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slovo primátora
Vážení občané,
ani po dalších dvou týdnech nemůžeme oznámit kon-

krétní datum, kdy začnou kamiony odvážet části nebez-
pečného odpadu z nelegální skládky ve Starém Městě, 
na samotné hranici katastru s Frýdkem-Místkem. Odbor-
ná firma už se alespoň dopočítala množství, které je ještě 
výrazně vyšší, než se původně odhadovalo. Ve více jak 
třech tisících sudech je 16 druhů nebezpečných látek, cel-
kem zhruba 650 tun nelegálního a nebezpečného odpadu, 
když převažují rozpouštědla, emulze, barvy a laky a ka-
palné hořlavé látky obsahující nebezpečné látky. Všechny 
sudy už prošly prvotním vzorkováním, nyní se začnou 
postupně zpracovávat certifikované analýzy, které jsou 
nutné pro to, aby barely vůbec přebrala konečná zařízení, 
tedy skládky a spalovny. Realizující odborná firma přitom 
naráží na skutečnost, že tato zařízení mají aktuálně mini-
mální kapacitní možnosti a o některé varianty přichází-
me tím, že si nikdo nechce komplikovat život odpadem, 
který je velmi ostře sledovaný. Nezbývá než poděkovat 
všem, kteří jsou při hledání možnosti řešení solidární, 
a doufat, že s realizující firmou i našimi úředníky odboru 
životního prostředí, jimž také patří dík za nadstandardní 
nasazení, zataháme nakonec v tom klubku zákonů, byro-
kracie i politiky za ty správné konce a množství odpadu 
se ve Starém Městě začne zmenšovat. Také věříme, že 
potřebnou aktivitu vyvine i stát prostřednictvím svých 
kapacit a pomůže některým řešením, která se nabízejí. 
O dalším postupu se v širším okruhu bezpečnostní rady 
budeme radit znovu v úterý 5. března, kdy budeme moci 
přinést další aktuální informace na webu města i pro-
střednictvím dalších médií. Michal Pobucký

PRO REKOLA: Poslední únorové zasedání rady města vedl náměstek primátora 
Radovan Hořínek, primátor Michal Pobucký si plnil povinnosti v aktivních zálo-
hách.  Foto: Petr Pavelka

Rada města Frýdku-
-Místku na svém zasedání 
26. února rozhodla o zadá-
ní veřejné zakázky na za-
jištění provozu sdílených 
kol ve Frýdku-Místku pro 
letošní rok. A barva se 
na rozdíl od sousední Os-
travy měnit nebude. Kola 
zůstanou růžová, tedy ta 
od společnosti REKOLA 
Bikesharing, která je nej-
větším poskytovatelem 
bikesharingu v České re-
publice. Některé změny, 
příznivé pro uživatele, 
přesto nastanou.

Radnice si totiž v zadáva-
cích podmínkách vymínila, 
že 80 jízdních kol s GPS 
bude vybaveno třístupňovou 
přehazovačkou. „To, aby 
se nám nehromadila jenom 
v Místku, protože nikomu 
se nebude chtít do Frýdku 
do kopce. I když – loni se 
tyto obavy nepotvrdily,“ 
s nadsázkou komentoval 
podmínku Karel Deutscher, 
náměstek primátora, kte-
rý má na starosti dopravu 
ve městě. Další dobrou zprá-
vou pro budoucí klienty je to, 
že prvních 15 minut provozu 
budou mít zdarma, za násle-
dujících 45 minut pak zaplatí 
maximálně 25 korun. „Urči-
tě se díky tomu navýší po-
čet výpůjček, ale i tak jsme 
rozhodli o variantě platby 

poskytovateli městem právě 
na základě každé jednotlivé 
výpůjčky a nešli jsme cestou 
měsíčního paušálu, protože 
ten by byl ekonomicky vý-
hodnější až někde u 7300 
výpůjček za měsíc. V loň-
ském zkušebním provozu 
jsme se ovšem pohybovali 
okolo 2000, a i když čeká-
me navýšení tím, že vzros-
te všeobecná známost této 
alternativní dopravy a lákat 
bude i bezplatná čtvrthodi-
na, nepředpokládáme nárůst 
až tak výrazný. Ale uvidíme, 
budeme vytíženost sledovat, 
protože budeme mít k dispo-
zici příslušná data o využití, 
z nichž mohou vzejít další 
doporučení a postupy tak, 
aby bikesharing ve Frýdku-
-Místku co nejlépe fungo-
val,“ shrnul náměstek pri-
mátora Radovan Hořínek.

Primárně se systém 
ve městě oproti loňsku 
nezmění. Po městě budou 
rozmístěna zaparkovaná 
kola, většinou ve stojanech. 
Zájemce o vypůjčení se 
zaregistruje přes mobil-
ní aplikaci. Pomocí mapy 
v ní zjistí, kde je nejbližší 
kolo. Z jeho rámu pak opíše 
číslo a dostane kód k ode-
mknutí kola. Po vrácení 
kola na předepsané místo 
zaplatí výpůjčku platební 
kartou. Půjčit a vrátit kolo 

Na středu 6. března 
bylo primátorem Micha-
lem Pobuckým svoláno 4. 
zasedání Zastupitelstva 
města Frýdku-Místku, 
kde se ve většině bodech 
budou zastupitelé zabý-
vat rozdělováním financí 
pro letošní rok.

Projedná se tedy Návrh 
1. změny rozpočtu statu-
tárního města Frýdek-Mís-
tek pro rok 2019 prováděné 

zastupitelstvem města for-
mou téměř padesátky roz-
počtových opatření a pak 
návrhy na poskytnutí 
investičních a neinvestič-
ních dotací a uzavření pří-
slušných veřejnoprávních 
smluv o jejich poskytnutí 
pro nejrůznější oblasti, 
od podpory výchovy, vzdě-
lávání a zájmových aktivit, 
přes rozvoj kulturních ak-
tivit a sportu ve městě, až 

po oblasti zdravotnictví, 
sociálních služeb, prevence 
kriminality nebo regene-
račních programů.

Zastupitelé budou dále 
seznámeni s využitím ne-
bytových prostor nacháze-
jících se v objektech v ma-
jetku města, s postupem 
přípravy a výstavby silni-
ce I/48 a prodebatují také 
obecně závaznou vyhlášku 
o nočním klidu.  (pp)

Sdílená kola ve Frýdku-Místku zůstanou růžová

Březnové zasedání zastupitelstva

je možné i přes SMS a lze 
jej dopředu i rezervovat. 

„V minulém volebním 
období, kdy jsme v posled-
ním roce začali bikesharing 
zkoušet, bylo v provozu še-
desát kol bez přehazovačky. 
Vyzkoušelo si je 2792 lidí, 
kteří provedli celkem 5934 
výpůjček. Aktivních, kte-
ří jeli aspoň jednou týdně, 
bylo zhruba devadesát. Prů-
měrně byla kola vypůjčena 
na 22 minut a ujela 1,3 kilo-
metru. Nejvíce se půjčovala 
v pátky a soboty, v nejlep-
ších dnech šplhaly výpůjčky 
ke dvěma stovkám, přičemž 
nejvytíženějšími lokalitami 
byla obě náměstí, nádraží, 

oblast Anenské či OC Frý-
da,“ nabízí statistiku za loň-

ský rok primátor Michal 
Pobucký.  (pp)
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Město má v progra-
movém prohlášení pro 
toto volební období řadu 
investic. ČSSD, ANO 
a KDU-ČSL v něm na-
formulovali mnoho za-
jímavých investičních 
akcí. Zajímalo nás, které 
z nich by podpořili opo-
ziční zastupitelé, kterým 
by dali přednost, jaké by 
byly jejich priority.

Cílem každého progra-
mového prohlášení je spl-
nění co nevětšího počtu 
bodů, nejlépe všechny. 
V části Územní rozvoj, 
architektura, památky 
a volný čas, určitě pod-
poříme vybudování slu-
nících ploch podél řeky 
Ostravice, ke kterým pa-
tří neodmyslitelně rekon-
strukce dřevěných spla-
vů. V loňském roce byla 
dokončena rekonstrukce 
splavu „U Žida“. Již v mi-
nulosti proběhla rekon-
strukce splavu pod souto-
kem Ostravice a Morávky 
tzv. „Babčok“. Logicky 
je na řadě rekonstrukce 
dřevěného splavu u lávky 
na Staré Město a splavu 
u nové lávky pro cyklisty, 
která spojuje autobusové 
a vlakové nádraží s par-
kem B. Smetany. Bez spo-
lupráce s Povodím Odry to 
ale nepůjde.

Dalším bodem prohlá-
šení je nabytí Faunaparku 
do majetku města. S od-
voláním na Memorandum 
uzavřeném se společností 
SLEZAN by mělo být za-
hájeno jednání o převodu 
tohoto pozemku. Již dva 
roky však za peníze města 
tento pozemek postupně 
upravuje Spolek pro Fau-
napark ve Frýdku-Místku, 
který má pozemek SLE-
ZANU v nájmu. Rekon-
strukce probíhá pomalu 
a hlavně, za peníze města 
(zatím více než 650.000,- 
Kč) je zhodnocován cizí 
majetek bez právní jisto-
ty, že po ukončení pra-
cí tento pozemek přejde 
do vlastnictví města. Pro-
to podporujeme urychlené 
získání pozemku bývalé-
ho Zooparku do majetku 
města a masívní investicí 
dokončit celkovou rekon-
strukci v nejkratším mož-
ném čase. 

 Ivan Vrba, KSČM
Kvitujeme investice, 

jako je stavba Centra 
aktivních seniorů nebo 
skateparku. Velká část 
plánovaných investic ale 
vyplývá z vnější nutnos-
ti – stavba mostů kvů-
li obchvatu, kanalizace 
v městských částech, 
oprava Rubikovky atd. To 

nám připadá málo. Priori-
tou jsou pro nás investice 
do bytového fondu (mj. 
hotel Centrum) a moderní 
dopravní infrastruktury. 
Zvyšování počtu měst-
ských bytů je cestou pro 
zlepšení komfortu bydlení 
a udržení cen nájmů na ro-
zumné úrovni. 

Nehýbe se stavba cyk-
lostezek, investice do kul-
turní infrastruktury jsou 
u ledu, zastavila se i spo-
lupráce na využití textilek. 
Je také ideální čas přemýš-
let nad podobou průtahu 
městem po dokončení 
obchvatu: máme jedineč-
nou příležitost částečně 
obnovit původní uliční síť, 
zřídit přechody a udělat 
průtah prostupným pro 
chodce a cyklisty. Územ-
ní studie se zatím ale také 
bohužel nechystá. Město 
by také mělo připravit in-
spirativní prostor pro za-

čínající podnikatele – in-
kubátor a co-workingové 
centrum. Uvítali bychom 
zkrátka více politické 
odvahy pustit se i do pro-
jektů, jejichž význam 
a realizace přesahují jedno 
volební období. 

 Jakub Tichý, Piráti
Hnutí naše Město F-M 

by především dokončilo 
naplánované investiční 
akce, které se začaly stavět 
nebo soutěžit v minulém 
volebním období. Cent-
rum aktivních seniorů, 
kanalizaci v městských 
částech Skalice a Chlebo-
vice, skatepark, revitali-
zaci bytových jader v Pen-
zionu pro seniory na ulici 
Lískovecká, z dopravních 
investic pak rekonstrukci 
tzv. rubikovy křižovat-
ky a realizaci mostů přes 
obchvat. Zcela zásadní je 
také rekonstrukce krovu 
a dřevěných konstruk-

cí Národního domu na-
padených dřevomorkou 
a následná rekonstrukce 
celého objektu včetně pří-
stavby divadelního sálu 
a rekonstrukce bývalé 
Moravia banky. Určitě 
bychom také co nejdříve 
začali budovat nové sídlo 
Městské police v areálu 
Slezanu na ulici Těšínské 
včetně plánovaného bul-
váru k vlakovému nádraží, 
rozšířili centrální hřbi-
tov a rekonstruovali hotel 
Centrum na domov pro se-
niory. Určitě bychom chtě-
li také zahájit výstavbu 
cyklostezky v připravené 
trase Olešná - Palkovice 
a pokračovali ve snižo-
vání stavební a technické 
zanedbanosti bytového 
a nebytového fondu města.  

 Petr Korč, Naše Město
(příspěvky opozičních 

zastupitelů nejsou redakč-
ně upravovány)

Téma: Kterým investicím města byste dali přednost?

REKONSTRUKCE INTERIÉRU: Secesní kavárna 
Radhošť v majetku města prochází úpravami vnitřních 
prostor. Do konce března má být hotova především re-
novace stolů, boxů a židlí, s novým čalouněním, které 
bude stylově korespondovat s parketovou podlahou, 
a také vyčištění klenby, které má podtrhnout celkový 
dojem. Poté, co selhaly plány s využitím prostor pro 
stylovou Marlenka kavárnu, vrací se do hry využití 
Střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb F-M, 
která sídlí „přes cestu“ a s městem dlouhodobě spo-
lupracuje. Ta by se mohla pokusit vzkřísit noblesu to-
hoto místa. „Pro klasickou komerci zde nejsou úplně 
nejlepší podmínky, zejména kvůli problematickému 
parkování, proto hledáme i jiné formy, jak tyto histo-
rické prostory, které jsou pod drobnohledem památ-
kářů, smysluplně využít,“ říká náměstek primátora 
Radovan Hořínek.  Foto: Petr Pavelka

Sociální oblast a její 
podpora je jednou z pri-
orit vedení města, které 
dlouhodobě podporuje 
síť kvalitních sociálních 
služeb a navazujících 
aktivit se záměrem je 
udržet, ale i dále rozví-
jet a reagovat na nově 
vzniklé potřeby. Z toho-
to důvodu vznikl i Střed-
nědobý plán rozvoje 
sociálních služeb a na-
vazujících aktivit sta-
tutárního města Frýd-
ku-Místku na období 
2019–2021, který reflek-
tuje potřeby občanů i so-
ciálních služeb.  

„Tento dokument urču-
je směr k zajištění dostup-
ných, kvalitních a efek-
tivních sociálních služeb 
pro občany našeho města. 
Jeho návrh je nyní před-
kládán veřejnosti k mož-
nosti vyjádřit se k jeho 
obsahu na předepsaném 
formuláři v rámci připo-
mínkového řízení, které 
bude probíhat do 17. břez-
na,“ upozorňuje náměstek 
primátora Marcel Sikora.

Občané města mohou 
získat další informace, 
a následně připomínkovat 
dokument, prostřednic-
tvím webových stránek 
města nebo konzultace 
s koordinátorkou komu-

nitního plánování. Po vy-
pořádání připomínek bude 
dokument projednán v ko-
misi sociální a zdravotní 
a následně v radě města. 
Na závěr schvalovacího 
procesu o dokumentu 
rozhodne zastupitelstvo 
města na svém zasedání 5. 
června 2019.  

„V souvislosti se stár-
nutím populace a rostou-
cím počtem onemocnění 
demencemi je plánováno 
vybudovat nové zázemí 
centra denních služeb pro 
seniory, rozšířit kapacity 
pobytové služby domova 
se zvláštním režimem, 
domova pro seniory i pe-
čovatelské služby. Rovněž 
se připravuje zkvalitnění 
a rozšíření kapacit terén-
ních a pobytových služeb 
pro osoby se zdravotním 
postižením a vybudování 
chráněného bydlení pro 
osoby s duševním one-
mocněním v souvislosti 

s realizací centra duševní-
ho zdraví v rámci reformy 
psychiatrické péče,“ na-
stínila některé plánované 
aktivity vedoucí odboru 
sociálních služeb Jarmila 
Kozlová. Podle ní si ko-
munitní plán klade za cíl 
i podporu rodin s dětmi 
při předcházení a řešení 
nepříznivých sociálních 
situací, a to například 
navýšením kapacity níz-
koprahového zařízení pro 
děti a mládež, podporou 
volnočasových a vzdě-
lávacích aktivit i pod-
porou odborné pomoci 
směřující ke zvyšování 
rodičovských kompetencí 
a zkvalitňování rodin-
ných vztahů. „Pozornost 
bude věnována dále si-
tuaci osob sociálně vy-
loučených, a to při řešení 
dostupnosti lékařské péče 
i řešení krizového bydle-
ní,“ ujistila Jarmila Koz-
lová.  (pp)

Návrh dokumentu, včetně připomínkového formulá-
ře, je uložen na webových stránkách města www.fry-
dekmistek.cz/Odbor sociálních služeb nebo v tištěné 
podobě na odboru sociálních služeb, Radniční 1149, 
kancelář č. 306. Připomínky je možno zaslat do 17. 3. 
2019 elektronicky na adresu: slivova.vendula@fryde-
kmistek.cz nebo doručit na Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor sociálních služeb, Radniční 1149, Frý-
dek-Místek, kancelář č. 306. Připomínky, které budou 
poslány po tomto termínu, nebude možno zapracovat.

Občané mohou promluvit do plánu
rozvoje sociálních služeb ve městě



≈  3  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuZpravodajství

Vize urbanistického 
řešení a koncepty obno-
vy problematických úze-
mí Frýdku-Místku, při 
zachování historických 
a technických hodnot 
unikátního souboru bu-
dov z 19. století ve městě 
proslulém textilní výro-
bou, představují v budo-
vě bývalé Moravia Banky 
na výstavě projektů stu-
denti brněnské Fakulty 
architektury Vysokého 
učení technického. 

Vernisáž se uskutečnila 
v pátek 22. února ve funk-
cionalistické bankovní 
budově od architekta Bo-
humila Hypšmana, na ulici 
Palackého. Výstavu uvedli 
docent Jiří Palacký – pro-
děkan pro vědu a vedoucí 
Ústavu prostorové tvor-
by a architekt Jiří Marek, 
kteří studentské projekty 
koordinovali. Na práce stu-
dentů se už přišlo podívat 
i vedení města. „Mladistvé 
pohledy na věc jsou vždyc-
ky důležité a u architektu-
ry to platí obzvlášť. Je fajn, 
že studenti mohou ke všem 
tématům přistupovat s leh-
kostí, nezatížení zkušenos-
tí, jak je těžké něco přenést 
z papíru k realizaci, že 

jsou nezatížení například 
finančními limity a po-
dobně,“ shodli se zástupci 
vedení města po zhlédnutí 
studentských nápadů.

Výstava představuje sé-
rii projektů. Mezi autory 
jsou i zahraniční studenti 
z Francie. Před vlastním ná-
vrhem se studenti podrob-
ně seznámili s historií 
města i s jeho konkrétními 
problémy. Prostřednictvím 
spolupráce s hlavním ar-
chitektem města Ondře-
jem Zdvomkou se také 
seznámili s rozvojovými 
záměry města a s názory 
občanů. „Návrhy jsou jak 
urbanistické, koncepční 

a krajinářské povahy, tak 
architektonické. Zabývají 
se jak návrhem konceptu 
rozvoje jednotlivých pro-
blematických částí města 
v širších souvislostech, tak 
dílčími urbanistickými de-
taily, i návrhem budov. Je 
to dáno tím, že se na pro-
jektech podíleli studenti 
z různých ročníků studia. 
Ti z vyšších ročníků v ně-
kolika případech navrhují 
veřejné budovy městského 
významu – kulturní a ko-
munitní centrum, radnici 
s veřejnou knihovnou, di-
vadelní a hudební scénu 
a další... 

 (Pokračování na str. 4)

Brněnští studenti architektury navrhli 
obnovu problémových území ve městě

Rada seniorů, poradní 
orgán primátora Micha-
la Pobuckého, přináší 
podněty, které se město 
snaží co nejrychleji vy-
řešit. Stalo se tak i v pří-
padě upozornění na pro-
rezivělý nosný sloup 
„Vykopnutého“, který si 
podle důchodců psi ple-
tou s patníkem, takže 
vyjádřili obavu o jeho 
bezpečnost.

„Plastika z roku 1981 
u křižovatky ulic Janáč-
kova a Ostravská u kostela 
sv. Jana a Pavla, respekti-
ve její nosná konstrukce, 
už je opravena městský-
mi technickými služba-
mi, na základě posouzení 
technického stavu Hutním 
projektem. Prorezivělý 
nosní sloup byl odkopán, 
provedlo se přeplátování 
poškozených míst a zno-
vu se zabetonoval, čímž 
byl odstraněn havarijní 
stav,“ informoval primá-
tor Michal Pobucký. Tomu 
senioři slíbili, že se zno-

vu pustí do pravidelných 
anket na svých setkáních, 
které přinášely nové pod-
něty a připomínky.

Na únorovém zasedá-
ní Rady seniorů primátor 
Michal Pobucký přítom-
ným referoval o vývo-
ji kauzy nebezpečných 
odpadů a jeho náměstek 
Marcel Sikora informo-
val o rozhodnutích rady 
města, která s činností 
seniorů souvisí, zejména 
o dotačních programech, 
týkajících se zdravotnictví 
a sociálních služeb, kde 
byly vyčleněny finance 
i pro samotnou organizaci 
Senioři České republiky. 
Předseda její místní or-
ganizace Dalibor Kališ se 
na jednání pochlubil stou-
pající členskou základnou, 
která již přesáhla 1900 
členů. „Trvale aktivních je 
asi třetina, i tak je to dost 
a s otevřením nového Cen-
tra aktivních seniorů se to 
určitě bude ještě zvyšovat. 
Jinak rozšiřujeme spolu-

práci se školami, dochází 
k propojení generací a je 
zajímavé, že děti jsou vel-
mi vděčné, že s nimi něk-
do například něco vyrábí,“ 
svěřil se Dalibor Kališ. 
Podle něj senioři chysta-
jí na duben Velikonoční 
výstavu na 7. ZŠ, plánují 
podzimní zahrádkářskou 
výstavu v některé z dal-
ších škol a průběžně se 
vzdělávají. „Jedou počí-
tače, angličtina, připravu-
jeme ovládání moderních 
mobilů, protože každý se 
drží svého starého tlačít-
kového a dnes už jsou jiné 
možnosti. Velký zájem je 
o Seniorskou akademii, 
kterou město podporuje, 
senioři se také chtějí hý-
bat, k čemuž budeme mít 
v nových prostorách více 
místa,“ těší se Dalibor 
Kališ. Zástupci městské 
i republikové policie jej 
na jednání potěšili podob-
ně bohatými preventivní-
mi programy, které se pro 
seniory chystají.  (pp)

VYKOPNUTÝ: Plastika se ve skutečnosti jmenuje 
Nová doba a jejím autorem je národní umělec Rudolf 
Svoboda.  Foto: Petr Pavelka

Senioři upozornili na „Vykopnutého“, ten byl už opraven

Zástupci Regionu Bes-
kydy, sdružujícího bes-
kydské obce spolupracu-
jící v rámci jednotlivých 
mikroregionů, se na půdě 
fr ýdecko -místeckého 
magistrátu sešli poprvé 
po komunálních volbách, 
aby v novém složení moh-
li navázat na svou čin-
nost, která je zaměřena 
převážně na společné 
projekty v rámci evrop-
ských fondů.

„Delegovaní zástupci 
členských sdružení Regi-
on Beskydy, členové val-
ného shromáždění – nej-
vyššího orgánu sdružení, 
se sešli na valném shro-
máždění s cílem zvolit sta-
tutární a zároveň výkonný 
orgán sdružení Region 
Beskydy – sedmičlenné 
představenstvo a kontrolní 
tříčlennou revizní komisi,“ 
uvedla projektová mana-
žerka Regionu Beskydy 
Dagmar Valášková s tím, 
že v novém složení násled-
ně členové představenstva 
zvolili předsedou předsta-
venstva Karla Deutschera, 

náměstka primátora Frýd-
ku-Místku.

Orgány sdružení Region 
Beskydy dále na prvním 
zasedání projednaly orga-
nizační záležitosti sdru-
žení, vyčlenění finančních 
prostředků sdružení pro 
realizaci projektů přes- 
hraniční spolupráce, de-
legovali své zástupce 
do monitorovacích a řídí-
cích výborů programu In-
terreg V-A a schválili plán 
činnosti sdružení pro rok 
2019. „Region Beskydy je 
součástí Euroregionu Bes-
kydy, takže se snažíme co 
nejlépe využívat možnosti 
přeshraničních projektů, 
na které čerpáme evrop-
ské finance. Frýdek-Mís-
tek je v tomto seskupení 
přirozeným lídrem jako 
největší město, hlásí se 
k odpovědnosti za větší ce-
lek, ale současně z něj také 
těží, protože je vnímán 
jako součást malebných 
Beskyd, které mají velký 
potenciál v turistickém ru-
chu,“ vysvětlil Karel Deut-
scher.  (pp)

REGION BESKYDY: Karel Deutscher, náměstek pri-
mátora, se stal staronovým předsedou sdružení obcí. 
 Foto: Petr Pavelka

Město hraje prim 
v Regionu Beskydy

VÝSTAVA STUDENTŮ: Hlavní architekt města On-
dřej Zvonka ukazuje vedení města, co stojí za pozornost. 
 Foto: Petr Pavelka
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V místech dnešní 
Hlavní třídy v blízkosti 
Ostravice byla v bývalé 
Czajankově textilní to-
várně kasárna, kde síd-
lila jednotka 8. pěšího 
pluku. V den 14. března 
1939 se vojáci této posád-
ky pustili do střetu s oku-
pační nacistickou armá-
dou. Letos tomu bude 80 
let od tohoto ojedinělého 
boje československých 
vojáků svedeného s Něm-
ci při obsazování Česko-
slovenska v roce 1939. 

„Ve Frýdku-Místku si 
toto významné výročí 
připomeneme při pietním 
aktu ve čtvrtek 14. března 
přímo na místě, kde stará 
kasárna stávala. Hlavní 
událostí oslav pak bude 
v sobotu 16. března rekon-
strukce boje a další tema-
tický program pořádaný 
městem v areálu Fauna-
parku,“ nastínil, že letos se 
u příležitosti výročí Statu-
tární město Frýdek-Místek 
rozhodlo pojmout tradič-
ní připomínku hrdinství 
místních vojáků s „větší 
parádou“, primátor Michal 
Pobucký.

Oslava výročí 
ve Frýdku-Místku

Po loňských oslavách 
100 let republiky a vý-
znamných osmičkových 
výročích nás v letošním 
roce čekají vzpomínky 
na roky 1939 a později 
i 1989. Právě v roce 1939 se 
do historie našeho státu za-
psalo město Místek a jeho 
posádka československé 
armády. Vojáci z Czajan-
kových kasáren se totiž 
jako jediní v celé republice 
pustili do aktivního odpo-
ru vůči okupantům. „Tato 
dějinná událost je rozhod-
ně skvělou záminkou pro 
širší připomenutí období 
československé vojenské 
historie nebo občanského 
protinacistického odbo-
je. Příležitost dozvědět se 
něco o místní historii polo-
viny 20. století zážitkovým 
způsobem bude v sobotu 
16. března na akci 1939 
Boj o Czajankova kasárna 
2019 ve Faunaparku na uli-
ci na Poříčí,“ zve na oje-
dinělou akci spojenou 
s rekonstrukcí bojů v Míst-
ku Gabriela Kocicho- 
vá, ředitelka KulturyFM, 
která coby městská orga-
nizace spojila síly s měst-

skou knihovnou, okresním 
archivem, Muzeem Bes-
kyd a dalšími partnery.

Formálního pietního 
aktu k výročí se může 
veřejnost zúčastnit spolu 
s vedením města Frýdku-
-Místku, Armádou České 
republiky, Českosloven-
skou obcí legionářskou 
a Společností Edvarda 
Beneše ve čtvrtek 14. 
března v 16.00 u památ-
níku 3. praporu 8. pěšího 
pluku. „Na ozbrojený od-
por vojáků 8. pěšího pluku 
z Czajankových kasáren 
vzpomínáme u památníku 
na Hlavní třídě každoroč-
ně, ale tentokrát využijeme 
příležitosti výročí k tomu, 
aby se tyto dějinné událos-
ti co nezajímavější formou 
ještě výrazněji připomněly 
co nejširší veřejnosti, pro-
tože Frýdek-Místek má být 
v tomto směru skutečně 
na co hrdý,“ říká náměstek 
primátora Pavel Machala.

Rekonstrukce boje
i vojenský tábor

Brány Faunaparku se 
otevřou se sobotním po-
lednem a hlavní program 
v podobě rekonstruk-
ce bojů začne ve 14.00. 
„Uvidíme vojenskou zteč, 
jejíž scénář vznikl podle 
výpovědí vojáků, kteří se 
jí v roce 1939 zúčastni-
li. Čekají nás autentické 
přestřelky, zranění, do-
bové uniformy i vojenská 
technika,“ představuje 
chystaný program jeden 
z organizátorů z Klubu 
vojenské historie Chotě-
buz Ján Labák a doplňuje, 
že „na „bojišti“ aranžova-
ném v prostoru Faunapar-
ku a bývalého ředitelství 
Slezanu uvidíme přes 40 
vojáků. Na české straně, 
bránící kasárna, se do boje 
zapojí pouze pěchota, 
na německé i technika. 
Důstojníci Wehrmachtu 
přijedou na místo střetu 
v kabrioletu BMW, řadoví 
němečtí vojáci pak v ná-
kladním autě Opel Blitz. 
Objeví se také obrněné 
auto Sdkfz 222 a protitan-
kový kanón PAK 36. Při-
bližně půlhodinový boj, v 
němž Čechoslováci vystří-
lejí všechnu svou munici, 
bude pro návštěvníky ur-
čitě obrovským zážitkem.

Příležitost prožít si do-
bové reálie bude ve Fau-
naparku také při komen-

tované přehlídce výstroje, 
na výstavě vojenské tech-
niky a v dobovém ar-
mádním táboře. Uvidíme 
mimo jiné například obr-
něný automobil OA vz. 30, 
čs. polní nemocnici nebo 
výstavu zbraní a dalšího 
vojenského materiálu, kte-
rý používala českosloven-
ská i německá armáda.

Výstava a přednáška
Uvedením do kontex-

tu bude výstava Frýdek 
a Místek za nacistické 
okupace, připravená ředi-
telem Státního okresního 
archivu ve Frýdku-Míst-
ku Tomášem Adamcem. 
„Na několika přehledných 
panelech si zájemci mo-
hou přečíst bližší infor-
mace o samotném boji 
u Czajankových kasáren, 
o místním odboji a jeho 
osobnostech, včetně kapi-
tána Karla Pavlíka a poru-
číka Karla Martínka, kteří 
byli význačnými aktéry 
i u Czajankových kasáren. 
Na panelech s fotografiemi 
a dobovými tiskovinami 
se dozvědí také něco o ob-
čanském životě ve městě 
v době nacistické okupace 
a rovněž o osvobozování 
v roce 1945,“ přibližuje 
podobu výstavy její autor.

Knihovna Frýdek-Mís-
tek u příležitosti výro-
čí připravuje odbornou 
přednášku, která váleč-
nou historii našeho města 
představí v dalších zajíma-
vých souvislostech. „Těší 

nás, že se také knihovna 
může tímto způsobem 
připojit k programu vzpo-
mínek na 80. výročí boje 
o Czajankova kasárna,“ 
zve všechny příznivce re-
gionální historie a občany 
na přednášku, která pro-
běhne v 15.00 v prosto-
rách Faunaparku, ředitel 
knihovny Tomáš Benedikt 
Zbranek a dodává: „Ob-
rátili jsme se na histori-
ka Pavla Carbola, jenž se 
ve své přednášce zaměří 
na události roku 1939, 
na odpor posádky Czajan-
kových kasáren proti ně-
meckým jednotkám, které 
začaly obsazovat Česko-
slovensko a následné vy-
hlášení protektorátu.“

Akci 1939 Boj o Czajan-
kova kasárna 2019 pořádá 
Statutární město Frýdek-
-Místek prostřednictvím 
KulturyFM. Za spoluprá-
ci děkujeme společnos-
ti Slezan Holding a. s., 
Knihovně F-M, Státnímu 

okresnímu archivu Frý-
dek-Místek, Klubu vo-
jenské historie Chotěbuz 
a Muzeu Beskyd. 

Areál Faunaparku bude 
pro návštěvníky otevřen 
od 12.00 do 17.00. Vstup 
zdarma. 

80 let od odporu 8. pěšího pluku proti německé okupaci

 Foto: Roman Sýkora

Program
Čtvrtek 14. 3. / památ-
ník 3. praporu 8. pěšího 
pluku
16.00 / Pietní akt 
Sobota 16. 3. / Fauna-
park
12.00–17.00
Expozice a komento-
vané ukázky vojenské 
techniky a materiálu
Dobový vojenský tábor
Výstava Frýdek a Místek 
za nacistické okupace
14.00 / Rekonstrukce 
boje o Czajankova ka-
sárna
15.00 / Pavel Carbol: Boj 
o Czajankova kasárna 
– události roku 1939 / 
přednáška

 (Pokračování ze str. 3)
...Studenti měli dovo-

leno stavět a asanovat 
podle vlastního uvážení 
s ohledem na zachování 
historických hodnot, pra-
cují s tématem volněji bez 
ekonomických omezení, 
přičemž měřítkem kvality 
je u jejich projektů pro-
spěšnost pro zdravý rozvoj 
města,“ uvedl hlavní archi-
tekt města.

Řešená území zahrnují 
lokality Za nádražní – vy-
mezenou ulicemi Nádraž-
ní, Těšínská, Staroměst-
ská, včetně Budovy č. 8 
– bývalé přádelny bratří 
Neumannů, území podél 
ulice Bavlnářské, území 
Faunaparku, území býva-

lé Lembergovy tkalcovny 
na Hálkově ulici a území 
sídliště Riviéra v soused-
ství Janáčkova parku.

První nástin svých řešení 
představili studenti na spo-
lečném workshopu ve Frýd-
ku-Místku již loni v listopa-

du. Nyní výstava potrvá až 
do poloviny března, mož-
nost ji navštívit má veřej-
nost každé pondělí, středu 
a pátek vždy od 16 do 17 
hodin, kdy se konají komen-
tované prohlídky s hlavním 
architektem města.  (pp)

Brněnští studenti architektury navrhli 
obnovu problémových území ve městě
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Téměř dvacítka sester 
pracujících na centrálním 
urgentním příjmu Nemoc-
nice ve Frýdku-Místku 
si v během loňského roku 
vyzkoušela v terénu práci 
záchranářů zdravotnické 
záchranné služby.

V rámci propojení 
přednemocniční a včasné 
nemocniční péče se za-
městnanci centrálního ur-
gentního příjmu frýdecké 
nemocnice zúčastnili celo-
roční stáže u Zdravotnické 

záchranné služby Morav-
skoslezského kraje, územ-
ního odboru Frýdek-Místek. 

„Cílem této stáže bylo 
nejenom se projet zdravot-
nickou záchrankou s hou-
kačkou, ale především 
poznat práci našich kolegů 
v terénu. Každý stážista si 
ve dvou dvanáctihodino-
vých směnách vyzkoušel, 
jaké to je stát se nejen pozo-
rujícím členem posádky, ale 
přímo se zapojit do činnosti 
týmu záchranářů,“ řekla 

vrchní sestra centrálního ur-
gentního příjmu Věra Star-
mannová. 

A co sestrám z urgentu 
stáž dala? „Každý ze stážis-
tů má vlastní zážitky z toho, 
co viděl, s kým, kde a u čeho 
byl, každý den a každá smě-
na byla úplně jiná. Všich-
ni získali nové zkušenosti 
z náročného povolání zá-
chranáře a také navázali 
dobré mezioborové vztahy,“ 
odpověděla tisková mluvčí 
nemocnice Jolana Filipová.

Sestry z urgentního příjmu pomáhaly záchranářům v terénu

ŽÁDANÉ, AKREDITOVANÉ KURZY 
– V POMÁHÁJÍCÍCH PROFESÍCH! 

Absolvujte naše 160hodinové, velmi kvalitní, 
vzdělávací kurzy s akreditací MPSV a MŠMT a řízenou praxí! 

Nabízíme tímto i možnost uplatnění pro uchazeče vedené na Úřadu práce ČR, 
v rámci zvolené rekvalifikace, za splnění daných předpokladů. 
I. „Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách“ 
Kurz je akreditován u MPSV. Absolventi mají možnost práce 

v přímé i ambulantní péči o seniory, mladistvé i děti. 
Datum konání kurzu: 25. 2. – 8. 4. 2019. 

Praxe je zajištěna v zařízeních sociálních služeb. 
II. „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 

se zkouškou profesní kvalifikace“
Kurz je akreditován MŠMT s uplatněním absolventů ve státních i firemních 

školkách, dětských skupinách a jeslích. Práce na živnostenský list otevírá možnost 
získání volné i vázané činnosti k podnikání, které je velmi perspektivní. 

Datum konání kurzu: 4. 3. – 3. 5. 2019. 
Praxe je zajištěna v mateřských školách a jeslích. 

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

Blíže na www.vzdelavaci-kuzy.eu 
nebo na tel.: 732 349 654, 595 174 336, dále 608 871 754.

Posláním občanské po-
radny je poskytovat infor-
mace, rady a pomoc všem, 
kteří jsou v nepříznivé so-
ciální situaci nebo jim ta-
ková situace hrozí. Cílem 
je umožnit lidem, kteří se 
dostali do nepříznivé ži-
votní situace, řešit ji pro-
střednictvím bezplatných, 
nestranných, nezávislých 
a diskrétních informací. 

Cílovou skupinou jsou 
všechny osoby, které jsou 
v nepříznivé sociální situ-
aci nebo jim taková situace 
hrozí – osoby v krizi, rodi-
ny s dětmi, oběti domácího 
násilí a jiné trestné činnosti, 
senioři, osoby žijící v soc. 
vyloučených lokalitách, 
osoby, které vedou rizikový 
způsob života nebo jsou tím-
to způsobem ohroženy. Po-
skytujeme odborné sociální 
poradenství v oblastech:

• finanční a dluhové – 
dluhy, exekuce,

• rodinné – návrh 
na úpravu poměrů k nezleti-
lým dětem, návrh na rozvod, 
vypořádání SJM, snížení 
nebo zvýšení výživného,

• pracovně-právní – ná-
ležitosti pracovní smlouvy, 
podmínky pro rozvázání 
pracovního poměru,

• sociální práce, sociální 
služby – informace o dáv-

kách státní sociální podpory, 
hmotné nouze,

• bydlení, majetkových 
vztahů – náležitosti nájem-
ní smlouvy, nájem x pod-
nájem, informace ohledně 
ukončení nájmu, pomoc při 
zprostředkování sociálního 
bydlení, informace o trva-
lém bydlišti, vystěhování 
z bytu…

• trestné činnosti – pře-
stupek, trestní oznámení, 
průběh trestního řízení z po-
hledu oběti trestného činu,

• ochrany spotřebite-
le – reklamace, odstoupení 
od kupní smlouvy, vrácení 
zboží. 

Občanská poradna je 
také dlouholetým členem 
celorepublikové Asociace 
občanských poraden. OP 
Centra nové naděje tak po-
skytuje svým klientům bez-
platnou a anonymní pomoc 
při řešení nepříznivé životní 
a sociální situace, ve které se 
ocitli.

Další informace o Centru 
nové naděje a OP naleznete 
na www.cnnfm.cz, či te-
lefonicky na 558 629 223, 
773 173 604. V případě do-
tazů nás neváhejte kontakto-
vat. OP je otevřena v době: 
PO-ČT, od 8.00 do 16.00 
hodin, je nutné se předem 
objednat.

Kafira o.p.s. je ne-
ziskovou organizací 
a byla založena v roce 
2002 se záměrem po-
máhat lidem s těžkým 
zrakovým postižením 
v jejich začlenění na trh 
práce a do společnosti.

Posláním společnosti je 
podpora a udržení nezávis-
lého a samostatného života 
dětí od 7 let a dospělých, 
které jejich poškození zra-
ku ovlivňuje při každoden-
ních činnostech běžných 
ve společnosti. Již 16 let se 
tak snaží vytvořit zázemí, 
které povzbuzuje, motivuje 
a dodává „chuť do života“. 
Poskytujme registrované 
sociální služby, které pod-

porují soběstačnost a sa-
mostatnost a zvyšují šance 
nalézt vhodné pracovní 
uplatnění. Samozřejmostí 
je pak bezplatná půjčovna 
kompenzačních pomůcek 
a pomoc s jejich výběrem 
na všech střediscích.

Jejich služby jsou po-
skytovány v terénu v rám-
ci celého Moravskoslez-
ského kraje, ve střediscích 
v Opavě, Ostravě, Novém 
Jičíně a Frýdku-Místku. 
V roce 2016 pak zaháji-
li ve středisku Frýdek-
-Místek realizaci projektu 
s názvem Multismyslová 
místnost pro osoby se zra-
kovým a kombinovaným 
postižením neboli Snoeze-
len. Tato místnost je pře-
vážně využívána k rozvoji 
smyslového vnímání, roz-
voji prostorové orientace, 
k relaxaci a k celkové ak-
tivizaci klientů.

Snahou organizace je 
oslovovat společnost tak, 

aby sama byla pro uži-
vatele služeb podobným 
zázemím s tolerancí k od-
lišnosti a s postojem „oni 
patří také k nám“.

Cílem organizace Kafira 
pak je pomoci uživatelům 
služeb překonat a zvlád-
nout jejich nepříznivé 
sociální situace, žít způ-
sobem, který je ve společ-
nosti považován za běžný, 
a zaměřovat se na podporu 
v jejich začlenění na trh 
práce a do společnosti.

Uživateli služeb jsou 
děti od 7 let, dospělí a se-
nioři se zrakovým nebo 
zrakovým kombinovaným 
postižením a veškeré je-
jich služby jsou poskyto-
vány bezplatně.

Ve Frýdku-Místku mo-
hou zájemci Kafiru navští-
vit na ulici Na Poříčí 595 
(budova České pojišťov-
ny) a bližší informace pak 
mohou získat na www.ka-
fira.cz.  Radim Miklas

S Kafirou uvidíte svět jinak

Občanská poradna Centrum nové naděje
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Poslední domácí utká-
ní základní části dopadlo 
pro frýdecko-místecké 
hokejisty skvěle. Frýd-
ku-Místku se podařilo 
nasázet čtyři góly do pro-
stějovské branky. I když 
bylo toto utkání velmi po-
dařené, stále bylo jasné, že 
o play-off se bude bojovat 
až do posledního utkání. 

V posledním domácím 
zápase základní části skóre 
otevřel David Klimša. 
Od Honzy Bartka přišla na-
hrávka a hosté dali Klimšo-
vi dostatek prostoru k tomu, 
aby se i s kotoučem dostal 
k brance a obratně zvedl 
puk Neužilovi přes rameno. 
Na druhý gól Slezanů si po-

čkal Filip Haman, jenž s ko-
toučem na modré vyčká-
val na vhodnou příležitost 
a prosadil se ránou zápěs-
tím. To z první třetiny stá-
le nebylo vše, ujala se ještě 
spolupráce Davida Kofroně 
a Rostislava Martynka.

V úvodu druhé dvaceti-
minutovky došlo ke střídání 
brankářů na straně Jestřábů 
a Jakuba Neužila nahradil 
Daniel Huf. A i Prostějov si 
přišel na svou chvilku a sní-
žil. Jenže Rostislav Marty-
nek nám vrátil klid dokonce 
ve vlastním oslabení. 

Závěrečná třetina už dal-
ší góly nepřinesla, domácí 
jasně ovládli celé utkání 
a připsali si jedny z nejcen-

nějších bodů v této sezoně. 
Jenže jak nakonec ukázalo 
poslední kolo, stejně chyběl 
nějaký ten bodík ztracený 
v jiných zápasech.

Vlastimil Wojnar (HC 
F-M): „Do zápasu jsme 
dobře vstoupili, hráli jsme 
zodpovědně, řešili jsme 
situace tak, jak jsme měli. 
To, co jsme si před zápasem 
řekli, jsme dokázali plnit 
a od toho se to celé odvíje-
lo. Samozřejmě tam byly 
i fáze, kdy to bylo horší, 
ale víceméně jsme si zápas 
pohlídali. Teď už záleží 
na tom, jak budou hrát Li-
toměřice na Kladně a na na-
šem zápase v Kadani. Ne-
bude to jednoduchý zápas.“ Slezané si bohužel 

po roce hokejové play-off 
znovu nezahrají. Svou 
povinnost sice splnili, 
když porazili 6:3 Kadaň, 
jenomže do karet jim ne-
hrály ostatní výsledky. 
Havířov porazil Třebíč 
3:0 a Litoměřice porazily 
Kladno 5:4 na nájezdy, 
i když ještě deset minut 
před koncem prohrávaly 
2:4. Sezóna pro Frýdek-
-Místek končí.

Frýdek-Místek do utká-
ní vstoupil nejlépe, jak 
mohl, když se ihned po se-
dmnácti vteřinách utkání 
prosadil Rostislav Mar-
tynek, kterého osamoce-
ného před brankou našel 
Jan Hladonik. O pár chvil 
později byla domácím 
Trhačům nabídnuta pře-
silová hra, kterou ovšem 
neproměnili. Stejná výho-
da byla k vidění i na dru-
hé straně, i tato přesilová 
hra zůstala neproměněná. 
Poté se do úniku dostal 
domácí Jiří Tupý, který 
ovšem místo střely zvo-
lil nahrávku, která mířila 
do míst, kde byli jen Rysi. 
Po těchto situacích si vzal 
slovo Milan Mikulík, 
který střelou z první nad 
Lukešovu lapačku zvýšil. 
Na tuto branku dokázali 
Trhači o pár chvil později 
zareagovat. Jiří Tupý při-
hrál puk na hůl Matěje Za-
bloudila, který přízemní 
střelou na vzdálenější tyč 
snížil.

Trhači do druhé třetiny 
nastoupili aktivněji, z če-
hož vyplynul vyrovnávací 
gól. Filip Eliáš zadovkou 
našel rozjetého Jarosla-
va Kůse, který dělovkou 

propálil vše před sebou. 
Za 110 vteřin se Trhači ra-
dovali opět. Josef Rindoš 
společně s Petrem Mar-
šounem ujeli do přečíslení 
a právě druhý jmenovaný 
usměrnil kotouč přesně 
za záda Nicka Malíka. 
Poté bylo k vidění pár akcí 
na obou stranách, ale žád-
ná nebyla gólová. Vše se 
změnilo až v šestatřicáté 
minutě, kdy Jan Hlado-
nik protečoval puk mezi 
betony Štěpána Lukeše. 
Domácím byla poté na-
bídnuta výhoda přesilové 
hry, v té se ale radovali 
opět hosté. Jan Zahradní-
ček vypálil od modré čáry 
těsně vedle brány, puk se 
odrazil na hůl Jana Hla-
donika, který obkroužil 
bránu a přihrál na hranici 
kruhu, kde byl připraven 
Rostislav Martinek.

Třetí periodu začali 
hosté gólem. Jan Rudov-
ský si ve středním pásmu 
převzal puk a prokličko-
val se až do zakončení 
z mezikruží. Hra se začala 
přelévat z jednoho kon-
ce na druhý, ale vážnější 
akce k vidění nebyla. To 
se změnilo v pětapadesáté 
minutě, kdy David Klimša 
dorážel kotouč do odkryté 
části klece.

Vlastimil Wojnar (HC 
F-M): „Pro nás to měly být 
povinné, a hlavně důležité 
tři body, což se nám na-
štěstí vyplnilo. Výkon byl 
sice poněkud kostrbatý, 
ale zaplať pánbůh za závěr 
utkání. Teď nám nezbývá 
nic jiného, než počkat, jak 
dopadne duel Litoměřic 
s Kladnem. My jsme svou 
povinnost splnili.“

S PROSTĚJOVEM: Ani dvě výhry v posledních zápa-
sech nakonec na postup do play off nestačily. 
 Foto: Petr Pavelka

Utkání s Prostějovem bylo nakonec sezonní rozlučkou
HC Frýdek-Místek – LHK Jestřábi Prostějov 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)

Házenkáři Pepino SKP 
Frýdek-Místek zvládli 
velice důležité střetnutí 
proti Lovosicím. Lovce 
na domácí půdě přestří-
leli poměrem 36:34 a mo-
hou tak být o něco klid-
nější na 7. místě. Navíc 
na pátou Duklu a šestý 
Jičín ztrácí jediný bod. 

V duelu 19. kola Stra-
bag Rail extraligy mezi 
celky Pepino SKP Frýdek-
-Místek a HK FCC Město 
Lovosice se hrálo prak-
ticky o čtyři body. Před 
utkáním totiž byl mezi 
oběma družstvy v tabulce 
pouze dvoubodový rozdíl. 
Začátek klání vyšel lépe 
hostům z Lovosic, kteří se 
ujali vedení 4:1. Vyšší než 
tříbrankový náskok si sice 
nevytvořili, ovšem byli 
to oni, kdo tahali za delší 
konec provazu. Našemu 
týmu se podařilo vyrov-
nat až po patnácti minu-
tách, to svítilo na ukazateli 
skóre 8:8. V následujících 
minutách se však hosté 
dostali znovu do vedení. 

Naši hráči ho dokázali 
stáhnout až v závěru první 
půle. A takřka se sirénou 
nás poprvé v zápase dostal 
do vedení Pavel Musálek, 
když dokázal využít rychlý 
protiútok.

Naše družstvo se však 
z vedení příliš dlouho ne-
radovalo. Po změně stran 
dokázaly Lovosice skóre 
opět otočit na svou stra-
nu. Jenže tentokrát už se 
nedostaly do většího než 
dvoubrankového náskoku. 
Naposledy v utkání pak 
vedly ve 42. minutě, a to 

25:23. Následně se miska 
vah převrátila na naši stra-
nu. Sedm minut před kon-
cem jsme vedli už o čtyři 
branky 32:28. Ke konci 
Lovosičtí vysunuli obra-
nu, ale náš celek se tímto 
tahem zaskočit nenechal. 
Navíc nás podržel brankář 
Vít Pyško, který zneškod-
nil i tři sedmičky.

Trenér našeho družstva 
Jiří Kekrt poznamenal, že 
utkání bylo velice zajíma-
vé pro diváky a otevřené 
od začátku až do konce. 
„To, že jsme vyhráli, bylo 
také dílem štěstěny. Bylo 
to o maličkostech. V prv-
ní půli měli naši brankáři 
druhý zákrok až v 19. mi-
nutě. V posledních desíti 
minutách to Cáb zavřel 
a to zvrátilo vývoj hry. 
Je to i o tom, že Lovosičtí 
neproměnili tři sedmičky, 
kdežto my jsme byli v tom-
to ohledu stoprocentní,“ 
řekl Jiří Kekrt, podle kte-
rého se tým výhrou dostal 
do určitého klidu.

S LOVOSICEMI: Na góly velmi bohatý zápas byl di-
vácky atraktivní.  Foto: Petr Pavelka

Házenkáři jsou blíže play off
Pepino SKP Frýdek-Místek – HK FCC Město Lovosice 36:34 (17:16)

Frýdek-Místek si play-off nezahraje,
Jágrovo Kladno nám ukončilo sezonu

kam za sportem a relaxací
ZIMNí FOTBALOVá PříPRAVA

st 6. 3. v 18.00
MFK Frýdek-Místek – 1. BFK Frýdlant n. O.

 so 9. 3. v 11.00
MFK Frýdek-Místek – Slezský FC Opava B 

AQUAAEROBIC – ZDRAVÉ CVIČENí
Bazén 11. ZŠ J. z Poděbrad, Frýdek

lenka.kolarcikova@seznam.cz
tel.: 608 745 605

Zápis do KURZU duben–červen 2019



≈  7  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuSport

Fr ýdecko -místecké 
volejbalistky hrají v nad-
stavbové části extraligy až 
třetí skupinu, v níž bojují 
se Šternberkem o to, kdo 
nakonec spadne do ba-
ráže o udržení v soutěži. 
Po prvních dvou duelech 
ztrácí Sokol Frýdek-Mís-
tek na své sokolské rival-
ky jeden bodík a rozhod-
ne se ve zbývajících dvou 
březnových duelech.

V úvodním zápase bitvy 
o to, kdo se vyhne letošní 
baráži, hrály volejbalist-
ky TJ Sokol Frýdek-Mís-
tek na domácí palubovce, 
ale divákům moc radosti 
neudělaly, když pokaždé 
nezvládly koncovky setů. 
V prvním setu si hostující 
hráčky udržovaly něko-
likabodový náskok. Do-
mácí celek se sice dotáhl, 
pak však koncovka patřila 
hostům. V druhém setu 
Frýdek-Místek vedl 11:6, 
17:14, ale v koncovce byly 
opět lepší hostující volej-
balistky. A třetí set měl 
podobný průběh. Domácí 
tým vedl 19:14, ale v kon-
covce opět selhal.

Daniela Pavelková (ka-
pitánka TJ Sokol F-M): 
„Bojovné utkání, ve kte-
rém jsme vedly o čtyři až 
pět bodů, ale koncovku 
jsme nedotáhly. Bylo to 
pro nás první utkání se 
staronovou nahrávačkou. 
Bohužel jsme ji dnes nepo-
držely. Máme před sebou 

další tři utkání, které musí-
me zvládnout.“

Jaroslav Vlk (trenér TJ 
Sokol F-M): „Vyrovnané 
tři sety. V druhém a tře-
tím setu jsme byli neustále 
ve vedení. Když přišla kon-
covka, opět jsme se nedo-
kázali prosadit v útoku.“

O týden později Štern-
berk pro změnu prohrál 
ve vlastní hale 2:3, takže 
boj o účast mezi tuzem-
skou elitou v příští sezoně 
je stále otevřený.

Rozhodující moment 
úvodního setu přišel za sta-
vu 10:10, kdy náš celek 
při podání kapitánky Pa-
velkové uhrál sedm míčů 
v řadě. Šternberk se sice 
ještě několikrát dotáhl až 
na tři body (16:19), jenže 
od stavu 18:21 přidal Frý-
dek-Místek další tři body 
a díky čtvrtému proměně-
nému setbolu ovládl sadu 
výsledkem 25:21.

Také v druhém dějství 
měl dlouho mírně na-
vrch Frýdek-Místek (8:11, 
14:17), pak ovšem přišly 
dvě bodové šňůry Hanaček 
a ty už počtvrté v sérii uko-
řistily nakonec set výsled-
kem 25:23.

Úspěšná koncovka do-
mácí volejbalistky na-
startovala, na počátku 
třetí části, která byla jako 
na houpačce, postupně na-
vyšovaly svůj náskok až 
na 10:4, aby o něj následně 
zase málem přišly (10:9). 

Přesto si Šternberk udržo-
val mírné vedení až do sta-
vu 19:17, poté ale Frýdek-
-Místek definitivně otočil 
– 20:25.

Hanácký výběr se ov-
šem nevzdal a vynutil si 
tiebreak. V něm se zapl-
něná a mohutně povzbu-
zující šternberská hala 
těšila na velký obrat, než 
se však rozkoukala, bylo 
to po podáních Pavelkové 
hrozivých 0:7. Domácím 
volejbalistkám ve zkráce-
né hře úplně odešel příjem 
a o vítězkách bylo rozhod-
nuto. Před posledními dvě-
ma duely série tak na svého 
protivníka sokolky ztrácejí 
jediný bod.

Daniela Pavelková (ka- 
pitánka TJ Sokol F-M): 
„Jsme rády, že jsme 
po dlouhé době zlomily sé-
rii proher, jen je škoda, že 
to nebylo za tři body. Bylo 
to dáno tím, že jsme neudr-
žely koncentraci. V tiebre-
aku domácí tým odešel 
na přihrávce a byla to pro 
nás jasná záležitost. Vypa-
dá to, že v sérii bude rozho-
dovat až poslední zápas.“

Jaroslav Vlk (trenér 
TJ Sokol F-M): „Pro obě 
družstva to byl psychic-
ky náročný zápas, hodně 
bojovný a s pěknými vý-
měnami. My jsme podali 
mnohem lepší výkon než 
před týdnem doma. Jsme 
zpátky ve hře a série po-
kračuje.“

TřI PROHRANÉ KONCOVKY: Doma sokolky v boji 
o udržení extraligové soutěže prohrály se Šternberkem 
třikrát 23:25.  Foto: Petr Pavelka

Volejbalistky bojují se Šternberkem o ošidnou baráž
TJ Sokol F-M – TJ Sokol Šternberk 0:3 (23, 23, 23)

TJ Sokol Šternberk – TJ Sokol F-M 2:3 (21, -23, 20, -19, 5)

Volejbalisté týmu MFF 
Praha v 2. kole play off 
sice prohráli oba zápasy 
22. a 23. února s Black 
Volley Beskydy ve Frýd-
ku-Místku shodně 0:3, 
na hřišti ale chvílemi do-
kázali dominovat. Ztrace-
ná koncentrace domácích 
volejbalistů se projevo-
vala špatným servisem 
i chybami v nahrávce. 
Pražští toho však nedoká-
zali využít, hráči Blacku 
vždy v pravou chvíli do-
kázali zápas opět převzít 
pod svou kontrolu.

„Pokud postoupíme, 
čeká nás ve finále play-
-off soupeř, se kterým už 
si podobné chyby dovolit 
nemůžeme,“ řekl trenér 
Black Volley Beskydy Ma-
rek Tomáš. „Zatím jsme se 
v žádném zápase nedoká-
zali vyhnout nepochopitel-

ným blackoutům, necháme 
se bodově dotáhnout nebo 
jde soupeř přes nás, pak nás 
stojí hodně sil dostat zápas 
zpět na naši stranu. Brno 
bude úplně jiný soupeř. 
Dá se sice porazit, ale už 
si nebudeme moci dovolit 
chybovat. Musíme riskovat 
na servisu, být mnohem 
agresivnější v útoku, než 
jsme byli dosud, a dodržo-
vat taktické pokyny.“

Přemysl Kubala se v pá-
tečním zápase přesunul 
na pozici libera, drob-
né změny v sestavě má 
v plánu trenér Marek To-
máš i v dalších zápasech. 
„V zadní části pole se občas 
projevovala nevyzrálost, 
Přemek je tam od toho, aby 
to stabilizoval a uklidnil 
díky své povaze a zkuše-
nostem,“ dodal Marek To-
máš.

S MFF PRAHA: Do Prahy si volejbalisté jeli pro po-
třebnou třetí výhru, aby postoupili do finále. Povedlo 
se?  Foto: Petr Pavelka

„Matici“ odjeli bez zisku setu

První den atletického 
republikového šampioná-
tu dorostu a juniorů se na-
šim závodníkům celkem 
vydařil a ten druhý ještě 
lépe. Mistrem České re-
publiky dorostenců v běhu 
na 800 m se stal Thomas 
Hlavačka. Potvrdil tak 
roli favorita, když finále 
zvládl bezchybně a s na-
prostým přehledem si 
doběhl pro zlatou medaili 
v čase 1:57.03 min.

Vše první den zahá-
jili půlkaři, tedy běžci 
na 800 m. Mezi juniorkami 
doběhla Eliška Kopcová 
ve svém rozběhu na třetím 
místě v čase 2:21.65 minu-
ty a časem se kvalifikovala 
do nedělního finále. Tho-
mas Hlavačka jasně zvítě-

zil ve svém rozběhu. Mezi 
juniory nevyšel závod příliš 
Marku Spilkovi, který skon-
čil na konečném 22. místě 
v čase 2:06.51 min. Sítem 
rozběhů neprošla do finále 
na 400 m Klára Ningerová, 
ovšem osobní rekord 61.69 
s ji zařadil na solidní 15. 
místo v ČR. Mezi juniorka-
mi vybojovala Adéla Loj-
skáková páté místo ve výšce 
velice dobrým výkonem 
1.69 m. Jako poslední z na-
šich nastoupil první den mis-
trovství k závodu na 3000 m 
Patrik Stankov. Předvedl 
vynikající výkon, postupně 
se posunoval startovním 
polem dopředu a nakonec 
vybojoval skvělé čtvrté 
místo v čase 9:11.79 minuty, 
když si osobní rekord zlepšil 

o více než 15 sekund. 
Druhý den šampionátu 

už byl medailový. Kromě 
Hlavačky si skvěle ved-
la v trojskoku dorostenek 
Klára Ningerová, která 
v dramatické soutěži vy-
bojovala stříbrnou medaili 
výkonem 11.50 m, když 
od zlata ji dělily pouhé tři 
centimetry. Sedmé místo 
přidala ve finálovém závo-
dě juniorek na 800 m Eliš-
ka Kopcová v čase 2:22.57 
min. Dvě desátá místa 
vybojovali patnáctistovka-
ři. Mezi dorostenci Patrik 
Stankov v čase 4:19.37 min. 
a v juniorech Vojta Zemá-
nek za 4:15.08 min. V troj-
skoku mezi juniorkami 
obsadila Adéla Lojkásková 
14. místo výkonem 11.09 m.

Vydařené mistrovství republiky
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BETHEL Frýdek-
-Místek, jedno ze stře-
disek Slezské diakonie, 
poskytuje čtyři sociální 
služby dospělým lidem 
bez domova na adrese 
Bahno-Příkopy 1309, 
Frýdek-Místek, a to: 
azylový dům, nízkopra-
hové denní centrum, 
noclehárna a terénní 
program. Tento příspě-
vek je ukázkou příkladu 
dobré praxe.

Pan Honza se před pěti 
lety ocitl bez bydlení. Dů-
vodem bylo úmrtí v ro-
dině, v té době mu bylo 
34 let. Před příchodem 
do našeho střediska „padl 
na samé dno“, ale postu-
pem času se jeho situace 
zlepšovala. 

Nějakou dobu přespá-
val různě na ulici (v par-
ku, pod mostem), než ho 
oslovili terénní pracov-
níci střediska BETHEL 
s nabídkou pomoci v jeho 
těžké životní situaci. Pan 
Honza dlouhou neváhal 
a navštívil nízkopraho-
vé denní centrum, kde 
se domluvil se sociální 
pracovnicí kromě jiného 

i na přespávání na nocle-
hárně. Po krátké době pře-
šel na azylový dům, který 
poskytuje celodenní byd-
lení. S klíčovým pracov-
níkem se dohodl, že jej 
pracovník podpoří při 
hledání práce a násled-
ně při hledání bydlení. 
Po pár měsících, kdy pan 
Honza pracoval brigádně, 
získal práci na plný úva-
zek, kde pracuje dodnes, 
již s pracovní smlouvou 
na dobu neurčitou. Za-
čal jako pomocná síla 
a po čase se vypracoval 
na vyšší pozici. Během 
této doby měl ve svém ži-
votě malé zaváhání, kdy 
se vrátil zpátky na ulici, 
ale i přesto řešení své si-
tuace nevzdal a po čase 
začal využívat znovu 
azylový dům. V oblasti 
bydlení se jeho situace 
také postupně zlepšovala. 
Pan Honza dostal šanci 
vyzkoušet si samostatné 
bydlení v rámci azylo-
vého domu, kdy za ním 
pravidelně docházely so-
ciální pracovnice, které 
mu poskytovaly pomoc 
a podporu při získání 

návyků potřebných pro 
běžný život (hospodaření 
s financemi, úklid domác-
nosti, komunikace s úřa-
dy atd.). Pan Honza začal 
řešit a splácet své dluhy, 
které měl z minulosti, 
a v rámci svých možností 
si odkládal finance na bu-
doucí nájemní bydlení. 
Po necelých dvou letech 
v bytě azylového domu 
se panu Honzovi podařilo 
našetřit finance na kau-
ci a poté se za podpory 
pracovníků odstěhoval 
do nájemního bytu. 

Příběhem pana Hon-
zy jsme chtěli poukázat 
na to, že by měl i člověk 
bez střechy nad hlavou 
dostat šanci, a možná 
nejen jednu, aby se mohl 
plnohodnotně znovu za-
členit do společnosti. 

Důležitá je podpora ze 
strany organizací, kte-
ré se zabývají sociální 
prací s osobami bez do-
mova, protože lidé žijí-
cí dlouho na ulici často 
ztrácejí schopnost sami 
řešit svoji těžkou situaci.   
 Pracovníci střediska 
BETHEL Frýdek-Místek

Je možné dostat se z ulice?

Statutární město Frý-
dek-Místek, Magistrát 
města Frýdku-Místku, 
odbor životního pro-
středí a zemědělství, 
který má v kompetenci 
nakládání s komunál-
ním odpadem, připravil 
ve spolupráci se společ-
ností Frýdecká sklád-
ka, a.s., zajišťující svoz 
komunálního odpadu 
na území města Frýdku-
-Místku, harmonogram 
svozu objemného odpa-
du v březnu 2019, a to 
formou přistavení velko-
objemových kontejnerů. 

V březnu 2019 budou 
velkoobjemové kontejne-
ry přistaveny na 65 svo-
zových místech, jak je 
uvedeno v harmonogramu 
níže. Přistaveny budou 
vždy dopoledne uve-
deného dne, nejpozději 
do 14.00 hodin, a odváže-
ny budou následující den 
mezi 6. až 12. hodinou. 
Odpad smí být odkládán 
pouze do kontejnerů! Ja-
kékoliv odkládání odpa-
du mimo kontejner bude 
považováno za odkládání 
odpadu mimo vyhrazené 
místo dle ust. § 69 odst. 
2 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně 
některých dalších záko-
nů, ve znění pozdějších 
předpisů, s možností ulo-
žení pokuty až do výše 
50.000 Kč. V době koná-
ní svozu bude Městská 
policie Frýdek-Místek 
provádět pravidelné kon-
troly konkrétních stano-
višť a bude sankcionovat 
na místě ty, kteří se do-
pustí přestupku proti ve-
řejnému pořádku, tj. odlo-
ží odpad mimo kontejner. 

HARMONOGRAM 
SVOZU

11. 3.
Frýdek, Panské Nové 
Dvory 2416, Panské Nové 
Dvory 3444 (u býv. hř. 
TJ Slezan), ul. K Hájku 
140 (u obchodu), ul. Lu-
bojackého 2702 (napojení 
ul. J. E. Purkyně), ul. Bru-
zovská 1826 (u vodárny)
Místek, ul. Kollárova 146 
(u pečovatelských domů), 
ul. Fibichova 1499 (poblíž 
gymnázia Petra Bezruče), 
ul. Pionýrů 803 

12. 3.
Frýdek, ul. K Lesu 1822 
(naproti kříže), ul. Nové 
Dvory-Vršavec 1825 
(u lesa), ul. Mánesova 438 
(u pivnice), ul. Jeronýmo-
va 428, ul. Míru poblíž č. 
p. 1327 (u prádelny), ul. 
Míru za č. p. 1345 (u hřiš-
tě)
Místek, ul. Beethovenova 
1857 (na parkovišti), ul. 
Myslbekova 2034 (u roz-
vodny), ul. Ke Splavu 
1568 (u nádob na separo-
vaný odpad)

13. 3.
Lískovec 410 (za výrob-
nou krůtích výrobků)
Frýdek, ul. Lískovecká 
(u domu č.p. 2086), ul. 
Jiřího Hakena 1658 (u ve-
čerky „Maják“), ul. Slez-
ská 2898 (na parkoviš-
ti), ul. Černá cesta 2874 
(u obchodu), ul. Křižíkova 
1352 (autobusové stano-
viště VP), ul. Tolstého 110 
(u telefonní budky), ul. 
Maxe Švabinského 2237 
(směrem k ul. Lískovecká)

14. 3.
Frýdek, ul. Slunečná 
(vedle I. P. Pavlova 284), 
ul. Nad Mostárnou 2631 
(u lávky), ul. Josefa Sku-
py 2928 (za kulturním 
domem), ul. Cihelní 3416 
(u gymnázia a SOŠ, dříve 
10. ZŠ), ul. Klicperova 

385 (u popelnic), ul. Slu-
nečná 290, ul. Slunečná 
302

18. 3.
Místek, ul. Březinova 789 
(u výměníku), ul. Česko-
slovenské armády 1935 
(na parkovišti), ul. Anen-
ská 632 (na parkovišti), 
ul. Zdeňka Štěpánka 154 
(za restaurantem), ul. 
Bezručova 232 (u betono-
vých zábran), ul. K Olešné 
1332

19. 3.
Místek, ul. Jiřího Trn-
ky (prostor u MŠ), ul. 
Dr. Antonína Vaculíka 
1899 (parkoviště za 8. 
ZŠ), ul. Frýdlantská 2199 
(u věžáků)
Zelinkovice, ul. Příborská 
63 (poblíž MŠ, u nádob 
na separ. odpad)
Chlebovice, ul. Ke Stu-
dánce 128 (u transfor-
mátoru), ul. Františka 
Prokopa 110 (u pošty), 
ul. Staříčská 78 (u pana 
Martínka), ul. Vodičná 1 
(Dům včelařů)
Lysůvky, ul. Zahradnická 
51 (naproti zahradnictví)
Zelinkovice, ul. Rovenská 
5 (u lípy u odb. k jachting 

Palkovice)
20. 3.

Frýdek, ul. Jana Čap-
ka 3087, ul. M. Chasáka 
3149, ul. Pekařská 3421 
(za domem č. p. 3057)
Místek, ul. Pavlíkova 270 
(u nádob na separovaný 
odpad), ul. Lesní 505, ul. 
Palkovická 305 (u pod-
chodu)

21. 3.
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 žampi-
onárny)
Místek, ul. Vojtěcha 
Martínka 2373 (u hřiš-
tě), ul. Kolaříkova 574, 
ul. Spořilov 1614 (za do-
mem), ul. Čelakovského 
1474 (bývalá prodejna)

22. 3. – 25. 3.
Skalice – Kamenec roz-
cestí (poblíž č. p. 399)

Do velkoobjemových 
kontejnerů ODKLÁDEJ-
TE OBJEMNÝ ODPAD 
(např. skříně, ostatní ná-
bytek, koberce, matra-
ce), NEODKLÁDEJTE 

nebezpečný odpad (např. 
mazací a motorové oleje, 
olejové filtry, televizory, 
monitory, počítače, ob-
razovky, lednice, mra-
záky, zbytky barev, laků 
a ředidel, použité obaly 
od postřiků, autobate-
rie a monočlánky, prošlé 
a nepotřebné léky). Tyto 
odpady můžete zdarma 
odložit ve sběrném dvoře 
(ul. Panské Nové Dvory 
– v objektu společnosti 
Frýdecká skládka, a.s., ul. 
Jana Čapka – sídliště Slez-
ská – bývalý areál staveb-
nin BETA, ul. Na Příkopě 
– pod estakádou, ul. Col-
lo-louky – vedle super-
marketu Tesco). Do vel-
koobjemových kontejnerů 
NEPATŘÍ stavební od-
pad ani biologický odpad 
(např. větve, tráva).

Změna umístění velko-
objemových kontejnerů 
v rámci ulice vyhrazena. 
Pro informace se můžete 
obrátit na odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
tel. 558 609 516, nebo 
přímo na společnost Frý-
decká skládka, a.s., tel. 
558 440 066.

Svoz objemného odpadu včetně místních částí v březnu

Upozorňujeme všech-
ny občany, kteří mají 
podanou žádost o pro-
nájem obecního bytu 
na nutnost jejího obno-
vení do 31. 3. 2019. 

Toto lze provést pouze 
písemnou formou (formu-
láře jsou k dispozici na in-
formacích v budovách 
Magistrátu města, příp. 
na internetových strán-
kách statutárního města – 
http://www.frydekmistek.

cz/cz/obcan/organy-mes-
ta/magistrat-mesta/odbor-
-spravy-obecniho-majet-
ku/tiskopisy-materialy/).

Vyplněný formulář je 
možno odevzdat na po-
datelně magistrátu nebo 
zaslat poštou na adresu 
Magistrát města Frýdku-
-Místku, Radniční 1148, 
Frýdek-Místek, 738 01. 

Pokud tak žadatel ne-
učiní, jeho žádost bude 
z evidence vyřazena.

Obnovení žádosti o pronájem 
obecního bytu pro rok 2019
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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 (kancelář)
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 za-
stavěná plocha a nádvoří, (stavba je sou-
částí 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 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)
nebytové prostory o výměře 27,3 m2, I. 
NP (prodejna)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba je 
součástí pozemku p. č. 1542) – Kostiko-
vo náměstí 
nebytový prostor o výměře 36,96 m2, II. 
NP (kancelář č. 2.09, 2.10).
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 bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 
2829/2 zastavěná plocha a nádvoří (stav-
ba 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 
378,18 m², I. NP (sklad 1.14)
nebytové prostory o celkové výměře 
326,76 m², I. NP (sklad 1.15)
nebytové prostory o celkové výměře 
263,65 m², I. NP (sklad 1.16)
Dominika Chludová, 
tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 
3988/9 zastavěná plocha a nádvoří (stav-
ba bez č.p./če. je součástí 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 pozemku p.č. 3978/3) – 
bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 
17,55 m2 (kancelář)
nebyt. prostory o celkové výměře 39,3 
m2 (kancelář)
nebyt. prostory o celkové výměře 101,3 
m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 
17,55 m2 (kancelář)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 
3975/6 zastavěná plocha a nádvoří (stav-
ba bez č.p./č.e. je součástí pozemku p.č. 
3975/6) – bývalý sklad PHM – bývalá 
místecká kasárna
nebyt. prostor o celkové výměře 43,47 
m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 
3993/12 zastavěná plocha a nádvoří 
(stavba bez č.p./č.e. je součástí pozemku 
p.č. 3993/12) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 33 
m2 (sklad)
stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 
2205 je součástí pozemku p.č. 3987/2) – 
bývalá místecká kasárna:
kancelářské a skladové prostory
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 
811 je součástí pozemku p. č. 1856/1) – 
ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 
19,97 m2, II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 
41,36 m2, V. NP, místnost 505 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 
41,54 m2, V. NP, místnost 506 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 
45,24 m2, V. NP, místnost 508 (kancelář)
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
Ing. Sylva Chlebková, 
tel. 558 609 174. 

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

STATUTÁRNÍ MĚSTO 
FRÝDEK-MÍSTEK

nabízí k pronájmu nebytové prostory

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu 
nebytové prostory v budově č.p. 2299 na pozemku 
p.č. 2910 zastavěná plocha a nádvoří – tř. T. G. Ma-
saryka

nebytový prostor o výměře 27,3 m2, I. NP (prodej-
na),

nebytové prostory o celkové výměře 16,58 m2, I. 
NP (provozovna).

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu 
sklady v objektu bez č.p./č.ev na pozemku p.č. 2829/2 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek – sklady bavlny u nádraží ČD

nebytové prostory o celkové výměře 275,59 m², I. 
NP (sklad 1.11, 1.10, 1.09, 1.08)

nebytový prostor o celkové výměře 381,74 m², I. 
NP (sklad 1.13)

nebytový prostor o celkové výměře 263,65 m², I. 
NP (sklad 1.16).

Případné dotazy vám zodpoví 
na telefonním čísle 558 609 176 

Dominika Chludová.

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 210 937 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.
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který právě není v lékárně, 
objednáme jej a odpoledne 
nebo nejpozději následu-
jící den ráno si jej můžete 
vyzvednout. Každou do-
dávku léků při převzetí 
na sklad kontrolujeme 
a počítáme, ověřuje se šar-
že a doba expirace léků, 
takže se nemůže stát, že 
bychom přijali na sklad ne-
použitelné léky.

Co lékárna svým zá-
kazníkům nabízí kromě 
klasického lékárenského 
sortimentu?

Kromě „lidských“ léků 
nabízíme také veterinární 
přípravky pro zvířata, jak 
na recept, tak i volně pro-
dejné. Máme široký výběr 
dermokosmetiky, naši lé-
kárníci poradí každému, 
jaký typ kosmetiky je pro 
jeho pleť vhodný. Dermo-
kosmetika je v lékárně roz-
dělena podle jednotlivých 
výrobců, tak aby se zákaz-
níci snadno zorientovali 
a mohli si vybrat vhodný 
přípravek podle typu pleti 
a svých potřeb. 

Velký zájem je také 
o kvalitní zdravotní obuv 
od tří českých dodavatelů, 
která je nejen pohodlná, 
ale také dobře vypadá. 
V nabídce máme dámskou, 
pánskou i dětskou obuv 
a sortiment pravidelně ob-
měňujeme podle ročních 
období. 

Pro návštěvníky lékárny 
také pravidelně ve spolu-
práci s farmaceutickými 
firmami připravujeme 
prodejní akce s akční na-
bídkou různých výrobků 

za výhodnější cenu.
Každou středu lze vy-

užít slevu 5 % na výrobky 
ve volném prodeji – vitamí-
ny, kosmetiku, čaje, zdra-
vou výživu. Další slevu 
4 % na volný prodej posky-
tuje lékárna na klientskou 
kartu, na kterou se načítají 
body za každý nákup, které 
pak lze následně uplatnit. 
Přijímáme také poukázky 

Sodexo, Flexi Pass a Vital 
Pass. Samozřejmě lze platit 
také kartou či hotově.

Na závěr poslední otáz-
ka – lidé často nevědí, co 
si počít s léky, které jim 
doma zbudou. Co byste 
jim poradil?

Je dobré alespoň jeden-
krát ročně zkontrolovat 
léky v domácí lékárničce 
podle údajů na obale, kde 

je uvedena doba expira-
ce, kdy bychom už léky 
neměli používat. Prošlé 
a vyřazené léky je potřeba 
donést do lékárny, která 
zprostředkuje odbornou 
likvidaci. Ve vchodu naší 
lékárny je pro tyto účely 
připravena červená schrán-
ka, kam lze prošlé léky 
vhodit. Větší množství kra-
biček můžete předat přímo 

v lékárně. V žádném přípa-
dě bychom neměli léky vy-
hazovat do odpadků nebo 
splachovat na WC, protože 
hrozí ohrožení nejen ži-
votního prostředí, ale také 
našeho zdraví, kdy zpro-
středkovaně může dojít 
ke vzniku rezistencí napří-
klad na antibiotika. (Při-
pravila Jolana Filipová, 
tisková mluvčí nemocnice)

Informace

NEMOCNIČNí LÉKáRNA: Vedení města se s nemocnicí dohodlo na tom, že její 
lékárna je od Nového roku klientům k dispozici i o vybraných sedmi státních svátcích, 
kdy bývají podobná zařízení zavřena.  Foto: Petr Pavelka

V nemocniční lékárně vám připraví léky „na míru“
Zajímalo vás někdy, jak to vypadá vzadu za léká-

renským pultem? Co se skrývá v zázemí lékárny, 
jak se vyrábějí například některé masti či kapsle? 
Podle čeho ten pán či slečna v bílém, kterým podá-
váte svůj recept, ví, do kterého regálu má sáhnout? 
Na podrobnosti jsme se zeptali vedoucího nemoc-
niční lékárny PharmDr. Rudolfa Kalety.

Návštěvník s receptem 
zpravidla vidí jen pult 
a několik nejbližších re-
gálů. Jakou část tvoří 
samotná lékárna a její 
zázemí?

Lékárna nemocnice je 
rozdělena na dvě části – 
veřejnou, kam chodí pa-
cienti vyzvednout si léky 
na recepty nebo poukázky, 
koupit si vitamíny a volně 
prodejné léky či kosme-
tiku, a část ústavní, která 
zásobuje jednotlivá oddě-
lení nemocnice na základě 
jejich žádanek. Obě části 
lékárny mají samostatné 
sklady a vedou si samostat-
nou evidenci.

Jak funguje ústavní 
lékárna, v čem se její 
provoz liší od veřejné lé-
kárny?

Ústavní lékárna chystá 
a dodává léky pro jednot-
livá nemocniční oddělení 
na základě jejich požadav-
ků, jsou to nejen klasické 
léky, antibiotika, analge-
tika, ale také různé rozto-
ky, včetně infuzí, opiáty 
a injekce. Pro oddělení kli-
nické biochemie a oddělení 
patologie připravujeme tzv. 
labochemikálie pro labo-
ratorní vyšetření vzorků 
nebo rentgenové kontrast-
ní látky pro sonografická 
a rentgenologická vyšetře-
ní. Léky chystáme podle 
pravidelných žádanek, ale 
jsme samozřejmě schopni 
operativně řešit i neobvyk-
lé požadavky.

Kromě toho zajišťuje-
me rozvoz nutriční výži-
vy pacientům z nutriční 

ambulance až domů a ob-
staráváme mimořádné 
dovozy léčiv neregistrova-
ných v ČR. V lékárně také 
vykonávají praxi studenti 
středních a vysokých škol, 
například laboranti – far-
maceutičtí asistenti nebo 
budoucí magistři. 

Součástí lékárny je 
také výrobní úsek. Jaké 
léky připravujete nejčas-
těji?

Pro pacienty vyrábíme 
na základě přineseného 
receptu například různé 
masti, čípky a kapsle, ře-
díme dětské sirupy a anti-
biotické kapky. Jako jediní 
vyrábíme pro celý frýdec-
ko-místecký region oční 
kapky s antimikrobiální 
přísadou a oční masti. 

Jaké jsou podmínky 
pro skladování léků? 

V každé skladové míst-
nosti je evidována teplo-
ta, některé léky musí být 
uloženy v lednici při tep-
lotě 2–8° C, jiné potřebují 
8–15° C. Teplota se kontro-
luje opticky i elektronicky 
každý den, pro dosažení 
potřebné teploty se vyu-
žívá klimatizace. Většině 
léků ale stačí pokojová tep-
lota do 25° C. 

Co když přijdu s recep-
tem a lék právě nemáte 
skladem?

Požadované léky jsme 
schopni na základě re-
ceptu, ať už papírového 
či elektronického, ihned 
objednat. Dodávky léků 
nám chodí dvakrát denně, 
takže když přijdete dopo-
ledne s receptem na lék, 
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Základní škola Petra 
Bezruče (1. ZŠ) připra-
vila na středu 13. úno-
ra „otevřenou školu pro 
všechny“. V dopoledních 
hodinách pozvala rodiče 
a širší veřejnost do výuky, 
odpoledne pak zájemci 
mohli nahlédnout do pro-
jektů a dílen. A rozhodně 
se nenudili.

Na jednotlivých stano-
vištích je čekal pestrý vý-
běr aktivit, který dokazoval 
dostatečné zázemí jednotli-
vých učeben a příslušných 
vyučovacích předmětů pro 
„školu hrou“. Zábavné úko-
ly umí vyučující připravit 
jak ve fyzice, tak v chemii 
nebo při výuce jazyků. Za-
ujali například ozoboti, kteří 
umí sledovat různě barevné 

čáry, třeba nakreslené fix-
kou na obyčejný papír nebo 
prstem na tablet. Kromě sle-
dování čáry mají předpro-
gramovanou i sadu příkazů, 
ale zároveň se mohou ještě 
mnohé naučit. Jejich použí-
váním děti rozvíjí informa-
tické myšlení formou hry, 
rozvíjí digitální gramotnost 
a otvírají si do budoucna 
cestu k opravdové robotice, 
zvlášť když se dnes robo-
ti pohybující se po čarách 
běžně využívají ve výrob-
ních provozech, skladech, 
nemocnicích nebo i restau-
racích. V jiné učebně se pro 
změnu řešily přesmyčky, 
skrývačky, hlavolamy nebo 
různé hádanky. Například 
jste se mohli zabývat inzerá-
ty, z nichž jste měli za úkol 

vydedukovat známou osob-
nost. Třeba: Můj vynález 
osvítí nejen vaši domácnost. 
Zn.: Svíčkám odzvonilo.

„Dne využili rodiče stá-
vajících žáků, ale samozřej-
mě i budoucích prvňáčků, 
a také jsme zaznamenali 
velkou návštěvu rodičů s bu-
doucími šesťáky z okolních 
obcí, kde mají školu jen pro 
první stupeň. Uvidíme, jak 
se počet zájemců projeví 
v organizaci výuky pro příš-
tí rok,“ zhodnotil den ote-
vřených dveří ředitel školy 
Zbyněk Šostý.  (pp)

ZAJíMAVá STANOVIŠTĚ: Žáci si například moh-
li změřit svou aktuální tepovou frekvenci nebo teplotu. 
 Foto: Petr Pavelka

Základní škola Petra Bezruče otevřela všem dveře

ZŠ Naděje v tomto roce 
slaví 25. výročí svého za-
ložení. Našimi žáky jsou 
děti se speciálními vzdělá-
vacími potřebami, kterým 
věnujeme zvýšenou pozor-
nost v celkovém výchov-
ně-vzdělávacím procesu 
ve škole i v jejich mimo-
školním volném čase. 

Společně s naším peda-
gogickým sborem pomáhají 
dětem s naplňováním jejich 
přání a mimoškolní zájmové 
činnosti také naši sponzoři, 
bez kterých by se některé 
aktivity organizované pro 
naše žáky nedaly realizovat. 
Rozšiřujeme proto dnes již 
tradiční sportovní činnosti, 
jako je např. plavání, brusle-
ní či atletika, o další atrak-
tivní oblasti, jako jsou turis-
tika, florbal nebo tanec. Při 
škole vznikl pro naše žáky 
zájmový klub, jehož náplní 
je branná, turistická a spor-
tovní činnost.

Ti nejmenší se dnes mo-
hou zúčastňovat pravidel-
ných víkendových turis-
tických akcí, zaměřených 
nejen na poznávání okolí 
našeho města, ale akce klu-
bu jsou vyplněny rovněž 
brannou tematikou. Děti si 
mohou zkusit lézt po ska-
lách, vystřelit ze vzduchov-
ky, svézt se na kladce za-
věšené na přelanění, učí se 
základním znalostem zdra-
vovědy, ale také např. jak 
správně zachránit kamaráda 
zasypaného v zimě lavinou, 
plní úkoly spojené s orien-
tací a přežitím v přírodě, či 
v horách atd. Přestože klub 
vznikl v roce 2018, zájem 
mezi žáky o činnost v klubu 
roste a moc nás učitele těší, 
že se k nám připojují právě 
naši nejmladší. K atraktivitě 
klubové branné činnosti při-

spívá spolupráce s partner-
ským vojenským útvarem 
a s vojenskými veterány.

Náš klub se o žáky stará 
rovněž v pracovních dnech 
po vyučování. Děti se 
mohou sportovně vyřádit 
ve sportovních hrách, kde 
se učí zejména týmové spo-
lupráci, posilují vůli a jsou 
vedeni k zásadám fair play 
ve sportu i v životě. Sou-
částí klubu je také novinka 
tohoto školního roku – ta-
neční kroužek, který zaujal 
zejména děti, které nenašly 
zalíbení v tradičních spor-
tovních disciplínách a ta-
neční pohyb je jim bližší.

Navázali jsme na spor-
tovní tradici z minulých let, 
kdy se naše školní družstvo 
zúčastňovalo každoroční-
ho turnaje speciálních škol 
ve florbalu. V letošním 
školním roce jsme na naší 
škole založili florbalový 
tým reprezentující naši ško-
lu v tomto mladém sportu. 
Naši hráči dokazují, že si 
své nové vybavení a dresy 
zakoupené sponzorem za-
slouží a podařilo se jim již 
vyhrát dva meziškolní flor-
balové turnaje neprofesio-
nálních hráčů. V současné 
době se zapojujeme do orga-
nizace florbalových turnajů 
a do budoucna bychom chtě-

li náš tým ještě posílit a za-
pojit jej do regulérní amatér-
ské žákovské soutěže.

Snažíme se reagovat 
na přání našich žáků a v té 
souvislosti připravujeme 
další rozšíření mimoškolní 
zájmové činnosti pro naše 
žáky. Připravovanými pro-
jekty jsou zdravotní pohy-
bová výchova pro 1. stupeň 
ZŠ a fotokroužek.

Čas věnovaný dětem 
v rámci mimoškolní zájmo-
vé činnosti se nám zúročuje 
ve výchovně vzdělávacím 
procesu, kdy dochází u dětí 
k posilování jejich pozitiv-
ních motivací majících vliv 
na výstupy v jejich proje-
vech chování a v přístupu 
k výuce. Jelikož úzce spo-
lupracujeme se speciální-
mi pedagogickými centry 
a psychologickými poradna-
mi, konzultujeme s nimi ně-
které terapeuticko-výchov-
né postupy a posilujeme tak 
synergický efekt při řešení 
diagnóz našich žáků.

Zaměření naší školy 
na speciální vzdělávací 
potřeby našich žáků nás 
motivuje k neustálému 
zlepšování našich služeb 
a snaze o udržení si pozice 
vysoce renomované speci-
ální školy v našem okrese. 
 Tomáš Světlý, učitel 

Branné a sportovní aktivity v ZŠ Naděje

KROUŽKY A KURZY
Aktuální nabídku krouž-
ků a kurzů na školní rok 
2018/2019 najdete na www.
klicfm.cz. Do kroužků 
a kurzů se můžete hlásit 
v průběhu celého roku, ni-
kdy není pozdě.

Od 4. 3. 
VÝTVARNÉ TECHNI-

KY PRO DOSPĚLÉ 
| 4 LEKCE

Výtvarný kurz pro milovní-
ky výtvarného umění, které 
láká vlastní tvorba a chtějí si 
vyzkoušet techniku kresby 
i malby. O umění budeme 
i diskutovat třeba při dob-
rém čaji, kávě nebo hudbě. 
Pro účast v kurzu není nutná 
žádná předchozí výtvarná 
zkušenost.
Věk: 18–90 let, Cena: 700 Kč
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz

AKCE
9. – 10. 3.

NERF VíKEND 
| POBYTOVá AKCE

Oblíbená akce na turistické 
základně Višňovka. Děti se 
zde naučí hrát sport zvaný 
NERFliga a další disciplíny 
spojené s NERF pistolemi. 
Kromě toho si zasportují, 
zahrají hry v lese a vyzkou-
šejí si vyrobit figurky ze 
dřeva. Dozví se něco o pro-
gramování robotů ze sta-
vebnice LEGO Mindstorms 
a podívají se, jak funguje 
3D tiskárna. Tento víkend 
na vás čeká mnoho zážitků 
a dobrodružství.
Věk: 7–15 let, Cena: 600 Kč

Místo a čas: TZ Višňovka, 
Vyšní Lhoty 168, | Příjezd: 
9.00–9.30 hodin na TZ Viš-
ňovka | Odjezd: 16.00 hodin 
z TZ Višňovka
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz

9. 3.
KUCHAřSKÉ DOPO-
LEDNE | AMERICKÉ 

POCHOUTKY
Během sobotního dopoled-
ne ochutnáme dobroty země 
hvězd a pruhů. Upečeme si 
lahodné sušenky zvané coo-
kies a připravíme si domácí 
hamburger. Čekají na nás 
zábavné hry a soutěže. Tak 
neváhej a přijď!
Věk: 8–12 let, Cena: 100 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 9.00–12.00 hodin
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz

16. 3. 
SOBOTNí VÝTVARKA 
Během dopoledne si ozdo-
bíte plátěnou tašku vlastno-
ručně zhotovenými razítky. 
A ještě si ušijete originální 
klíčenku. Jako předlohu 
tentokrát využijeme kočky 
a koťata.
Věk: 7–12 let, Cena: 100 Kč 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 9.00–12.00 hodin 
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz
 (Pokračování na str. 13)

Nabídka akcí SVČ Klíč na březen
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ve svých obrazech meditativní 
zamyšlení nad lidským životem. 
Odkud přicházíme a kam směřu-
jeme. Své obrazy ztvárňuje paste-
lem, akrylem a v posledním obdo-
bí i malbou na hedvábí. Vernisáž 
22. března v 17.00 hodin na Frý-
deckém zámku. Výstava potrvá 
do 19. května.

PřEDNáŠKY:
Čtvrtek 7. března 2019, 

16.30 hodin, Zelený dům
Domácí pomocníci aneb 

jak si lidé usnadnili práci
Prezentace přiblíží různé druhy 
domácích pomocníků, se kterými 
si lidé dříve usnadňovali domácí 
práce.

Čtvrtek 14. března, 
16.30 hodin, Zelený dům

630 let Hodoňovic
Přednáška přiblíží historii Ho-
doňovic, které byly založeny pod 
názvem Quittendorf. 

Čtvrtek 21. března, 
16.30 hodin, Zelený dům

Zmizelý Štramberk
Štramberk na historických fo-
tografiích a pohlednicích z let 
1880–1989. 

DĚNí V MUZEU:
OKOLO FRÝDECKÉHO 

ZáMKU CESTIČKA 
– HLEDAČKA

I v době stavebních prací na zám-
ku se můžete projít parky v jeho 
okolí. Procházku si můžete zpes-
třit zábavnou hrou pro celou rodi-
nu – vyřešit několik úkolů a najít 
poklad. Více informací na webo-
vých stránkách nebo na pokladně 
muzea.

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! 

USA | drama | přístupný | titulky | 
119 min. | 60 Kč

ST 6. 3. v 10.00
Tohle je náš svět

USA | drama | přístupný | titulky | 
119 min. | 60 Kč | Bio senior

ÚT 12. 3. v 19.00
Marie, královna skotská 

VB / USA | historický | 15+ | titul-
ky | 124 min.

ST 13. 3. ve 14.00
Mary Poppins se vrací

USA | fantasy | přístupný | dabing 
| 130 min. | Bio senior

PÁ 15. 3. v 9.30
Příšerky z vesmíru 

GER / LUX / DK | animovaný 
| přístupný | dabing | 90 min. | 
30 Kč | Bijásek

SO 16. 3. v 15.00
Mary Poppins se vrací 

USA | fantasy | přístupný | dabing | 
130 min. | 80 / 60 Kč | Bijásek

PO 18. 3. v 19.00
Yomeddine 

EGY / USA / AUS | drama | 15+ | 
titulky | 97 min.

KINO≈KAFÉ
PO 11. 3. v 16.00

Vítězové Anifilmu 2018 *Krátké 
odpoledne *Svět | krátký film | 
přístupný | 114 min | zdarma

VÝSTAVY
1. 3.–17. 4.

Miroslav Hodeček: 
Notes from a steppe

Fotografie z ročního pobytu 
v Mongolsku, kde autor rok žil 
a pracoval v agentuře UNDP or-
ganizace OSN. Vernisáž a beseda 
s autorem o životě a problémech 
v Mongolsku bude 6. 3. v 17.00.

www.knihovnafm.cz
Březen, měsíc čtenářů

Po celý měsíc: výhody pro stáva-
jící i nové čtenáře, soutěže, kvízy, 
dílničky pro děti, on-line soutěže 
pro dospělé

4. 3. v 9.00–10.30, Frýdek
Dětský klub pro rodiče 

s malými dětmi 
12. 3. v 18.00, Místek

Amerikou na rodinné 
cyklocestě 

Cestovatelská přednáška Martina 
Stillera.

15. 3. v 9.00–10.30, Místek
Dětský klub pro rodiče 

s malými dětmi
16. 3. v 15.00, Faunapark

Pavel Carbol – Boj 
o Czajankova kasárna

Události roku 1939 – přednáška 
Faunapark Frýdek-Místek ve spo-
lupráci s Kulturou FM.

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
Čtvrtek 7. 3. v 10.00

Vedení města spolu s občany 
si u pomníku T. G. Masaryka 
ve Frýdku připomene 169. výročí 
jeho narození.

Čtvrtek 14. 3. v 16.00
Akce k 80. výročí odporu 8. pě-
šího pluku proti okupantům se 
uskuteční u památníku 8. pěšího 
pluku v Místku.

MuZEuM BESKYD

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

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

FRÝDECKÝ ZáMEK
Otevírací doba:

út, st, pá:  8.00 – 12.00, 
 12.30 – 16.00
čt: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
so, ne, svátky: 13.00 – 17.00

(listopad–duben)
STáLÉ EXPOZICE:
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

PAMÁTNÍK ÓNDRY 
ŁYSOHORSKÉHO

VÝSTAVY:
Štěpán Mleczko

Výstava představí malbu, grafiku, 
keramiku, kresbu tužkou doplně-
nou barvou. Různorodými techni-
kami autor ztvárňuje jak figurální 
námět, tak i krajinu a snové moti-
vy. Výstava potrvá do 10. března.

Černobyl 33 let poté
Soubor černobílých snímků fo-
tografa Luďka Ovesného. V noci 
dne 26. 4. 1986 v 1 hodinu, 23 
minut a 58 sekund tamního času, 
vybuchl 4. blok jaderné elek-
trárny v Černobylu. Desítky tun 
oxidu uraničitého v podobě radi-
oaktivního mraku byly rozptýle-
ny po rozsáhlém území, přičemž 
největší množství radioaktivního 
spadu – 60 % – zasáhlo území 
dnešního Běloruska. Pripjať – 
„město duchů“, již tři desítky let 
milosrdně pohlcuje divoká příro-
da. Ta, navzdory bezohledným 
zásahům člověka, opětovně opa-
novává prostor a vrací život v plné 
rozmanitosti do míst, které člověk 
sám sobě učinil neobyvatelný. 
Výstava potrvá do 24. března.

Vesmírná křídla 
„…Jsme cestovatelé na cestě 
Vesmírem, jsme prach hvězd, 
kroužících a tančících ve vírech 
nekonečna…“
Výstava vás zve do světa před-
stav, fantazie a barevných vizí. 
Lenka Kovalová vám nabídne 

NáRODNí DŮM
Palackého 134

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

KONCERTY
ÚT 12. 3. v 19.00, 
historický sál ZUŠ

Koncert žáků Základní 
umělecké školy Frýdek-Místek
Na koncertě vystoupí nejlepší žáci 
školy, kteří ZUŠ a město Frýdek-
-Místek často reprezentují na růz-
ných soutěžích, přehlídkách 
a koncertech v ČR i zahraničí. 
Vstupné 50 Kč.

KURZY
ST 13. 3. v 19.30–22.00
Taneční pro dospělé

 – superpokročilí 
Kurz o šesti lekcích navazuje 
na kurz pro pokročilé. Je určen 
párům všech věkových kategorií, 
které se chtějí zdokonalit ve spo-
lečenském tanci. Kurzisté si bu-
dou dále prohlubovat již naučené 
figury z předchozích kurzů. Kur-
zovné 2000 Kč/pár.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

NEDĚLNí DIVADÉLKA
NE 10. 3. v 15.00
Jaro se skřítky

Divadlo Křesadlo. Veselá po-
hádka pro děti. Pro děti od 3 let. 
Vstupné 60 Kč.

NE 17. 3. v 15.00
Vodnická pohádka 

Divadlo Kozlovice. Ve mlýně se 
objeví nový pomocník Toník a to 
se vodníkovi vůbec nezamlouvá. 
Pro děti od 3 let. Vstupné 60 Kč.

DIVADLO
ČT 7. 3. v 19.00

Růže pro Algernon 
Divadelní spolek Kašpar / př. sk. 
Silné příběhy / Vstupné 450 Kč
Úspěšná inscenace s Janem Po-
tměšilem v hlavní roli měla už 
více než 800 repríz.

PO 11. 3. v 19.00
Zápas v divadelní improvizaci: 
Muži vs. ženy (aneb chápeme, ale 
nerozumíme) 
Divadlo improvizace ODVAZ / 
př. sk. Ostrava v černém / Vstup-
né 200 Kč
Třeskutě vtipná show jednoho 
z nejlepších českých improvizač-
ních souborů.

KINO
ÚT 5. 3. v 17.00

Ženy v běhu 
ČR | komedie | přístupný | česky | 
93 min. | 140 Kč

5. 3. v 19.00 
Zabití posvátného jelena 

VB / IRL / USA | drama | 15+ | 
titulky | 121 min. | 120 / 100 Kč

ST 6. 3. v 10.00
Tohle je náš svět 
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Úterní kurz jógy 
pro začátečníky: v 18.40

Nedělní kurz jógy 
pro začátečníky: v 16.30

Středeční kurz jógy 
pro pokročilé: v 17.45

Přihlášky a informace: 
602 409 791.

 Hospůdka u Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
Vytvořeno ve Veřejném 

malířském ateliéru
ST 6. 3. v 17 h.

V-klub FM 
Pravidelná schůzka klubu frýdec-
ko-místeckých výtvarníků.

SO 16. 3. ve 20 h.
Slávek Janoušek 

&. Luboš Vondrák
Pravidelný jarní koncert le-
gendárního folkového dua, jež 
na foukací harmoniku doprovodí 
Láďa Zítka. Vstupné 150 Kč.

Aktuální výstavy:
Vytvořeno ve Veřejném 

malířském ateliéru
Výstava prací výtvarníků Veřej-
ného malířského ateliéru, jenž 
vede Alexander Mosio, potrvá 
do 6. 3.

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 9. března v 15 hodin
Jan Wilkowski

Příhody medvídka Ťupínka I.
Loutková pohádka vypráví první 
příhody malého medvídka a jeho 
tatínka medvěda, lišky i malého 
pejska. Pro děti od 3 let – hraje 
DUO – Divadlo u Ostravice Frý-
dek-Místek, vstupné 30 Kč.

Pro mládež a dospělé
Sobota 2. března v 19 hodin

Florian Zeller
Lež

Premiéra konverzační komedie, 
ve které dva páry debatují, zdali 
je lepší ve vztahu si lhát či říkat 
pravdu v nepříjemných situacích. 
Hraje hostující soubor Komorní 
divadlo Arté, vstupné 100 Kč.

Půjčování kostýmů v březnu:
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

Každé úterý v 17 h.
kurz Keramika pro každého

Každé úterý v 17.30–18.30, 
18.30–19.30

kurz Spirální stabilizace páteře
Každý čtvrtek v 18 h.

kurz Objevování křesťanství
16. 3. – Týden trénování paměti

KuLTurNÍ DŮM FrÝDEK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

Sobota 16. 3. v 17.00
MíNA TOUR

www.ticketlive.cz – 180 Kč
Mladá talentovaná zpěvačka, 
muserka a youtuberka Mína pat-
ří v současné době k nejpopulár-
nějším influencerům. Na hudební 
scéně není žádným nováčkem. Už 
odmalička vystupovala v muzi-
kálech jako např. Bonnie a Clyde, 
Adam a Eva nebo Svět snů Lily. 
Zpívala po boku mnohých popu-
lárních zpěváků, na koncertech 
Kapky Naděje a také pět let byla 
členem a moderátorkou v dět-
ské populární kapele Čiperkové. 
V současnosti se objevila v ně-
kolika videoklipech se známými 
umělci, v hudebních pořadech 
i televizních seriálech. Sledova-
nost jejích videoklipů na You-
tube je v milionech zhlédnutí, 
např. její klip Basic Boy se stal 
nejsledovanějším klipem r. 2018. 
Také má obrovskou základnu fa-
noušků na sociálních sítích (In-
stagram cca 200 000, Tik Tok cca 
300 000). Mína zpívá jak svoje 
písničky, tak převzaté. Hostem 
jejího koncertu je mladá zpěvačka 
Adéla Zouharová. 

JuNáK – ČESKÝ SKAuT, Z.S.

Frýdecké středisko Kruh 
Tomáš Kika tel.: 737 868 011, 

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 dobrými a pevnými přátelský-

mi vztahy
• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

SVČ KLÍČ

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

(Pokračování ze str. 11)
19. 3.

OTEVřENá KERAMICKá 
DíLNA | NAMALUJ 

SI KVĚTINáČ
Přijďte si namalovat keramický 
polotovar květináče. Jarní hrn-
kové květiny v něm ještě více 
vyniknou. Aby květináč ladil 
s vaším domovem, máme široký 
výběr glazur a rádi vám ukážeme, 
jak na to. 
Věk: rodiče s dětmi, děti, dospělí
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budo-
va A, Pionýrů 767, Místek, 17.00–
18.30 hodin 
Cena: 50 Kč/květináč (další 
květináč bude možno dokoupit 
na místě)
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: 
recepce@klicfm.cz

23. 3. 
MISTROVSTVí MSK 

PUZZLE DVOJIC A TURNAJ 
V PIŠKVORKáCH

Již podeváté budeme skládat 
puzzle ve dvojicích o mistra mo-
ravskoslezského kraje. Můžete si 
zahrát i piškvorky o přeborníka 
města F-M. Tak neváhejte a při-
hlaste se! 
Věk: 6–99 let, Cena: 50 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budo-
va B, Pionýrů 764, Místek, 9.00–
15.00 hodin | Prezence: 9.00–9.30 
hodin
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: 
recepce@klicfm.cz

30. 3. 
NERF TURNAJ DVOJIC 

Domluv se s kamarádem a přijďte 
si poměřit síly s ostatními nad-
šenci v NERF turnaji. Čekají vás 
napínavé souboje v NERF aréně, 
tréninkové centrum, kde může-
te zlepšovat svou střelbu. Kdo 
nebude hrát, může dále soutěžit 
v různých kvízových sportovních 
disciplínách.
Věk: 9–15 let , Cena: 70 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budo-
va A, Pionýrů 767, Místek, 13.00–
17.00 hodin 
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: 
recepce@klicfm.cz

Více na www.ocfryda.cz
GALErIE pOD ZáMKEM

Provozovna přemístěna na ulici 
Radniční 1238 

vedle magistrátu 
www.galeriepodzamkem.cz

Galerie nabízí hodnotné obrazy 

od autorů z celé ČR, na výběr 
je to nejlepší z české grafiky, 

zakoupit si můžete také kvalitní 
autorské sklo, šperky, zajímavou 

keramiku, litinu, dřevořezbu, 
k dostání zde jsou originální 

šátky a šály, nástěnné kalendáře 
i přání.

Otevírací doba galerie:
po: zavřeno

út–pá: 10–13, 14–17

.
ŠKOLA JÓGY KArAKAL

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

www.joga-karakal.cz 
E-mail: 

joga-karakal@seznam.cz
Tel.: 607 720 251, 737 617 841

PRAVIDELNÉ 
ČTVRTLETNí 

KURZY LEDEN–BřEZEN 
v jógovém sále ve Frýdku

Filozofie a praxe jógy pro každé-
ho, zpevnění celého těla, prevence 
poruch páteře, psychické vyladě-
ní, relaxace a regenerace, posílení 
imunitního systému, správné dý-
chání, radost ze života… 

Jste srdečně zváni, 
těšíme se na vás.

Těhotenské a poporodní centrum

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

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

Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 
oborech (pouze porodních asis-

tentek 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 TĚHOTEN-
SKÝCH KURZŮ:

PříPRAVA K PORODU
26. 3. v 16.45

KOJENí A VÝŽIVA DĚTí
5. 3. v 16.45

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DíTĚ

13. 3. v 15.00
TERMíNY CVIČENí:

Počet míst omezen, 
pro rezervaci 

volejte 777 755 907.
Z důvodu nemoci sestřičky bude 
probíhat cvičení až od 7. 3. 2019.

Ve čtvrtek v 15.30 a 16.30 h.
KURZ: CVIČENí MAMINEK 

S DĚTMI – MANIPULACE
Jak dítěti dopomoci správně růst 
(obsahová náplň: praktické nácvi-
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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. 

8. 3. pátek MŇáGA A ŽĎORP 
LEGENDÁRNÍ KAPELA 
Z VALMEZU NEVYNECHÁ 
STOUN ANI LETOS.
9. 3. sobota ST. PATRICK´S 
DAY & ACOUSTIC IRISH
IRSKÁ KAPELA HRAJE CELÝ 
VEČER, DJS, AKCE NA TUL-
LAMORE DEW, ZELENÉ PIVO.
15. 3. pátek THOM ARTWAY
THOM ARTWAY – AUTOR 
HITŮ JAKO „I HAVE NO IN-
SPIRATION“ NEBO „ALL 
I KNOW“ POPRVÉ VE STOU-
NU.
16. 3. sobota NO!SE – VINYL 
EDITION W/ SAYKO & NI-
KISHA 
CELÝ VEČER JEN Z VINYLU, 
SAYKO & NIKISHA, STOUN 

DJS.
22. 3. pátek SERGEI BARRA-
CUDA & AK 
OSTRAVSKÝ HIP-HOP, DJS 
FLIPTYCK A BUSSY.
23. 3. sobota HITY ZE Zá-
HROBí 18PLUS
TY NEJLEPŠÍ HITY VŠECH 
DOB A HRAJÍ KOMÁR & KA-
MIL, VSTUP OD 18 LET.
29. 3. pátek MICHAL HRŮZA 
& KAPELA HRŮZY
MICHAL HRŮZA A KAPELA 
HRŮZY VE STOUNU.
30. 3. sobota NO!SE W/ FORBI-
DDEN SOCIETY
DNB PARTY A HEADLINER 
STEJNOJMENNÉHO LABE-
LU VÁM VYMLÁTÍ MOZEK 
Z HLAVY.

ky manipulace s dítětem, masáže 
kojenců, metodika správného kr-
mení, relaxační polohy pro zklid-
nění nespavých a hyperaktivních 
dětí). Pod vedením fyzioterape-
utky!

PRO DĚTI od 3–6 měsíců
5., 12., 19. 3.– 9.00

PRO DĚTI od 8–12 měsíců
5., 12., 19. 3.– 10.00

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 

Provozní doba přes školní rok je: 
Po až Pá od 13.00 do 17.00 hodin. 
Každou středu je konzultační 
den – den, určený pro jednotliv-
ce nebo skupinu, kteří si předem 
domluví přípravu do školy nebo 
téma, které chtějí s pracovnicí 
prodiskutovat. 
Dětem a mládeži z F-M ve věku 
od 6 let ZDARMA nabízíme: dů-
věrné a bezpečné prostředí pro 
trávení volného času, zajímavé 
aktivity, příležitosti, motivaci, po-
moc a podporu.

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
- 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 společné malování probíhají 
čtyři dny v týdnu! Od listopadu 
nabízím sobotní 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, společen-
ský a osobní rozvoj místních oby-

vatel, návštěvníků a turistů
9. 3. v 10.00–17.00 

Brigáda Veselá vrátnice 3 
– stále obkládáme 

16. 3. ve 12.00–17.00
1939 Boj o Czajankova 

kasárna 2019 

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 do-

spělé, příměstské tábory.
každé pondělí od 16.30 do 18.30 
Tvoření s Bárou Barus triVia 

(zdarma pro děti 1. stupně) 
úterky od 17.00 do 17.45 

Jumping na trampolínách 
(zdarma pro děti 1. stupně)

6. 3. v 16.00–19.00
Jak sebejistě (vy)hrát 

na pracovním pohovoru 
– Kateřina Kocincová.

13. 3. v 17.00–18.00
Lapeni v (sociální) síti 

– Michal Kocinec.
16. 3. v 9.30–10.15

Divadélko JednaDvě 
– Koblížkovo dobrodružství, 

se vstupem do herny.

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.

Čtvrtek 7. 3. v 19.00
JORDAN (uvede Mína)

monodrama
Vrah nebo oběť? Doživotí nebo 
svoboda? Autentická zpověď 
mladé matky, inspirovaná skuteč-
nými událostmi. 80 Kč.

Středa 13. 3. v 19.00 
PRAVDA O ZKáZE 

TITANIKU (soubor D.N.A.)
Aneb, jak to ve skutečnosti bylo. 
Komedie Františka Ringo Čecha. 
80 Kč.

Pátek 15. 3. v 19.00 
FAJNA MALA SODA 3

Komediální skečový večer, plný 
scének, improvizace, živé hud-
by. Každý měsíc v novém kabátě 
s novými scénkami a hudbou. 
Speciální host: Petr Korč. 80 Kč.

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 dětmi 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 - děti od 6 
do 10 let

TANEČNÍ ŠKOLA JuST DANCE

Pionýrů 839, areál Selika
775 085 846, 

www.just-dance.cz
disco dance, street dance, baby 

dance, show dance, gymnastika, 
latina

každé pondělí od 16 do 17 h.

KLuB STOLárNA

14.3. 
Vlasta Redl - recitál 

23.3. 
Big Blast! Band 

a smyčcový orchestr
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Fr ýdecko -místecká 
kapela Behind the Door 
v letošním roce oslaví 
už 15(!) let své existen-
ce, a to její členové nej-
sou žádní kmeti – jsou 
to čerství třicátníci. 
Jak je to možné? Hrají 
spolu od mala. Potkali 
se na místní „ZUŠce“ 
v tehdy školní kapele 
Šuba Duba Band, kterou 
vedla dnes již hudební 
legenda Milan Michna, 
a časem si založili kape-
lu vlastní, která funguje 
dodnes. 

Skupina po patnácti 
letech dozrála ve velmi 
originální projekt, re-
pertoárově postavený 
výhradně na autorských 
kompozicích z dílen všech 
jejích členů. Z těch se stali 
profesionální muzikanti, 
kteří jsou součástí před-
ních kapel české rockové 
a popové scény, jako jsou 
Čechomor, Sexy Dan-

cers, Vltava nebo David 
Stypka&Bandjeez.

Na oslavu tohoto výročí 
chystá kapela ve spolu-
práci s KulturouFM speci-
ální koncert v Nové scéně 
Vlast, který se uskuteční 
v pátek 5. dubna 2019. 
Na koncertě vystoupí řada 
vzácných hudebních hostů 
a po koncertě bude násle-
dovat afterparty s hudbou 
ve foyer kina. Celému 
koncertu bude navíc před-
cházet vernisáž fotek a ar-
chiválií z historie kapely 
v předsálí Vlasti.

Kapela sama celých 15 
let účinkuje pravidelně 
v klubech v Česku, Slo-
vensku i v Polsku, má 
za sebou turné po Po-
baltí, kde si zahrála kon-
certy ve všech hlavních 
městech. Vystoupila také 
na prestižních festivalech, 
jako jsou Colours of Ost-
rava nebo Prague Proms, 
a nahrála tři alba.

Sestava Behind the Door:
Ladislav Muroň – příčné flétny (tenorová, altová)
Ondřej Klímek – saxofony (tenor, soprán, EWI)

Matěj Drabina – bicí, perkuse, zvonkohra
Radim Přidal – kytara (elektická, akustická)

Lukáš Čunta – baskytara (pražcová, bezpražcová)
Ondřej Valenta – piano, klávesy

V Chlebovicích mají 
kostel zasvěcený sva-
tým Cyrilu a Metodějo-
vi. Byl postaven v roce 
1863 u příležitosti tisí-
ciletého výročí přícho-
du věrozvěstů na Vel-
kou Moravu. 14. února 
letošního roku uplynu-
lo 1150 let od smrti sv. 
Cyrila a Chlebovičtí si 
toto výročí připomněli 
bohatým programem.

Z nitranského bis-
kupství se podařilo za-
půjčit ostatky, které tam 
jsou od roku 1964 ulo-
ženy. Relikviář byl vy-
staven v chlebovickém 
kostele k uctění a pro-
hlédnutí. Této možnosti 
využilo mnoho občanů, 
včetně dětí z místní zá-
kladní školy, a mohli se 
tak o ostatcích ledacos 
dozvědět: „Tělo sv. Cyri-

la, který zemřel 14. úno-
ra 869, bylo pochováno 
v římské bazilice sv. Kle-
menta. Dobové kroniky 
uvádějí mnohé zázraky, 
které se udály u Cyrilo-
va hrobu. Po přestavbě 
baziliky byly relikvie 
přeneseny do její nové 
části, kde se nacházely 
až do konce 18. stole-
tí. Během nepříznivých 
časů za Římské repub-
liky, která vznikla jako 
důsledek Napoleonovy 
okupace Říma, byly re-
likvie přeneseny do chrá-
mu Chiesa Nuova a ulo-
ženy do hrobu sv. Filipa 
Neri. Začátkem 19. sto-
letí se relikvie dostávají 
do vlastnictví šlechtické 
rodiny Mattei, která je 
odvezla do Recanti u Ja-
derského moře. Zpět byly 
odevzdány až 14. listopa-
du 1963 a uloženy o pár 
dní později v bazilice sv. 
Klementa v kapličce sv. 
Cyrila a Metoděje. Ná-
sledující rok byla část re-
likvií darována katedrále 
v Nitře.“

V pátek 15. února 
odpoledne vyrazili ně-
kteří chlebovičtí obča-
né na symbolickou pěší 
pouť na Velehrad, kte-
rou zde zakončili o den 
později. V neděli už pak 
mohli své dojmy sdělo-

vat v rámci programu, 
v němž nechyběla ani 
přednáška Dr. Parmy, 
historika z Cyrilometo-
dějské teologické fakul-
ty v Olomouci na téma 
„Vývoj cyrilometodějské 
úcty v českých zemích“. 
Na Fojtství pak přednesl 
k nadcházejícímu výročí 
700 let obnovení osady 
Nemašchleb příspěvek 
doplněný videoprojekcí 
na téma „Z historie Chle-
bovic“ Bohumír Kolčá-
rek.

„Po skončení oficiální 
části byla příležitost si 
pohovořit, zazpívat při 
živé hudbě a občerstvení. 
Je nanejvýš vhodné a po-
třebné připomínat si naši 
historii a předávat ji dal-
ším generacím, aby znaly 
kořeny naší národní své-
bytnosti,“ uzavřel Libor 
Janečka.

Výroční turné kapely Behind The Door – ta slaví 15 let

V Chlebovicích si připomínali historii

Tvorba tohoto sexteta 
čerpá snad ze všech zá-
koutí hudby – nejčastěji 
jsou v ní slyšet inspirace 
fusion, latinjazzu, mo-
derního jazzu, ale i smo-
oth jazzu nebo dokonce 

PLES V PENZIONU: Plesová sezona vrcholí 
a už podevatenácté si zaplesali také obyvate-
lé městského penzionu pro důchodce, tentokrát 
s kloboukovým dress kódem. Jak je vidět, senioři 
to uměli vyřešit i s humorem, resp. s květináčem. 
Důchodce přišel v jejich zábavě podpořit i náměs-
tek primátora Marcel Sikora (bez klobouku). 
 Foto: Petr Pavelka

popu, folku, rocku nebo 
vás může překvapit me-
lodie velmi blízká váž-
né hudbě. Hudba kapely 
Behind the Door je cesta 
kolem hudebního světa 

a především instrumen-
tální vyprávění příběhů. 
Přitom ale jejich hudbě 
nechybí mimořádně důle-
žité a málo slyšené koření, 
kterým je humor.
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Pro inzerci  volejte  
603 249 743

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

Firma KORA 
produkt s.r.o. v Dobré 

přijme zaměstnance 
na pletení 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.

Vedení daňové 
evidence 
Ing. Cichy 

731 504 306  

Dne 7. 3. a 8. 3. 2019 
bude matrika Magistrá-
tu města Frýdku-Míst-
ku, Palackého 115, uza-
vřena z důvodu školení.

Úřední hodiny budou 
v tomto týdnu následující:

Pondělí 8.00 do 17.00
Úterý 8.00 do 15.00
Středa 8.00 do 17.00

Úřední hodiny na matrice 

až 4 000 Kč pro 4člennou rodinu 
třeba na sportovní aktivity

 je u 211 a ví proč 

chytrá
rodina
Přestupní termín pro změnu zdravotní 
pojišťovny platí od 1. ledna do 31. března

Pomáháme plnit vaše předsevzetí

Zdraví Bonusy Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu

Program
slev a výhod
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