1345 na pozemku p.č. 3570 zast. plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 3570) – 
ul. Míru (komunitní centrum)
nebytový prostor o výměře 15,2 m2, I. NP (kance-
lář)
nebytový prostor o výměře 20 m2, I. NP (herna)
nebytový prostor o výměře 22,8 m2, I. NP (herna 
se šatním koutem)
nebytový prostor o výměře 8,3 m2, I. NP (kance-
lář)
nebytový prostor o výměře 3,8 m2, I. NP (předsíň-
ka WC)
nebytový prostor o výměře 1,1 m2, I. NP (WC)
nebytový prostor o výměře 1,1 m2, I. NP (WC)
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 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 (kance-
lář)
nebyt. prostory o celkové výměře 101,3 m2 (kan-
celář)
- 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 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:
Detailní nabídka místností 003–332 na webu měs-
ta.
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 14,5 m2, I. 
NP, (suterén)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, II. 
NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, V. 
NP, místnost 503 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 40,42 m2, su-
terén (dílna)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná 
plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 34,17 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 (prodej-
na).

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

DISTEP a.s. vyhlašuje nabídkové řízení 
na prodej vozidla

Multicar Fumo M 30 AL, r. v. 2004, 
STK 23. 5. 2019, stav km 90 251

Nejnižší nabídková cena 
292.968 Kč včetně DPH.
Bližší informace o vozidlu 
poskytne p. Robert Siuda 
na tel. č. 604 282 325.
Obsah a pokyny pro podání 
nabídky na www.distep.cz.

pronajmout nebytový 
prostor – garáž o velikosti 
25 m2 nacházející se v ob-
jektu č.p. 146 na pozemcích 
p.č. 2155/23 zastavěná plo-
cha a nádvoří a p.č. 2155/44 
zastavěná plocha a nádvoří, 
ul. 17. listopadu, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek, na zá-
kladě výsledku „dražby 
výše nájemného“ (dále jen 
„Dražba“) v souladu s „Po-
stupem při pronájmu garáží 
nacházejících se v objektech 
ve vlastnictví Statutárního 
města Frýdek-Místek“.

Den a hodina koná-
ní „Dražby“: 5. 11. 2018 
v 13.30 hodin.

Místo konání „Dražby“: 
Magistrát města Frýdek-

-Místek, ul. Radniční 10, 
III. NP.

Vyvolávací cena je stano-
vena ve výši minimálního 
ročního nájemného na 1 m2 
plochy garáže a činí 700 Kč/
m2/rok +DPH.

Smlouva o nájmu garáže 
bude uzavřena na dobu 2 let.

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

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

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO 
MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK

Termín konání: 10. 11.
Skalice

U kostela 7.30 – 8.00
U kulturního domu 

8.05 – 8.35
Kamenec rozcestí 

8.40 – 9.10
Kamenec u lávky 

na Dobrou 9.15 – 9.45
Lískovec

U hřiště 10.00 – 10.30
U kulturního domu 

10.35 – 11.05
Točna Hájek 11.10 – 11.40

Všude bude prováděn 
zároveň se sběrem nebez-
pečného odpadu i sběr vel-
koobjemového odpadu.
NEBEZPEČNÉ ODPADY
- mazací a motorové oleje, 
olejové filtry, tonery, pou-
žité obaly od postřiků a jiné 
chemikálie, zbytky barev, 
laků a ředidel, autobaterie, 
prošlé a nepotřebné léky.

ROZBITÉ 
ČI ROZEBRANÉ

- televizory, monitory, ob-
razovky, rádia, počítače, 
lednice, mrazničky, spo-
ráky, pračky.

VELKOOBJEMOVÉ 
ODPADY

- skříně, ostatní nábytek, 
koberce, matrace.

ZPĚTNÝ ODBĚR 
ELEKTROZAŘÍZENÍ
POUZE KOMPLETNÍ – 

NEROZEBRANÉ!!!
- lednice, mrazničky, spo-
ráky, pračky, mikrovlnné 
trouby, fritovací hrnce, 
varné konvice, vařiče, 
myčky nádobí, vysavače, 
žehličky, váhy, zářivky, 
výbojky, monitory, tis-
kárny, televizory, rádia, 
videorekordéry, telefony 
a ostatní domácí spotře-
biče.

Harmonogram sběru nebezpečného odpadu
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Statutární město 
Frýdek-Místek zahá-
jilo v roce 2007 blo-
kové čištění komuni-
kací s cílem odstranit 
z parkovišť nepojízdná 
nebo zcela vybrako-
vaná auta, což se také 
v daném roce a letech 
následných dařilo. Ča-
sem se ale změnily zá-
kony. Cesta k likvidaci 
„vraků a autovraků“ 
z ulic měst je spletitá, 
svazovaná právními 
předpisy.

Dnes není možné vo-
zidlo, které stojí již delší 
dobu na jednom místě, 
nemá SPZ, pneumatiky 
a třeba ani skla a zrcátka 
jen tak odtáhnout a zlik-
vidovat. 

Pokud vozidlo NEbrá-
ní provozu a NENÍ vra-
kem, NEmůže ho město 
nechat odtáhnout. Musí 
postupovat dle zákonů. 

Pokud je vozidlo 
na komunikaci, postu-
puje se dle zákona o po-
zemních komunikacích 
(hovoříme o vraku). 

1. Odbor dopravy po-
soudí, zda se skutečně 
jedná o vrak. Vozidlo, 
které dlouhodobě stojí 
na jednom místě a má 
například prázdné pne-
umatiky, ulomená zrcát-
ka nebo rozbitá světla, 
ještě nemusí být vrak. 
Vrak definuje zákon 
o pozemních komunika-
cích (13/1997 Sb. § 19). 
Je to vozidlo, které je 
technicky nezpůsobilé 
k provozu na pozemních 
komunikacích a obno-
vení způsobilosti by si 
vyžádalo výměnu, do-
plnění nebo opravu pod-
statných částí mecha-
nismu nebo konstrukce 
silničního vozidla. Nee-
xistuje žádný výklad, co 
se považuje za podstat-
nou část mechanismu 
nebo konstrukce vozi-
dla. Protože neoprávně-
ným odtažením nebo 
dokonce likvidací vraku 
by město majiteli tohoto 
„vraku“ způsobilo ško-
du, musí být velice opa-
trné a pečlivé.

2. Pokud vozidlo na-
plňuje znaky vraku, je 
jeho vlastníkovi uložena 
povinnost vrak z komu-
nikace odstranit. Po-
kud tak do dvou měsíců 
od pravomocného roz-

hodnutí neučiní, nechá 
město vrak odtáhnout 
a ekologicky zlikvido-
vat. Náklady následně 
vymáhá po vlastníkovi 
vozidla. Náklady na od-
tah a ekologickou likvi-
daci vraku po dvou mě-
sících, pokud ho vlastník 
neodstraní a neodstaví 
mimo komunikaci, činí 
1815 korun.

3. Pokud se nejedná 
o vrak, nemáme zákonné 
zmocnění vozidlo, které 
není překážkou v silnič-
ním provozu, z komuni-
kace odstranit. Nicméně 
snažíme se s vlastníkem 
vozidla (pokud jej lze 
dohledat) dohodnout 
na způsobu, který by 
vedl ke zdárnému vyře-
šení celé záležitosti. 

Vlastníka vozidla 
dlouhodobě odstaveného 
na pozemní komunikaci 
lze obtížně postihnout 
(pokud vozidlo není vra-
kem nebo netvoří pře-
kážku silničního provo-
zu) protože:

• Odstavením vozidla 
bez SPZ se nedopouští 
přestupku, neboť poru-
šením předpisů je provo-
zování vozidla bez SPZ 
(odstavené vozidlo není 
provozované)

• Odstavením vozidla 
nedochází ke zvláštní-
mu užívání pozemních 
komunikací (které musí 
povolit příslušný silnič-
ní správní úřad), neboť 
jízda vozidla po pozem-
ní komunikaci i odsta-
vení vozidla na pozemní 
komunikace jsou obec-
ným, normálním užívá-
ním pozemní komuni-
kace.

Vozidlo lze odtáhnout, 
pokud stojí v křižovat-
ce, pokud brání průjez-
du hasičům, záchrance 
a podobně. 

Pokud je vozidlo 
mimo komunikaci, po-
stupuje se podle zákona 
o odpadech (hovoříme 
o autovraku):

Autovrakem je podle 
zákona o odpadech kaž-
dé úplné nebo neúplné 
motorové vozidlo, které 
bylo určeno k provozu 
na pozemních komu-
nikacích pro přepravu 
osob, zvířat nebo věcí 
a stalo se odpadem, 
přičemž odpad je kaž-
dá movitá věc, které se 

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ: Vozidla se dnes jen přemisťují a neodtahují. Postihu se ale 
majitelé nevyhnou.  Foto: Petr Pavelka

Co je a co není autovrak? Kdy může nechat město auto odtáhnout?

osoba zbavuje nebo má 
úmysl nebo povinnost se 
jí zbavit. 

1. Věcí se zabývá od-
bor životního prostředí 
a zemědělství. Pokud 
je vozidlo dle registru 
vozidel provozováno 
nebo dočasně vyřazeno 
z provozu, je jeho vlast-
ník předvolán k podá-
ní vysvětlení. Pokud se 
zjistí, že je vozidlo auto-
vrakem, je mu stanovena 
lhůta k odstranění odsta-
veného vozidla z před-
mětného místa s tím, 
že je poučen o možnos-
ti jeho předání zdarma 
na autovrakoviště, kte-
ré si pro něj případně 
i zdarma přijede. Dále 
je poučen o hrozících 
sankcích a opatřeních 
v případě, že tak neuči-
ní. 

2. Pokud vlastník vo-
zidlo ve stanovené lhůtě 
neodstraní nebo se jedná 
o vozidlo dle registru 
vozidel zaniklé (nejčas-
těji v důsledku nedo-
končeného převodu), je 
vozidlo odtaženo na par-
koviště městské policie. 
Jeho vlastník je o tomto 
písemně informován a je 
vyzván k zaplacení od-
tahu. Pokud si vozidlo 
do dvou měsíců nikdo 
nepřevezme, je odta-
ženo na autovrakoviště 
a ekologicky zlikvidová-
no. Vlastník je opět vy-
zván k zaplacení vznik-
lých nákladů spojených 
s druhým odtahem a za-
jištěním likvidace. 

3. Pokud se nepodaří 
identifikovat skutečné-
ho vlastníka odstavené-
ho vozidla, je informace 
o odtahu takového vozi-
dla na parkoviště měst-
ské policie zveřejněna 
na úřední desce a opět 
se čeká dva měsíce, zda 
se majitel nepřihlásí. 
Poté město nechá auto-
vrak ekologicky zlikvi-
dovat, přičemž se zjistí 
poslední vlastník uve-
dený v registru vozidel, 
po kterém jsou vymáhá-
ny náklady na jednotlivé 
odtahy a zajištění likvi-
dace. 

Náklady spojené 
s výše uvedenými postu-
py je podle zákona o od-
padech povinen uhradit 
městu poslední vlastník 
opuštěného vozidla uve-
dený v registru motoro-
vých vozidel. 

Odtah vozidel prová-
dí městská společnost 
TS a.s., která vozidlo 
odtáhne na parkoviště 
městské policie (T. G. 
Masaryka 633, Frýdek). 
Majitel si jej zde může 
vyzvednout, přičemž ale 
musí počítat s tím, že 
zaplatí samotný odtah, 
parkovné a ještě pokutu 
za přestupek. 

Náklady na prvotní 
odtah opuštěného vo-
zidla z místa nálezu 
na parkoviště městské 
policie činí 1 513 korun. 
Náklady na odtah vozi-
dla (autovraku) po dvou 
měsících, pokud si ho 
vlastník nevyzvedne, 

a jeho likvidaci činí 
1815 korun.

Dle zákona o odpa-
dech může magistrát 
uložit pokutu až do výše 
20 000 korun fyzické 
osobě, která se dopustí 
přestupku tím, že se zba-
ví autovraku nebo umís-
tí vozidlo vyřazené z re-
gistru vozidel v rozporu 
se zákonem o odpadech. 
Právnické nebo podni-
kající fyzické osobě lze 
za obdobné jednání ulo-
žit pokutu do 1 000 000 
korun.

Auta již nemohou být 
odtažena ani v rámci 
blokového čištění ulic, 
jak tomu bylo v minu-
losti. Blokové čištění 
u nás začíná vždy v 8 
ráno a končí kolem 13. 
hodiny. V době bloko-
vého čištění nesmí stát 
v lokalitě žádné auto. 
V případě, že některé 
vozidlo přesto zůsta-
ne v zóně zaparková-
no, bude přemístěno 
na již vyčištěnou plochu 
v rámci zóny blokového 
čištění. Řidiči se tím ov-
šem postihu nevyhnou, 
zaplatí náklady spojené 
s přemístěním vozidla 
ve výši 900 korun a na-
víc pokutu za přestupek, 
která může být udělena 
až do výše dvou tisíc ko-
run. Vozidlo může být 
odtaženo, jak jsme již 
uvedli výše, pouze po-
kud brání provozu nebo 
stojí v zákazu zastavení 
nebo stání, či křižovatce 
(zejména tvaru T).
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GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o. 
nabízí v rámci projektu 

Prevence kriminality v oblasti 
počítačové gramotnosti přednášku

INTERNETOVÉ HROZBY
Přednášející: Ing. Jan Slíva

Témata přednášky:
- důvěryhodnost informací

- nebezpečí při zveřejňování fotek
- vydírání:

- vyděračské e-maily
- kyberšikana 

Účastník si vybere 1 z následujících termínů:
7. 11. v 13.30 – 16.30 h.
8. 11. v 13.00 – 16.00 h.
14. 11. v 13.30 – 16.30 h.
15. 11. v 9.00 – 12.00 h.
15. 11. v 13.00 – 16.00 h.

Cílová skupina: senioři z řad veřejnosti; 
účastníci vzdělávání v Seniorské akademii 
GOODWILL – vyšší odborné školy, s.r.o.

Místo konání: GOODWILL – vyšší odborná škola, 
s. r. o., P. Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek

Účast na přednášce je bezplatná, 
možnost zakoupení skript (50 Kč). 

Podmínkou je potvrzení účasti nejpozději tři dny před 
požadovaným termínem konání přednášky. Účast 
lze potvrdit u Šárky Cudzikové, tel.: 558 633 822, 
727 875 121; e-mail: vosgood@vos-goodwill.cz 

Přednáška je finančně podpořena 
Statutárním městem Frýdek-Místek.

Základní umělecká 
škola Frýdek-Místek sr-
dečně zve na klavírní reci-
tál Marka Kozáka, který 
se uskuteční v koncert-
ním sále školy ve čtvrtek 
8. listopadu v 17 hodin.

Klavírista Marek Ko-
zák (1993) patří k nejvý-
znamnějším absolventům 
školy a v současné době 
je jedním z předních před-
stavitelů mladé klavírní 
generace. Je studentem 
Hudební a taneční fakul-
ty Akademie múzických 
umění v Praze ve třídě 

prof. Ivana Klánského.
Mimořádné nadání 

projevil Marek Kozák 
už ve čtyřech letech, kdy 
začal navštěvovat Zá-
kladní uměleckou školu 
v Brušperku a ve Frýd-
ku-Místku; úspěšně se 
zúčastňoval klavírních 
soutěží a projevoval svůj 
talent i v oborech varhany 
a kompozice. Od patnácti 
let studoval na Janáčkově 
konzervatoři a Gymnáziu 
v Ostravě klavír u Moniky 
Tugendliebové a varhany 
u Martiny Zelové.

V únoru 2018 se stal ví-
tězem Evropské klavírní 
soutěže v Brémách, kde 
získal také cenu publika 
a zvláštní ocenění za pro-
vedení soudobé skladby. 
K jeho dalším významným 
úspěchům náleží účast 
v semifinálovém kole uzná-
vané Chopinovské sou-
těže ve Varšavě a 2. cena 
na prestižní soutěži Praž-
ského jara v roce 2016, kde 
byl oceněn také za prove-
dení soudobé skladby Kej-
klíř českého autora Adama 
Skoumala.

Klavírní koncert Marka Kozáka

MŠ JOSEFA MYSLIVEČKA: Byl krásný slunečný 
den a my jsme se s dětmi rozhodli, že půjdeme ven. Než 
jsme vyrazili na zahradu, museli jsme si nejdříve pořádně 
prohlédnout, vyzkoušet a otestovat naši novou asfaltovou 
cestu a nové vstupy do naší mateřské školy. K veliké ra-
dosti dětí i nás učitelek přispěl i čerstvě narostlý trávník, 
který již kolem cesty krásně zezelenal. Nakonec jsme se 
všichni shodli, že budeme do té naší školičky, po tak krás-
ném chodníčku, chodit moc rádi a s úsměvem na rtech.

Nová cesta ke školce

Gong

Bolt
Tower

V
ítko

vická

DOV

Klub
Heligonka

– už nyní můžete parkovat ZDARMA 
 v DOV poblíž centra Ostravy,
– snadný přestup na MHD – jen 
 pár minut do centra města,
– parkovací místa vhodná 
 i pro celodenní parkování.

Parkovací místa 
u centra Ostravy 
ZDARMA

Budoucí parkoviště 
P+R s 330 místy 
k parkování.
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MHD
DV Hlubina



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  12  ≈ Programová nabídka

beseda s astrologem Milanem 
Gelnarem

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

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

8

1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

www.frydekmistek.cz
pátek 9. 11. v 11 h., frýdecký hřbitov

Pietní akt 100. výročí 
Dne válečných veteránů

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:
Barevný svět

Barvy jsou všude kolem nás. Barvy 
využívají umělci i reklamní agentu-
ry. Barvy upoutávají naši pozornost, 
sdělují poselství, dokážou oklamat. 
A nikdy nás nepřestanou fascino-
vat! Pokud chcete nahlédnout do tajů 
barevného světa, přijměte pozvání 
na výstavu. Staňte se na chvíli fyzi-
kem, biologem, umělcem, histori-
kem i psychologem. Prostřednictvím 
interaktivních prvků zjistíte, proč je 
nebe modré a list zelený, jak vidí svět 
kolem sebe různá zvířata, ve světel-
né laboratoři se naučíte barvy míchat. 
Výstava je vhodná také pro školy, 
svým záběrem zahrnuje učivo fyzi-
ky, přírodovědy, biologie a výtvarné 
výchovy. Vernisáž výstavy ve čtvr-
tek 8. listopadu v 17 hodin, výstava 
potrvá do 6. ledna.

AKCE:
Čtvrtek 15. listopadu 

od 16.00 do 17.00
Komentovaná prohlídka výstavy 

Barevný svět
Doprovodná akce k výstavě Barevný 
svět, kdy výstavu okomentuje Kami-
la Valoušková z Muzea regionu Va-
lašsko ve Valašském Meziříčí. 

Čtvrtek 15. listopadu 
v 16.30 hodin, Zelený dům

Putování Jeseníky 
a Rychlebskými horami

Přečerpávací elektrárna Dlouhé 
Stráně, zámecký park ve Velkých 

Obchod na korze 
Divadlo X10

př. sk. Silné příběhy
Hra podle slavné Grosmanovy no-
vely ukazuje maloměstský svět sží-
raný plíživým nástupem fašismu. 
Jak daleko je od závisti k ideologii, 
jakou cenu má jeden už končící lid-
ský život? Zachycuje proces arizace 
na Slovensku, v hutné zkratce vi-
díme, jak mikrosvět drobných lidí 
začínají ovládat Hlinkovy gardy, jak 
se do člověka plíživě vkrádá strach, 
nenávist a zlo. 

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
NE 4. 11. v 15.00

O pejskovi a kočičce
Hravé divadlo Brno

Příběh o tom, jak je láska dvou zví-
řátek stejná jako láska dvou lidí. 
Humorně pojaté představení rozvíjí 
dětské chápání etiky mezilidských 
vztahů, podněcuje fantazii a estetic-
ké cítění. Pro děti od 3 let. Vstupné 
60 Kč.

NE 11. 11. v 15.00 
Kometa je popleta

Divadlo Kejkle
Zábavné představení, při kterém si 
zatančíme na vesmírném mejda-
nu a projedeme se ve velkém voze 
i v pořádném auťáku. Vyřešíme, jak 
vyléčit lva či kdo pohlídá kuřátka. 
Podíváme se i na planetu Zemi a po-
řádně ji uklidíme. Pro děti od 3 let. 
Vstupné 60 Kč.

KINO
sobota 3. 11. v 17.00

Dilili v Paříži
FR | animovaný | přístupný | dabing | 
95 min. | 130 / 110 Kč

sobota 3. 11. v 19.00
Bohemian Rhapsody

VB / USA | životopisný | 12+ | titulky 
| 134 min. | 130 Kč

neděle 4. 11. v 10.00
Louskáček a čtyři říše

USA | fantasy | přístupný | dabing | 
130 / 110 Kč

neděle 4. 11. v 17.00
Dilili v Paříži

FR | animovaný | přístupný | dabing | 
95 min. | 130 / 110 Kč

neděle 4. 11. v 19.00
Bohemian Rhapsody

VB / USA | životopisný | 12+ | titulky 
| 134 min. | 130 Kč

pondělí 5. 11. v 17.00
Venom

USA | sci-fi | 12+ | dabing | 112 min. 
| 130 Kč

pondělí 5. 11. v 19.00
Všechno bude

ČR / SLO / PL / SR | road movie | 12+ 
| česky | 85 min. | 120 / 100 Kč

úterý 6. 11. v 16.30
Zrodila se hvězda

USA | romantický | 12+ | titulky | 136 
min. | 130 Kč

úterý 6. 11. v 19.00
Domestik

ČR / SR | psychologický | 15+ | česky 
| 117 min. | 120 / 100 Kč

středa 7. 11. v 10.00
Jan Palach

ČR | historický | 12+ | česky | 124 
min. | 60 Kč

středa 7. 11. v 17.00
Climax

FR | taneční horor | 18+ | titulky | 95 
min. | 130 / 110 Kč

středa 7. 11. v 19.00
Kibera Příběh slumu

ČR | dokumentární | 12+ | titulky | 90 
min. | 120 Kč

čtvrtek 8. 11. v 15.00, v 17.00, 
v 19.00
Grinch

USA | animovaný | přístupný | dabing 
| 86 min. | 140 / 120 Kč

čtvrtek 8. 11. v 20.30
Dívka v pavoučí síti

USA | krimi | 15+ | titulky | 130 Kč
pátek 9. 11. v 9.30

O Maryšce
ČR | pásmo pohádek | přístupné | čes-
ky | 72 min. | 30 Kč

sobota 10. 11. v 10.00–22.00
Snow Film Fest

To nejlepší ze zimních outdoorových 
filmů za uplynulý rok.

neděle 11. 11. v 10.00, v 17.00
Grinch

USA | animovaný | přístupný | dabing 
| 86 min. | 140 / 120 Kč

neděle 11. 11. v 19.00
Dívka v pavoučí síti

USA | krimi | 15+ | titulky | 130 Kč
pondělí 12. 11. v 17.00
Po čem muži touží

ČR | komedie | 15+ | česky | 95 min. 
| 130 Kč

pondělí 12. 11. v 19.00
RDV v kinosále | Až přijde válka

ČR / CR | dokumentární | slovensky | 
76 min. | 120 / 100 Kč

úterý 13. 11. v 17.00 
Grinch

USA | animovaný | přístupný | dabing 
| 86 min. | 140 / 120 Kč

úterý 13. 11. v 19.00
Svědkové Putinovi

LT / CH / ČR | dokumentární | 12+ | 
titulky | 102 min. | 120 / 100 Kč

středa 14. 11. v 10.00
Ten pravý, ta pravá?

USA | romantický | 12+ | titulky | 90 
min. | 60 Kč

VÝSTAVY
5. – 30. 11.

Jakub Frey: Snow Fest
Výstava fotografií Jakuba Freye při 
příležitosti filmového festivalu Snow 
Film Fest.

6. 11. v 18.00, Místek
Cestovatelská přednáška 

– Jiří Hon – 
Bulharské a Rumunské hory

8. 11. v 17.00, Místek
Autorské čtení Moniky Janákové 

z knihy Jen vykroč
9. 11. v 17.00, Frýdek 

Autorské čtení Moniky Janákové 
z knihy Jen vykroč

13. 11. v 17.30, Místek
Kde kvete tráva – literární beseda 

o moderní korejské historii 
(Korejské dny)

16. 11. v 17.00, Frýdek
O věcech mezi nebem a zemí – 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

KONCERTY
PÁ 16. 11. v 19.00, Národní dům

Ivo Kahánek 
& Janáčkovo kvarteto: 
Koncert ke 100. výročí 

založení republiky
př. sk. Kruh přátel hudby 

Rok 2018 se nese v duchu význam-
ného výročí naší republiky. Ve vý-
jimečném programu věnovaném 
tomuto jubileu zazní v podání před-
ního klavíristy Ivo Kahánka a Janáč-
kova kvarteta díla předních českých 
skladatelů Suka, Dvořáka, Janáčka či 
frýdecko-místeckého rodáka Evžena 
Zámečníka.

INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI
ČT 15. 11. v 18.30, Národní dům

Povídání v Zeleném baru 
se Zdeňkou Nerudovou

Jak dlouho žili na Moravě mamuti? 
Kdo byli jejich lovci a co se s nimi 
stalo? O tom, co Eduard Štorch ještě 
nemohl vědět, bude vyprávět arche-
oložka docentka Zdeňka Nerudová. 
Moderuje Libor Magdoň. Vstup 
zdarma.

VÝSTAVY
Klára Putniorzová: Mezi světy

Výtvarné umění bylo její oblíbenou 
aktivitou již od dětství, kdy pomalo-
vala většinu literatury, která se jí do-
stala do rukou, a pár bílých zdí v bytě. 
Na vysoké škole byla její hlavní umě-
leckou profilací kresba a grafika, za-
bývala se hlavně ilustrováním knih. 
Po absolvování Ostravské univerzity 
plynule přešla k malbě. Vždy ji lákala 
práce s plátnem a barvami, ale nikdy 
k tomu neměla prostor. V současnos-
ti je její velkou zálibou kurátorování 
výstav v Klubu Atlantik. Vystaveny 
jsou autorčiny malby.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO
 PÁ 9. 11. v 19.00 
Už je tady zas! 

Divadlo na Jezerce
př. sk. Chytré rozptýlení

Co kdyby Hitler v roce 1945 nespá-
chal sebevraždu, ale jen usnul? A co 
kdyby se probudil roku 2011? Jak by 
se asi tvářil a našel by v našem svě-
tě spojence, kteří by ho podpořili? 
Téměř sedmdesát let po neslavném 
odchodu se Adolf Hitler překvapeně 
probouzí v dnešním Berlíně. A první 
bilance jeho nové situace není ra-
dostná. Válka skončila, a to poráž-
kou, jeho politická strana neexistuje. 
Hitler „své“ město sotva poznává. 
Berlín je plný cizinců a v Německu 
místo něj vládne žena. Hitler brzy za-
počíná svou novou, zprvu mediální, 
později i politickou kariéru.

ST 14. 11. v 19.00
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Losinách, lázně Jeseník, zámek v Ja-
vorníku, Račí údolí, Křížová cesta 
na Boží vrch, Rešovské vodopády, 
Karlova Studánka, Africké muzeum 
v Holčovicích a další zajímavosti – 
Jaromír Polášek.

DĚNÍ V MUZEU:
OKOLO FRÝDECKÉHO 

ZÁMKU CESTIČKA 
– HLEDAČKA

I v době stavebních prací na zámku 
se můžete projít parky v jeho okolí. 
Procházku si můžete zpestřit zábav-
nou hrou pro celou rodinu – vyřešit 
několik úkolů a najít poklad. Více 
informací na webových stránkách 
nebo na pokladně muzea.

MYKOLOGICKÁ PORADNA
S houbami vám až do konce listopa-
du poradí opět Jiří Lederer. Porad-
ny probíhají každé pondělí od 9.00 
do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin 
v Langově domě (Hluboká 66).

MAGNOLIE 

Centrum péče o těhotné, 
ženu a dítě 

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705,
kontakt: Ing. Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

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 

Na Půstkách 68
738 01 Frýdek-Místek

Petra Morysová
tel.: 602 409 791

e-mail: joga@jogapodvezi.cz
FB: Jóga pod věží

www.jogapodvezi.cz
Cvičíme 7 dní v týdnu! 

Rozvrh kurzů pro dospělé i děti a re-
zervační systém na webových strán-
kách studia.

 Hospůdka u Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
(so) 10. 11. ve 20 h.

The McMillan‘s Brothers 
(McMB)

Další koncert frýdecko-místec-
ké bluegrassové kapely ve složení 
Kamila Bodnárová – housle, Pavel 
Juřena – banjo, zpěv, Zbyněk Ko-
pecký – mandolína, zpěv, Aleš Ma-
šín – kytara zpěv, Lubomír Onderka 
– kontrabas, zpěv. Dobové kostýmy 
vítány.

(so) 17. 11. ve 20 h.
Plyš & Žamboši

Domácí Plyš si pozval vsetínské fol-
kové Žambochy, držitele mnoha cen-
ných ocenění. 

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti:

V rámci loutkářského festivalu 
LOUTKA 2018 uvádíme:

Sobota 10. listopadu v 15 hodin
Vítejte ve světě loutek

Pohádkový kontaktní pořad pro děti. 
Hravou formou se v pořadu seznámí-
te s profesionálními loutkami a také, 
jak si snadno loutku vyrobit doma. 
Součástí programu jsou dvě pohádky 
„O Červené Karkulce“ a „Sněhurka 
a sedm trpaslíků“, kterých se děti ak-
tivně zúčastní. Celý program provází 
dětské písničky a říkadla. Pro děti 
ve věku od 3 do 8 let – hraje hostující 
Divadelní společnost PAVLENKA 
/ Lenka Pavlíčková a Zdeněk Pavlí-
ček, herci Divadla loutek Ostrava, 
vstupné 30 Kč.

Sobota 17. listopadu v 15 hodin
O perníkové chaloupce

Klasická pohádka v loutkovém pro-
vedení. Pro děti od 3 let – hraje DUO 
– Divadlo u Ostravice Frýdek-Mís-
tek, vstupné 30 Kč.

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

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
4. 11. v 18 h.

Randění po třicítce
Divadlo u lípy představí svou novou 
hru.

10. 11. v 16 h. 
v kostele sv. Jana a Pavla 

Koncert starých českých mistrů 
U příležitosti 100. založení samo-
statného Československa, v podání 
Komorního orchestru P. J. Vejvanov-
ského z Nového Jičína.

KuLTurNÍ DŮM FrÝDEK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

9. 11., open 18.30
DESMOD

Předkapela: UniCorn - 19.30–20.30 
hodin, Desmod 21.00 hodin.
Sedminásobný slovenský Slávik 
ve Frýdku-Místku! Kapela Desmod 
přijede do Kulturního domu Frýdek, 
kde zahraje všechny své hity včetně 
těch z posledního alba s názvem Mo-
lekuly zvuku. Koncert je přístupný 

od 15 let. Předprodej v síti: www. 
.smsticket.cz – 373 Kč.

10. 11.
Show čertů z Rakouska 

(Krampus)
Dorazí několik čertů z rakouských 
průvodů! Kdo se rád bojí, určitě by 
neměl chybět. Program pro nejmen-
ší od 16.00 do 19.00 hodin. Čerti 
přizpůsobí své chování v tomto pro-
gramu malým dětem. Nebude chybět 
společné focení a diskotéka s čerty. 
Nebude chybět ani kouzelník a do-
provodný program. Večerní vystou-
pení pro dospělé: 21.00 hodin – 04.00 
hodin, show čertů z Rakouska LIVE, 
soutěže pro dospělé, 4 DJs, akční 
drinky na baru, věkové omezení 15+! 
Předprodej: smsticket.cz odpolední 
představení: 160 Kč, večerní předsta-
vení: 213 Kč.

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: 
Marcela Tkáčová,
tel.: 728 143 201,

e-mail: 
marcela.tkacova@seznam.cz

Středisko 8. pěšího pluku 
Slezského Frýdek-Místek, z.s., 

28. října 781, Místek
Junák – český skaut, z.s.

Místecké středisko P. Bezruče
Mgr. Tomáš Stolín, tel.: 606 785 579, 

e-mail: tomstolin@centrum.cz 
klubovny F. Čejky 450, Místek 

a Ostravská 698, Sviadnov
www.mistek.skauting.cz 

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

SVČ KLÍČ

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

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

Aktuální nabídku kroužků a kur-
zů na školní rok 2018/2019 najdete 
na www.klicfm.cz. Do kroužků 
a kurzů se můžete hlásit v průběhu 
celého roku, nikdy není pozdě.

3. – 4. 11.
TECHNICKÝ VÍKEND 

| POBYTOVÁ AKCE
Máš rád vědu a techniku? Rád vy-
mýšlíš různé vynálezy a technické 
vymoženosti? Chtěl by sis postavit 
a naprogramovat robota? To vše 
a mnohé další tě čeká na TZ Viš-
ňovka, kde společně prozkoumáme 
různé vědecké záhady, naučíme se 
pracovat se stavebnicí Lego Mind-
storms, pomocí které sestavíme 
a naprogramujeme funkční roboty. 
Také sestrojíme autíčko poháněné 

pastičkou na myši a mnoho dalšího. 
Zkrátka si užijeme víkend plný obje-
vování a zábavy.
Věk: 8–15 let
Místo a čas: TZ Višňovka, Vyšní 
Lhoty 168, | Příjezd: 9.00–9.30 na TZ 
Višňovka | Odjezd: 16.00 z TZ Viš-
ňovka
Cena: 600 Kč
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: 
recepce@klicfm.cz

3. 11.
CESTA KE HVĚZDÁM 

| VÝTVARNÉ TVOŘENÍ
V noční obloze je skryto určité kouz-
lo. Září barvami a je plná hvězd. 
Ukážeme si, jak lze krásně výtvar-
ně ztvárnit cestu k této noční oblo-
ze. Budeme malovat akvarelovými 
a temperovými barvami, naučíme 
se míchat a prolínat barevné odstíny 
a malovat přes šablonu.
Věk: 8 – 12 let
Místo a čas: SVČ Klíč, budova A, 
Pionýrů 767, Místek, 9.00–12.00
Cena: 100 Kč
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: 
recepce@klicfm.cz

10. 11.
ZA DENÍKEM JANA 

TLESKAČE | 20. ROČNÍK
Opět máte možnost si zahrát hru 
v ulicích města Frýdku-Místku 
na motivy knížky Jaroslava Fogla-
ra – Dobrodružství v temných ulič-
kách. Možná uvidíte a chytíte tajem-
ného Široka a vezmete mu hlavolam 
ježka v kleci. Dokáže to? Vyzkoušíte 
si roli Vontů, kteří spolu soupeří 
o vládu ve Stínadlech či Druhostra-
níků, kteří se snaží ve Stínadlech 
najít deník Jana Tleskače či první 
Vontskou kroniku.
Věk: 7–50 let
Místo a čas: SVČ Klíč, budova B, 
Pionýrů 764, Místek, 13.30–20.00 
hodin | Prezence: 13.30–14.30
Cena: 20 Kč
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: 
recepce@klicfm.cz

Více na www.ocfryda.czGALErIE pOD záMKEM

Nově nás najdete
na ulici Radniční 1238

út: 14–16
st–pá: 13–17
605 522 271

www.galeriepodzamkem.cz
Špičková malba a grafika, výběr ze 

stovky zastoupených autorů

.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

Filozofie a praxe jógy pro každého, 
zpevnění celého těla, prevence po-
ruch páteře, psychické vyladění, rela-
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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

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

9. 11. pátek BASS INVASION
DNB IN DA STOUN, STOUN 
DJS, SPECIAL GUESTS
10. 11. sobota HITY 18 PLUS 
TY NEJLEPŠÍ HITY VŠECH 
DOB DJ KOMÁR A KAMIL
15. 11. čtvrtek  S O U K R O M Á 
AKCE

16. 11. pátek JANEK LEDEC-
KÝ & BAND
PÍSNIČKÁŘ, ZPÍVAJÍCÍ PRÁV-
NÍK A LEGENDA 90. LET PO-
PRVÉ VE STOUNU
17. 11. sobota DOGA
ROCKOVÝ NÁŘEZ OPĚT 
PO DVOU LETECH VE STOUNU

xace a regenerace, posílení imunitní
ho systému, správné dýchání, radost 
ze života… 

9.–11. 11. 
JÓGA A PÁTEŘ 

Víkendový seminář věnovaný jed-
nomu z pilířů zdraví, vlivům, kte-
ré na něj působí, technikám, které 
prospívají a zlepšují kondici páteře. 
Přijďte si odpočinout, dozvědět se 
spoustu užitečných informací a nau-
čit se, jak si můžeme sami pomoci. 
Hlavní lektorkou semináře je Anna 
Biolková, učitelka jógy a fyziote-
rapeutka s téměř dvacetiletou praxí 
v oboru.

24. 11. 
VE VÍRU TANCE 

A VESMÍRNÝCH KŘÍDEL
Technika vnitřní pránájámy jako na-
příklad LÉČIVÁ KOUPEL VESMÍ-
RU (cca do 50. let min. stol. byla tajná 
a prováděl ji jen vybraný okruh lidí 
v Tibetu) a techniky zvané DYNA-
MICKÉ MEDITACE patří k těm, 
které zintenzivňují své působení při 
provádění v kolektivu pod vedením 
zkušeného učitele. Na tomto sobot-
ním setkání můžeme čerpat z účinků 
obou a výrazně tak zlepšit své celko-
vé zdraví a zároveň zpomalit proces 
stárnutí. 

Více informací na 
www.joga-karakal.cz 

Jste srdečně zváni, 
těšíme se na vás.

Učitelé a přátelé Školy jógy 
KARAKAL.

Těhotenské a poporodní centrum

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

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

Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 

oborech (pouze porodních asistentek 
a fyzioterapeutů).

SLUŽBY:
Nastřelování náušnic 

(20 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
6. 11. v 16.45

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
13. 11. v 16.45

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

21. 11. v 15.30
TERMÍNY CVIČENÍ:

Počet míst omezen, 
pro rezervaci 

volejte 777 755 907.
V 15.30 a 16.30 h.

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE

Jak dítěti dopomoci správně růst 
(obsahová náplň: praktické nácviky 
manipulace s dítětem, masáže ko-
jenců, metodika správného krmení, 
relaxační polohy pro zklidnění ne-
spavých a hyperaktivních dětí). Pod 
vedením fyzioterapeutky!

PRO DĚTI od 3–6 měsíců
6., 13., 20. 11. – 9.00 h.

PRO DĚTI od 8–12 měsíců
6., 13., 20. 11. – 10.00 h.

BESEDA NOŠENÍ DĚTÍ, 
BESEDA „MODERNÍ 

LÁTKOVÉ PLENKY, ŠÁTKY 
NA NOŠENÍ DĚTÍ“

Více informací vám poskytneme 
na tel. čísle 558 680 281.

KLUB NEZBEDA

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

Středisko Charity F-M
F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

mobil: 732 628 731, 733 433 177
klubnezbeda@charitafm.cz
www.charitafm.cz/nezbeda 

2. 11. Čajovna spojená s diskuzí 
na aktuální téma

5. 11. Odpoledne plné kvízů a rébusů
9. 11. Zavřeno z provozních důvodů

13. 11. Hejbni kostrou 
– sportovní odpoledne

Provozní doba přes školní rok je:
Po až Pá od 13.00 do 17.00 hodin

Středa – konzultační den pro jed-
notlivce (nebo skupiny), kteří si 
předem domluví s pracovnicí téma, 
diskusi, pomoc s přípravou do školy.

TANEČNÍ STuDIO DANCEpOINT

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek

Markéta Bilasová, tel.: 
776 096 091

NABÍZÍME VÝUKU:
latinskoamerických tanců, disco
dance, street dance, moderního

tance, hobby baletu, break dance
a gymnastiky pro tanečníky.
Více na www.dancepoint.cz

nebo nás sledujte na 
Instagramu a Facebooku

@dancepointcz
NÁBOR DĚTÍ, JUNIORŮ

A DOSPĚLÝCH NA KURZY
ZAČÍNAJÍCÍ V ZÁŘÍ 2018
- LATINSKOAMERICKÉ

TANCE PRO DĚTI A JUNIORY
- LATINSKOAMERICKÉ

TANCE PRO ŽENY
- LATINSKOAMERICKÉ 

TANCE PRO PÁRY 
- DISCO DANCE

- DISCO DANCE SÓLO, DUO,
MALÁ SKUPINA
- STREET DANCE

- STREET DANCE SÓLO, 
DUO, MALÁ SKUPINA

- MODERNÍ TANEC
- HOBBY BALET
- BREAK DANCE
- GYMNASTIKA 

PRO TANEČNÍKY

ATELIÉr KrESBY A MALBY

 Skalice 313
605 299 326

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

Ateliér zaměřený na pravidelnou 
výuku kresby a malby. Výuka i spo-
lečné malování probíhají čtyři dny 
v týdnu! Od listopadu nabízím so-
botní kurzy techniky paverpol!

www.kapitola.euVÝTVArNÝ ATELIÉr VN

Frýdek, Bruzovská 2589, budova 
B Goodwillu, v přízemí vpravo

737 178 841
vytvarny.atelier@post.cz

vera.neu@email.cz
Nabízíme kurzy pro mládež, 

dospělé i důchodce:
ARTETERAPIE, 

KRESBA A MALBA
pro začátečníky i pokročilé

včetně přípravy 
na talentové zkoušky

Zátiší, portrét, tvorba na zadané 
téma. Kurzy poběží během 

celého roku
každý čtvrtek 15.30 – 17.30

FAuNApArK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

inspirativní místo pro aktivní 
odpočinek, vzdělávání, společenský 
a osobní rozvoj místních obyvatel, 

návštěvníků a turistů.

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.

DIVADELNÍ KLuB D.N.A.

v prostorách ředitelství Slezanu 
vedle Faunaparku

Vstupenky rezervujte na emai-
lové adrese soubor.dna@ 
@seznam.cz, nebo SMS na tel. 

731 196 572.
7. 11. v 19.00
Dívčí válka

(komedie F. R. Čecha)
15. 11. v 19.00

Smrt talentovaného vepře
(dramedie)

Patriot strachu
(dramedie Arnošta Goldflama – 

výběr ze hry Blbá Veruna)

CAMpANA

777 297 382
michal@skolacampana.cz 

www.skolacampana.cz
Montessori mateřská škola,

základní škola, dětská skupina 
a Montessori centrum

Kurzy pro rodiče s dětmi:
Montessori pracovna pro rodiče 
s dětmi od 18 měsíců do 3 let
Jóga a cvičení pro rodiče s dětmi 
od 18 měsíců do 3 let
Hudební škola Yamaha pro děti od 4 
měsíců do 7 let
Vaření pro rodiče s dětmi

Kurzy pro děti:
Angličtina pro děti od 3 do 10 let
Němčina pro děti od 6 do 10 let
Školní klub pro předškoláky
Keramika pro děti a pro rodiče s dět-
mi od 2 do 6 let
Mladí přírodovědci pro děti od 5 
do 10 let
Atleťáček pro děti od 5 do 10 let
Jogínci (jóga pro děti od 4 do 7 let)
Vaření pro děti od 4 do 7 let
Zábavná matematika pro děti od 5 
do 10 let
Klub deskových her pro děti od 6 
do 10 let

STOLárNA

středa 7. 11. 
JAZZ VE STOLÁRNĚ

Tomáš Hobzek Q
začátek ve 20.00 hodin

TANEČNÍ ŠKOLA JuST DANCE

Pionýrů 839, areál Selika
775 085 846, www.just-dance.cz

disco dance, street dance, baby dan-
ce, show dance, gymnastika, latina

každé pondělí od 16 do 17 h.
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Městská knihovna 
Frýdek-Místek vyhla-
šuje v týdnu od 5. do 10. 
listopadu již 3. ročník 
Festivalu čtení s cílem 
aktivně zapojit do této 
kampaně co nejvíce ma-
teřských a základních 
škol a také další orga-
nizace, které pracují 
s dětmi. 

„Je jen na nich, jak se 
do Festivalu čtení zapo-
jí – mohou dětem před-
čítat, číst společně nebo 
číst potichu, starší mohou 
předčítat mladším. Mohou 
si s dětmi povídat o tom, 
kdy a kde si rády čtou, 
jaké jsou jejich oblíbené 
knihy nebo je naučit vést 
si čtenářský deník. Mohou 
se zapojit a číst s dětmi 
na neobvyklých místech 
– v jídelně, v tělocvičně 
nebo v šatnách – nebo 
třeba zadat dětem za úkol 
udělat rozhovor s rodiči 
nebo prarodiči, ve kterém 
zjistí, jaké knihy v dětství 
rádi četli nebo zda chodili 
do knihovny,“ naznačuje, 
co všechno může účast 
v tomto projektu předsta-

vovat, ředitel knihovny 
Tomáš Benedikt Zbranek.

Pokud se rozhodnou 
nejrůznější organizace 
do Festivalu čtení zapojit 
a vše zdokumentují, mo-
hou být konkrétní skupiny 
dětí s nejoriginálnějším 
nápadem mezi ohodno-
cenými. Bližší informace 
získáte v kterémkoli oddě-
lení pro děti a mládež.

Fr ýd e cko - m í s t e ck á 
knihovna se v letošním 
roce připojila i k zábavné 
hře Lovci perel, která mo-
tivuje ke čtení, objevování 
příběhů a prožívání dobro-
družství. „Tento již osvěd-
čený projekt umožňuje 
jednoduše a srozumitelně 
vést malé čtenáře k obje-
vování knížek, odhalová-

ní tajemství porozumění 
textu a rozšiřování obzo-
rů. Právě v době konání 
festivalu mohou začít čte-
náři v odděleních pro děti 
a mládež hrát a stát se tak 
lovci perel,“ vysvětlil ředi-
tel knihovny. „Jsem pře-
svědčený, že festival splní 
účel, protože se připravuje 
dramatické čtení v druži-
nách, čtení před spaním 
v mateřských školách, 
čtení v domovech seniorů, 
besedy, scénické i autor-
ské čtení a mnoho dalších 
aktivit. Je to jenom dobře, 
protože potřebujeme, aby 
děti nehledaly zábavu 
a poučení jen u počítačové 
techniky a v mobilech,“ 
říká náměstek primátora 
Pavel Machala.  (pp)

Kultura, inzerce

Městská knihovna vyhlašuje 3. ročník Festivalu čtení

ZO ČSCH Místek 1 
pořádá ve dnech

So 10. 11. od 12 do 17 hodin
Ne 11. 11. od 8 do 13 hodin

V. OKRESNÍ 
VÝSTAVU HOLUBŮ

v chovatelském středisku v Místku
Pavlíkova 90 (u hasičů, konečná MHD č. 6)

Občerstvení zajištěno, domácí kuchyně

PŘEDNÁŠKA O ŽIVOTĚ, LÁSCE, 
VZTAZÍCH I ZDRAVÍ

Miroslav Hrabica, autor knih o zdraví 
i lidském hledání, jenž lidem pomáhá 

ke zdraví slovy, radami i rukama.
Jak žít a šťastný i zdravý být. O našich láskách. 

Jak se postavit k chování jiných. O zvládání těžkostí 
partnerských vztahů. Bolavá záda, kolena, špatné 
trávení i zničené nervy mám stejně hlavně z tebe. 

Co mohu pro návrat svého zdraví udělat sám. 
Prodej knih, mini konzultace. Pohlazení slovem.

Dům včelařů Chlebovice, sobota 10. listopadu
17.00 – 19.15 hodin, vstupné 50 Kč

Více informací: 736 683 242, www.hrabica.cz (605 553 158)
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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 korbačíků 
a na zpracování sýrů 
na odpolední směny. 

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

pan Miroslav Slanina. 
Firma poskytuje 

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

Vývoz septiků a žump 
Tel. 774 774 715

23. 11. 2018 od 13:00 do 18:00 hodin
24. 11. 2018 od   9:00 do 13:00 hodin
23. 11. 2018 od 13:00 do 18:00 hodin
24. 11. 2018 od   9:00 do 13:00 hodin


