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Vážení občané,
město nám nádherně rozkvetlo, i když zima se ještě tro-

chu brání předat jaru žezlo naplno. Ale nic jiného jí nako-
nec stejně nezbude, běh času je neúprosný, a tak si užijeme 
Velikonoc a dalších akcí, které k tomuto období ve Frýdku-
-Místku již neodmyslitelně patří.

Za jarem můžete vyrazit do městského arboreta nebo 
souznění s přírodou najít v rámci tradičního Dne Země. 
Ten je ve spolupráci s městskými společnostmi a Stře-
diskem volného času Klíč připravován do Sadů Bedřicha 
Smetany na pátek 26. dubna, kdy od půl deváté ráno až 
do půl šesté večer školákům, ale i celým rodinám, bude 
připomínáno formou soutěží, kvízů a her, jak je důležité 
dbát o životní prostředí.

Jen o pár dní později – v sobotu 4. května – můžete vy-
razit do přírody dokonce na kole nebo s jinými kolečky. 
Na přehradě Olešná budeme zahajovat cyklistickou sezonu 
akcí Frýdek-Místek na kole, která tradičně propojí aktivní 
cyklisty, nadšené amatéry i úplné začátečníky. Den plný 
sportu a zdravého životního stylu začne v 10 hodin.

Zdravý životní styl i přírodu mají v podtextu rovněž 
velmi oblíbené Farmářské trhy. Ty potěší svou nabídkou 
na místeckém náměstí každých čtrnáct dní, poprvé 2. květ-
na. Tak kde se společně uvidíme?  Michal Pobucký

RUBIKOVKA: Z tohoto pohledu bližší polovinou mostu se začne.  Foto: Petr Pavelka

Řidiči, pozor! Začne oprava Rubikovy křižovatky
Název frýdecké Rubi-

kovy křižovatky hovoří 
za vše, ale ten pravý hla-
volam řidičům ve městě 
začne až s její opravou, 
která by měla začít v po-
lovině května. Statutár-
ní město Frýdek-Místek 
v součinnosti s Ředitel-
stvím silnic a dálnic ČR 
k ní už musí přistoupit, 
protože tento most je 
na přetěžovaném průtahu 
prakticky posledním úse-
kem, který si neprošel vý-
znamnější rekonstrukcí. 
I proto se ocitá v hodnoce-
ní stavu v toleranci, která 
z hlediska bezpečnosti už 
nesnese další větší odklad 
stavebních zásahů.

„My jsme se skutečně 
snažili opravu Rubikovky 
odložit, co to šlo, protože 
jsme roky doufali v ideál-
ní stav, že se k ní přistoupí 
v okamžiku, kdy už bude 
postaven obchvat, a tudíž 
vzniklé dopravní komplika-
ce nebudou tak významné. 
Ale realita je bohužel jiná 
a dopravně složitá situace je 
prostě tady a musíme se s ní 

vyrovnat,“ říká náměstek 
primátora pro dopravu Karel 
Deutscher. Podle něj je lepší 
most „po půlkách“ spravit, 
než se dočkat havarijního 
stavu a muset uzavřít most 
celý. Řidiče ve městě tak jako 
tak nebude čekat nic příjem-
ného, protože nebudou moci 
na Rubikovce odbočit vlevo 
v žádném směru a současně 
další omezení vzniknou pod 
mostem, kde investor Ře-
ditelství silnic a dálnic ČR 
bude opravovat opěrné zdi 
a navazující rampy.

Předběžný termín zaháje-
ní rekonstrukce je stanoven 
na 15. května, v první vlně 
se bude pracovat na polovi-
ně mostu blíže ke Krevnímu 
centru a jedna etapa zabere 
tři až čtyři měsíce. „Podob-
ně dlouhá bude i druhá eta-
pa na druhé půlce mostu, 
takže v ideální variantě by 
se vše mohlo stihnout ještě 
letos. Ale samozřejmě tu je 
faktor počasí a skutečnost, 
že nikdo nedokáže odhad-
nout, co se může ukázat, 
až se stavebníci do mostu 
zakousnou. Z hlediska ři-

dičů samozřejmě budou 
nachystány objízdné trasy, 
situaci se přizpůsobí sema-
fory, které budou pamato-
vat i na pohyb chodců, ale 
samozřejmě to bude zásah 
do dopravní situace ve měs-
tě, který se bude projevovat 
i na jiných místech, kde se 
nám doprava bude přelévat. 

Nic se, alespoň v první fázi, 
nebude měnit u MHD, ako-
rát pochopitelně budou mu-
set lidé využívat dřívějších 
spojů, pokud je měli navá-

zány třeba na další druh 
dopravy nebo konkrétní čas 
v cíli, protože doprava se 
celkově logicky zpomalí... 
  (Pokračování na str. 2)

Skatepark už konečně roste
Připomínalo to ne-

konečnou ságu, když se 
s velkými obtížemi hle-
dalo ve městě místo, kde 
by se nenašli lidé ochotní 
zvěčnit se na petičním 
archu proti výstavbě 
skateparku, ale nako-
nec se potřebná lokali-
ta, ve slezanském areálu 
dosud zasvěcenému jen 
atletice, našla. Další pe-
ripetie přišly s výběro-
vými řízeními, ale už se 
konečně staví…

Začátkem dubna byly 
zahájeny práce na výstav-
bě nového skateparku, 
který vyroste na pozem-
cích města za železniční 

tratí vedle slezanského 
škvárového hřiště, naproti 
haly Polárka. Půjde o mo-
nolitický betonový skate-
park o velikosti hokejové 
plochy. „Rozdělen bude 
na streetovou a bazénovou 
část, která bude částečně 
zastřešena, což je naprosto 
unikátní. V širokém oko-
lí takový skatepark není. 
Zastřešení bazénové části 
o velikosti zhruba 30x17 
metrů umožní využití ska-
teparku i při nepříznivém 
počasí, navíc v letních 
dnech jej částečně zastí-
ní,“ připomenul podobu 
skateparku primátor Mi-
chal Pobucký s tím, že za-

střešení bude mít oblouko-
vou konstrukci.

„Streetové části budou 
dominovat překážky běž-
né v pouličním prostředí, 
tedy různě vysoké a dlou-
hé sjezdy, schody, zábrad-
lí, zídky, lavičky, obrub-
níky a podobně. Chybět 
nebude ani jednoduchá be-
tonová tribuna a samozřej-
mostí bude také zázemí 
pro jeho správce,“ doplnil 
náměstek primátora Pavel 
Machala s tím, že areál 
skateparku bude oplocen.

Zajistit výstavbu ska-
teparku nebylo opravdu 
snadné. 
  (Pokračování na str. 2)
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  (Pokračování ze str. 1)
...Musíme to všichni pře-

trpět,“ vysvětluje primátor 
Michal Pobucký.

Město už má za sebou 
několik významných oprav 
na průtahu a řidiči si vždy 
našli své vlastní objízdné 
trasy, takže nedocháze-
lo k černým scénářům. 
Všichni věří, že tomu tak 
bude stejně i u opravy mos-
tu na třídě T. G. Masaryka, 
která si vyžádá okolo sta 
milionů korun. Z toho ŘSD 
vydá na opravy opěrných 
zdí a ramp 60 milionů. 
Město zaplatí za opravu 
mostu téměř 40 milionů 
korun, ovšem přes 31 mi-
lionů by mělo získat zpět 
z dotace Státního fondu 
dopravní infrastruktury.
Po rekonstrukci získá kři-
žovatka nové povrchy, ost-
růvky pro chodce, zábrad-

lí, veřejné osvětlení a také 
moderní světelně signali-
zační zařízení, zahrnují-
cí nové stožáry, instalaci 
videodetektorů, pokládku 
indukčních smyček a nová 
návěstidla s funkcí progra-
mové regulace světelného 
toku. „Indukční smyčky 
budou rozlišovat jednotlivá 
vozidla v jízdních pruzích 
za účelem jejich sčítání, 
prodlužování jednotlivých 
délek signálu volno a vy-
volání signálu volno u sku-
pin na „výzvu“. Přechody 
pro chodce budou vybave-
ny akustickou signalizací 
pro nevidomé,“ doplnil 
přínosy rekonstrukce Ka-
rel Deutscher.  (pp)

O dopravních omezeních 
budeme aktuálně infor-
movat na webu a FB měs-
ta i ve zpravodaji.

Řidiči, pozor! Začne oprava 
Rubikovy křižovatky

HYBRIDNÍ MOTOR: Nabídka  automobilek  v  tomto 
segmentu se pomalu rozšiřuje.  Foto: Petr Pavelka

Téma: Co říkáte na program podpory hybridních vozidel?
Zastupitelstvo města 

na svém březnovém za-
sedání zmocnilo Radu 
města Frýdku-Místku 
k vyhlášení dotačního 
programu Podpora po-
řízení hybridních auto-
mobilů na rok 2019. Ta 
je zanesena i v progra-
movém prohlášení rady 
města na toto volební 
období.

„Určitě není tajem-
stvím, že tento program 
se do programového pro-
hlášení dostal proto, že 
jej měl ve svém volebním 
programu náš koalič-
ní partner – hnutí ANO. 
Nalezení společného pro-
gramového prohlášení 
je vždy otázkou průsečí-
ků volebních programů 
jednotlivých stran, ale 
i kompromisů. My víme, 
že pro našeho levicového 
voliče tato podpora v této 
chvíli není zajímavá, ale 
možná se za pár let stejně 
jako u naší MHD zdarma 
ukáže, že takový krok má 
své opodstatnění,“ vysvět-
lil postoj ČSSD primátor 
Michal Pobucký. Podobný 
postoj zastává i náměstek 
primátora Marcel Siko-
ra z KDU-ČSL: „Bylo to 
přání koaličního partnera 
a uvidíme, jak se program 
v praxi osvědčí, jestli jej 
bude potřeba nějak upra-
vit.“

Podmínky jsou nyní 
nastaveny tak, že maxi-
mální výše dotace bude 
činit 10 procent z poři-
zovací ceny vozidla, nej-
více však 75 tisíc korun. 
Žádat o podporu mohou 

fyzické i právnické osoby 
s příslušností k Frýdku-
-Místku po dobu nejméně 
jednoho roku před podá-
ním žádosti. V rozpočtu 
jsou alokovány finanční 
prostředky ve výši pěti 
milionů korun.

„Cílem programu je 
snížení negativních vlivů 
dopravy na zdraví oby-
vatel a životní prostředí, 
tj. zejména snížení emisí 
z dopravy a případné sní-
žení hlukové zátěže, a to 
prostřednictvím podpory 
využívání vozidel s al-
ternativním plně hybrid-
ním pohonem,“ vysvětlil 
za ANO náměstek primá-
tora Jakub Míček.

HLASY OPOZICE:
„Hybridní vozidla kom-

binují více druhů energie 
pro vlastní pohon. Nej-
častěji zatím jde o vozi-
dla s klasickým spalova-
cím motorem doplněným 
o elektromotor a akumu-
látor. U některých těchto 
systémů lze ujet pouze 
na energii z akumulátorů 
až 60 km.

U elektromotoru je vý-
hodou nízká hlučnost, 
žádné výfukové zplo-
diny a poměrně vysoká 
účinnost elektromotoru. 
U spalovacího motoru 
zase velký dojezd vozidla, 
rychlá akcelerace s mož-
ností trvalé jízdy vysokou 
rychlostí. 

Nevýhodou hybridního 
pohonu jsou však vyso-
ké pořizovací náklady, 
zvýšení hmotnosti vozi-
dla o váhu akumuláto-
rů, zmenšení úložných 

prostor ve vozidle.
Hybridní vozidlo si 

koupí jen ten, kdo na to 
má. Dotace se tak budou 
týkat jen malé skupiny 
lidí. Majitelé těchto aut 
určitě nenajezdí většinu 
kilometrů po městě, pro-
to by bylo vhodné se více 
zaměřit na ekologizaci 
MHD. Stačí si porovnat, 
kolik km najezdí po měs-
tě autobus ve srovnání 
s osobním autem a kolik 
přepraví osob.“ 

 Ivan Vrba, KSČM
„Podporovat ekologiza-

ci dopravy je jistě správ-
né, zvláště pak v oblastech 
s kvalitou vzduchu, jako 
je ta naše. Vůbec ale ne-
rozumím jednostrannému 
nastavení dotačního pro-
gramu, který zvýhodňuje 
výhradně jen nákup plug-
-in hybridů (automobilů, 
které kombinují klasický 
spalovací motor s elektric-
kým pohonem). V době, 
kdy je v nabídce automo-
bilek řada elektromobilů, 
modelů na CNG a dalších 
aut s alternativními poho-
ny, je takto úzce vymeze-
ná podpora přinejmenším 
podivná. Na posledním 
zastupitelstvu jsme rozší-
ření dotačních podmínek 
navrhovali, koalice to 
však odmítla. Město by 
mělo podporovat ekolo-
gickou dopravu ve všech 
jejich formách. Nemluvě 
třeba o cyklistech, které 
může město podpořit stav-
bou cyklostezek a vůbec 
důrazem na lepší prostup-
nost veřejného prostoru.“ 
 Jakub Tichý, Piráti

„Naším cílem je snaha 
zlepšovat podmínky k ži-
votu ve městě. Eliminaci 
negativních vlivů auto-
mobilové dopravy nevy-
jímaje. Všichni víme, že 
zcela zásadní je z tohoto 
pohledu urychlená do-
stavba obchvatu města, 
koncepční řešení doprav-
ní obslužnosti po jeho 
dokončení a následná re-
generace město dusícího 
průtahu, alespoň částečná 
obnova předešlé městské 
uliční sítě, dobudování 
sítě cyklostezek a návrat 

běžného života do centra. 
Podpora (v tento okamžik 
spíše symbolická, v ma-
ximální výši 10 procent 
z pořizovací ceny) nákupu 
nových hybridních vozů, 
může být jedním z mno-
ha podpůrných opatření. 
Vnímáme, že tento pro-
jekt je pilotní a má prově-
řit zejména zájem občanů. 
Jsme jako hnutí připrave-
ni diskutovat a následně 
i podpořit projekty, kte-
ré přinesou zkvalitně-
ní veřejného prostoru.“ 
 Petr Korč, Naše Město

  (Pokračování ze str. 1)
Od začátku radnice na-

rážela na překážky, ať už 
se týkaly výběru vhodné-
ho místa, což bylo spojeno 
s nevolí občanů bydlících 
v blízkosti navrhovaných 
ploch, nebo výběru samot-
ného dodavatele stavby. 
Do prvního výběrového 
řízení na výstavbu skate-
parku se přihlásila pouze 
jedna firma, přičemž na-
bídla vyšší cenu, než byla 
předpokládaná cena podle 
projektové dokumentace. 
Do druhého výběrové-
ho řízení se nepřihlásil 
vůbec nikdo. Projekt byl 
následně mírně upraven. 
Až napotřetí se podařilo 

zakázku zadat, přičemž 
do výběrovky se opět při-
hlásila pouze jedna firma.

Náklady na vybudování 
skateparku činí téměř 13 
milionů korun. Realizá-

torem stavby je pražská 
společnost Mystic Con-
structions s.r.o. Skatepark 
by měl být hotov do půl 
roku od předání plochy pro 
stavbu, tedy do konce září.

Skatepark už konečně roste

TADY BUDE: Přes cestu u Polárky.  Foto: Petr Pavelka

10. dubna byl ukončen příjem žádostí o dotaci 
z dotačního programu „Podpora aktivit vedou-
cích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2019“. 
Finanční prostředky ve výši 1 211 880 Kč, určené 
pro poskytování dotací v rámci tohoto dotačního 
programu, jsou nyní podanými žádostmi vyčerpány.
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Kdybyste neznali okol-
nosti a někdo vám řekl, 
že vaše dítě hrající si 
na ulici právě někdo na-
lákal do zvláštně poma-
lované dodávky, asi byste 
pořádně zpanikařili. Ale 
u té, která se pyšní ná-
zvem Rebel Truck a tím, 
že ji pokřtil idol mladých 
Ben Cristovao, se bát 
nemusíte. O vaše dítě 
je perfektně postaráno, 
o smysluplné využití 
volného času se starají 
streetworkeři, připrave-
ní naslouchat.

„Když auto na sídliště 
přijíždělo, už jej netrpě-
livě vyhlížel houf dětí 
a mohly se umávat. Z toho 
bylo jasně zřejmé, jak se 
na jeho osazenstvo těší. Je 
vidět, že Rebelové si umí 
děti získat, že tu službu 
v terénu dělají opravdu 
dobře,“ pochválil Rebel 
na základě osobní zkuše-
nosti náměstek primátora 

Marcel Sikora.
Rebel Truck, zakou-

pený Ford Tranzit, plní 
funkci mobilního zázemí, 
kde mohou streetworke-
ři rozvíjet vztahy se svou 
cílovou skupinou. Dodáv-
ka, která byla pro tento 
účel upravena, umožňuje 
vykonávat terénní čin-
nost i v období, kdy to 
z důvodu špatného počasí 
není jinak možné. Kromě 
osobních rozhovorů se zde 
nabízí i řada kontaktních 
a komunikačních her, při 
kterých klienti a zájemci 
mohou rozvíjet své sociál-
ní dovednosti.

„Děti si zahrají různé 
hry nebo je prostě jenom 
vyslechneme, jejich pří-
běhy nebo i trápení. Ony 
dokážou ocenit už to, že 
tu někdo pro ně je, že se 
jim někdo věnuje. Máme 
na tento projekt pozitivní 
ohlasy. Konkrétně na Ma-
jerovce jsme dvakrát 

do týdne, protože v této 
lokalitě je to skutečně po-
třeba. Jsme tu v úterky 
a čtvrtky, od tří do šes-
ti odpoledne. V pondělí 
býváme v okolí Frýdy 
a ve středy na Mírovce 
a ulici Křižíkova,“ sděli-
li streetworkeři Rebelu, 
kteří se kontaktují s dětmi 
a mládeží přímo v ulicích 
našeho města a narazí při 
tom i na různá volání dět-
ské duše o pomoc. Snaží se 
o rovnocenný vztah dítěte 
s dospělým kamarádem, 
který si najde čas mu na-
slouchat a věnovat mu tak 
několik minut ze svého 
času. „Děti všeobecně 
rády mluví a povídají si, 
taky se dožadují smys-
luplných reakcí na jejich 
chování, které se každým 
dnem a každou interakcí 
formuje do nového tvaru, 
často i drsného a kostrba-
tého. Chceme patřit k těm, 
kteří ve své snaze tyto hra-

Do Lumpíkova, spe-
cifické jámy lvové, kde 
hrají prim lvíčata a lvi-
ce, se vydali primátor 
Michal Pobucký s ná-
městkem Pavlem Macha-
lou, aby načerpali pod-
něty od maminek, co jim 
ve Frýdku-Místku ještě 
chybí ke spokojenosti. 
Uvítaly by například 
aspoň o hodinku delší 
provozní dobu školek.

Na začátku setkání 
v místě, kde si rodiče mo-
hou předávat zkušenosti 
a děti se od sebe navzá-
jem učí formou her, byli 
zástupci vedení města 
seznámeni s historií lum-
píkovské komunity, která 
má stejné základy jako 

jiná centra maminek. To 
maminky na mateřské 
zjistí, že být doma není 
zase taková legrace, ma-
nažerky třeba i to, že děti 
neposlouchají jako podří-
zení, a tak potřebují utéct 
k podobně „postiženým“, 
potkávat se s nimi, sdílet 
společný osud a navzá-
jem se obohacovat. Pak se 
na to nabalí různé vzdě-
lávací kurzy, doprovodné 
akce a je to.

Maminky, které si chtě-
ly povykládat, jak se jim 
ve Frýdku-Místku žije 
(dokonce i srovnání s Pra-
hou město ustojí), apelo-
valy především na to, aby 
školky nebyly jen do čtyř 
hodin, protože při dneš-

ních pracovních dobách, 
třeba i mimo město, nestí-
hají děti vyzvedávat. 

„Nejsou všechny super-
matky, takže když dáme 
školky do sedmi, tak tam 
bude spoustu dětí odlo-
ženo a to my nechceme. 
Určitě by se to dalo ošetřit 
nějakými potvrzeními, ale 
nabalovat na to jakoukoliv 
administrativu, kontroly 
a sankce, to bychom oprav-
du nechtěli,“ vysvětloval, 
proč město podobné úva-
hy prozatím nerealizovalo, 
náměstek primátora pro 
školství Pavel Machala.

„Už se uvažovalo, že 
jedna taková školka s del-
ší dobou by byla v Místku 
a jedna ve Frýdku, hodina 
navíc by asi šla. Dál by-
chom se nepouštěli, proto-
že to by fakt někteří rodiče 
přišli pro děti v šest, jiní 
v osm a někteří za týden,“ 
krotil nadšení pro delší 
provozování školek i dru-
žin primátor Michal Po-
bucký. Toho potěšilo, když 
jedna z přítomných mami-
nek srovnávala s Prahou: 
„Líbí se mi tu, protože 
je tu plno kultury a akcí 
a všude je blízko. I lidé se 
znají, je tu hodně dětských 
hřišť…“ Dostal však 
i konkrétní tipy na několik 
pro děti problematických 
míst v dopravě.  (pp)

ny obrušují a dolaďují tak, 
aby se konečné křivky co 
nejvíce přiblížily spole-

čensky přijatelným stan-
dardům lidského chování,“ 
zní krédo Rebelu.  (pp)

REBEL TRUCK: Na  ulici  M.  Majerové  je  dvakrát 
do týdne.  Foto: Petr Pavelka

Rebel láká děti z ulice do „dodávky“, kterou křtil Cristovao

V LUMPÍKOVĚ: V odlehčené  atmosféře  se  primátor 
Michal Pobucký s náměstkem Pavlem Machalem dozvě-
děli, co maminky capartů ve městě trápí. Mohli projevit 
dost pochopení, protože oba mají rovněž malé děti. 
 Foto: Petr Pavelka

Maminky by chtěly delší školku

www.fmnakole.cz

Připrav se na sezónu a užij si našlapaný program pro celou rodinu

4. 5. 2019 od 10 hod.

OLEŠNÁ – AUTOKEMP

VSTUP
ZDARMA

ZA KAŽDÉHO POČASÍ

Děkujeme partnerům akce:

POZNEJMORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
NA 4,5 KM

Akci pořádá statutární město                                   prostřednictvím své organizace                          pod záštitou primátora 
města Mgr. Michala Pobuckého, DiS.

frydekmisteknakole

Radní na prvním dub-
novém jednání rozhodli 
mimo jiné o rekonstruk-
ci dětského hřiště a ob-
nově kolotoče Hříbek, 
o opravě některých by-
tových jednotek v domě 
s pečovatelskou službou 
Na Aleji, o opravě komu-
nikací ve Skalici, o vybu-
dování parkovacích míst 
na ulici 28. října v Míst-
ku nebo o záměru mít 
ve městě Senior Taxi.

Senior taxi už fungu-
je i v okolních městech 
a v souvislosti s posi-
lováním soběstačnosti 
seniorů o něm radnice 
uvažuje také u nás. Vše 
je zatím ve fázi rozpra-
cování, nicméně uvažuje 
se, že by tato služba byla 

nabízena seniorům nad 
70 let, kteří by využíva-
li Senior taxi za účelem 
přepravy k lékaři, ale taky 
například na autobusové 
či vlakové nádraží nebo 
na hřbitovy na území 
města. Jízda by byla ne-
komerčně zpoplatněna, 
o přesné částce ale ještě 
není rozhodnuto.

Ve městě vzniknou 
také „nová“ parkovací 
místa, konkrétně na ulici 
28. října, a to před křižo-
vatkou s ulicí Ke Splavu. 
Parkovací plocha bude 
ze zatravňovacích dlaž-
dic a bude na ní moci 
parkovat 18 aut. Jedná se 
vlastně o legalizaci parko-
vacích míst, kde již nyní 
i přes zákaz řidiči parkují. 

O čem rozhodovali radní

JEDNÁNÍ RADY: Radní chtějí i ve Frýdku-Místku za-
vést Senior taxi.  Foto: Petr Pavelka
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Statutární město Frý-
dek-Místek rok od roku 
rozšiřuje a ozvláštňu-
je květinovou výzdobu 
města. Letošní jaro těší 
občany a návštěvníky 
města tisíce květů kro-
kusů, tulipánů, narcisů 
a řebčíků. Již tradičně 
kvetou například ve frý-
deckém Parku pod zám-
kem, u magistrátu nebo 
na místecké křižovat-
ce ulic Ostravská a 8. 
pěšího pluku. Koncem 
loňského léta byly za-
loženy také zcela nové 
záhony na travnaté plo-
še u křižovatky U Rady, 
v Komenského sadech 
pod magistrátem, v par-
ku za Sekerovou vilou 
na sídlišti Slezská a také 
v Sadech Bedřicha Sme-
tany.

Park za Sekerovou vi-
lou na sídlišti Slezská 
ozdobily krokusy v bílé, 
žluté i fialové barvě. 
Sady Komenského pod 
frýdeckým magistrátem 
rozkvetly žlutými kro-
kusy a žlutočervenými 
tulipány. V parku u řeky 
Ostravice, přesněji v Sa-
dech Bedřicha Smetany, 
na jaře kvetou bílé a žluté 
krokusy. Nově rozkvetlá 

je také travnatá plocha 
u křižovatky U Rady, tedy 
ulic Opletala a Ostrav-
ská v Místku, jsou na ní 
vysázeny žluto-oranžové 
tulipány, žluté a bílé nar-
cisy a dominovat záhonu 
budou oranžové řebčíky 
neboli lilie biblické. Vý-
sadba třiceti devíti tisíc 
cibulovin byla na těchto 
místech realizována ne-
tradičně strojově, takzva-
ně nahusto, takže vytvoří 
barevné rozkvetlé kober-
ce. 

Květinovou výzdobu 
město každým rokem roz-
šiřuje a snaží se držet krok 
s nejnovějšími trendy. „Už 
před pěti lety jsme měli 
záhony z přímého výse-
vu, které připomínají roz-
kvetlou louku. Jedná se 
o takzvaně bezúdržbové 
záhony, které plní několik 
funkcí, kromě estetické 
a výchovné také funkci 
ekologickou. Pravidelně 
vysazujeme různé letnič-
ky a dvouletky v parcích, 
kolem frekventovaných 
komunikací a také na kru-
hových objezdech. Napří-
klad kruháč na Slezské 
ozdobí kromě tradičních 
cibulovin i velké modré 
koule česneku. Na sídliš- Statutární město Frý-

dek-Místek otevřelo 
před dvěma lety arbo-
retum, které v těch-
to jarních dnech opět 
láká k návštěvě. Nabízí 
prostor k relaxaci v pří-
jemném prostředí plném 
zajímavé a nevšední zele-
ně, doplněné odpočinko-
vými plochami. 

 „Arboretum se nachá-
zí u městského hospice 
za nemocnicí, je možné se 
do něj dostat z ulic I. J. Pe-
šiny nebo J. E. Purkyně. 
Přístupné je zdarma, a to 
od dubna do konce května 
od 8 do 20 hodin, násled-
ně od června do konce 
září až do 21 hodin a v říj-
nu opět do 20 hodin,“ při-
pomenul primátor Michal 
Pobucký s tím, že při-
praveny budou opět také 
komentované prohlídky 
pro organizované skupi-
ny. Pořádat je budou od-
borníci z provozu zeleně 
městské společnosti TS 
a.s., která zajišťuje péči 
o zeleň v arboretu. Re-
zervace je nutná alespoň 
čtrnáct dní předem, a to 
prostřednictvím e-mailu 
sekretariat@tsfm.cz nebo 

telefonicky 558 443 204.
Nyní v arboretu kvetou 

převážně jarní cibuloviny 
– krokusy, tulipány, nar-
cisy i modřence. Postupně 
se zazelená a nakvete také 
na tři a půl tisíce keřů. 
Ve své kráse se představí 
také vřesoviště s vřesovci, 
azalkami a rododendrony 
a v létě romantické rosari-
um se sadovými i pnoucí-
mi růžemi různých barev. 
Nechybí zde ani trvalkové 
záhony, bahenní rostliny, 
bylinky a léčivky.

Dominantou arboreta 
jsou především dvě jezír-
ka propojená Panským po-

tokem s přirozenými pra-
meny vtékajícími do jeho 
koryta. Vedou přes něj 
dřevěné lávky. V arbore-
tu je i vyhlídka, ze které 
je možné kochat se po-
hledem nejen na zeleň, 
ale i na jezírko s novými 
splávky. Návštěvníci mo-
hou posedět na lavičkách 
krytých dřevěnými pergo-
lami různých tvarů, které 
časem obrostou popínavý-
mi rostlinami.

Na území arboreta jsou 
umístěny informační ta-
bule s orientační mapou, 
otevírací dobou a návštěv-
ním řádem.

Den, kdy se dobrovol-
níci z celé naší republiky 
vydali do přírody přiložit 
ruku k dílu a uklidit ji, 
připadnul na uplakanou 
sobotu 6. dubna. Nebylo 
tomu jinak ani v Lískovci, 
kde na tuto akci, podporo-
vanou osadním výborem, 
dorazilo celkem 25 jeho 
obyvatel a i přes nepří-
znivé počasí nasbíralo 
celkem 47 pytlů odpadků. 

V příkopech, lesích 
a na loukách se nejčastěji 
vyskytovaly plasty, skle-
něné láhve, oblečení, kon-

zervy. Bohužel jsou však 
mezi námi i takoví, kteří 
do přírody vyhodí matrace, 
pneumatiky či keramický 
záchod. Naši dobrovolníci 
všechen tento odpad vy-
sbírali a umístili na několik 
svozových míst v Lískovci, 
který byl následně odvezen 
na skládku komunálního 
odpadu.

Tímto děkujeme všem 
dobrovolníkům, kteří po-
mohli uklidit Lískovec, 
a těšíme se na ještě větší 
účast v roce 2020! 
 Osadní výbor Lískovce

Ukliďme Česko, ukliďme Lískovec!

U RADY: Nové záhony opravdu zaujmou.  Foto: Petr Pavelka

Frýdek-Místek je rok od roku ve větší záplavě květů

tích pak postupně vysa-
zujeme kvetoucí keře, na-
příklad ibišky nebo žlutě 
kvetoucí štědřence,“ při-
pomenul primátor Michal 
Pobucký. 

Květiny rozjasňují uli-
ce, kultivují prostředí, 
přispívají k estetizaci ve-
řejného prostoru, zvyšují 
image města, pomáhají 

navodit příjemnou atmo-
sféru a pohledem na ně se 
nám zlepší nálada. „Proto 
budeme ve vysazování 
květin pokračovat a hle-
dat další prostory a mož-
nosti, jak jich mít ve městě 
co nejvíce,“ dodal primá-
tor Michal Pobucký.

Na jaře vykvetou 
ve městě i další záhony, 

na kterých jsou již tra-
dičně vysazovány hya-
cinty, narcisy a tulipány, 
ale taky macešky nebo 
sedmikrásky. Stejně jako 
v minulosti kvetou narci-
sy na travnatých plochách 
v Parku pod zámkem nebo 
na ulici 8. pěšího pluku, 
kde letos najdete i kroku-
sy a zakrslé kosatce.

ROZKVETLÉ POSEZENÍ: Arboretum je oáza klidu. 
 Foto: Petr Pavelka

Arboretum rozkvetlo a otevřelo své brány
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V dubnu pořádáme 
již letošní třetí besedu 
k prevenci kriminality. 
Strážnice z úseku pre-
vence kriminality Měst-
ské policie Ostrava pře-
dají zájemcům o besedu 
informace, tentokráte 
k mimořádným krizo-
vým událostem, které 
nás mohou potkat, a jak 
se v takových situacích 
chovat. Na jaře pokračují 
besedy s neslyšícím před-
nášejícím MUDr. Petrem 
Buzrlou na témata okolo 
lidského zdraví. Besedy 
probíhají v sídle CSNN.

V květnu nás čeká Den 
zdraví v Hlučíně 2019. 
Oslovili jsme pořadatele 
a plánujeme na této události 
Hlučína zajistit do české-
ho znakového jazyka tlu-
močené zahájení a úvodní 
slovo. Také představíme 
návštěvníkům události naši 
tlumočnickou službu a její 

poslání. 
Budeme se podílet 

na přístupnosti Festiva-
lu dokumentárních filmů 
o lidských právech – Jeden 
svět 2019, který v Ostravě 
proběhne od 4. do 12. dub-
na. Náš profesionální tým 
tlumočí do a z českého zna-
kového jazyka filmové akce 
Na jejích bedrech, Ochutná-
váme svět s JS pro všechny 
a Vítejte v Sodomě. 

Osvětové akce pořádáme 
během celého roku, aby-
chom upozornili na pro-
blém spojený se sluchovým 
postižením, který na první 
pohled není postřehnutelný, 
a bourali předsudky a mýty 
o lidech, kteří se slucho-
vým postižením žijí a nebo 
je ztráta sluchu postihla. 
V dubnu 2019 uplyne také 
již pět let působení naší or-
ganizace v Moravskoslez-
ském kraji. Výjimečně tuto 
ojedinělou událost spojíme 

s Galavečerem neslyšících 
2019, který mimořádně 
proběhne 4. května v kul-
turní památce Zámek 
Poruba. Posláním organi-
zace je poskytovat tlumo-
čení, základní poradenství 
a obecně prospěšné aktivi-
ty občanům se sluchovým 
postižením profesionálním 
způsobem na území Mo-
ravskoslezského kraje a ší-
řit osvětu vůči veřejnosti 
k překonání komunikač-
ních bariér. 

Více se čtenáři mohou 
dozvědět o činnosti a ak-
cích Centra služeb pro 
neslyšící a nedoslýchavé, 
o.p.s. na webových strán-
kách www.csnn.cz, na kte-
rých naleznou kontakty, in-
formace o kurzech a další. 
Tlumočnická služba je pro 
uživatele se sluchovým po-
stižením bezplatná. 

 Pavlína Zarubová, 
 Eva Liberdová

Co děláme v Centru služeb pro neslyšící a nedoslýchavé na jaře? 

Od 1. 1. 2019 je služba 
Dům na půl cesty Frý-
dek-Místek poskytová-
na pod záštitou Centra 
sociálních služeb Ost-
rava, o. p. s., proto by-
chom rádi veřejnost in-
formovali o aktuálních 
změnách.

Sídlo a vedení orga-
nizace: Centrum soci-
álních služeb Ostrava, 
o. p. s., Jahnova 867/12, 
709 00 Ostrava – Mari-
ánské Hory, www.css-
-ostrava.cz, css@css-os-
trava.cz

Ředitel organiza-
ce: Ing. Jiří Drastík, 
599 455 118, jdrastik@
css-ostrava.cz

Adresa kancelá-
ře Domu na půl cesty 
Frýdek-Místek zůstá-
vá nezměněna: Anto-
nínovo náměstí 92, tel.: 
558 434 029, 738 01 Frý-
dek-Místek (část Místek) 
e-mail: dpcfm-css-ostra-
va.cz

Vedoucí Domu na půl 
cesty Ostrava a Frýdek-
-Místek: Marta Švábo-
vá, 605 893 131, e-mail: 
msvabova@css-ostrava.
cz, dpc@css-ostrava.cz

Sociální pracovník 
Domu na půl cesty Frý-
dek-Místek: Luděk Ble-
cha 774 789 830, e-mail: 
lblecha@css-ostrava.cz

Služba je poskytová-
na mladým dospělým 
ve věku 18–26 let, kteří:

• opouštějí zařízení 

pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy, 

• odcházejí z pěstoun-
ské péče, 

• jsou propuštěni z vý-
konu trestu odnětí svo-
body,

• nebo nemají vhodné 
zázemí v rodině (např. 
pocházejí z nefunkčních 
rodin)

Naším cílem je těmto 
mladým lidem poskyt-
nout ubytování, záze-
mí, pomoc a podporu 
při úspěšném vykročení 
do samostatného života. 

Uživatelé jsou ubyto-
váni ve třech bytech o ve-
likosti 3+1, 2+1 (v majet-
ku Residomo, s. r. o.), byt 
2+0 (Statutární město 
Frýdek-Místek). Kapaci-
ta služby je 9 lůžek. 

Centrum sociálních 
služeb Ostrava, o. p. s., 
je také zřizovatelem 
Domu na půl cesty v Os-
travě, jehož kapacita je 
21 lůžek. Uživatelé mo-
hou využívávat 8 jedno-
lůžkových, 5 dvoulůžko-
vých a 1 třílůžkový pokoj 
v rámci jednoho zařízení 
na ulici Bozděchova 10, 
702 00 Moravská Ost-
rava. Služba je finan-
cována prostřednictvím 
Individuálního projektu 
kraje MSK „Podpora slu-
žeb sociální prevence 2“ 
Více informací naleznete 
na www.css-ostrava.cz, 
nebo na výše uvedených 
kontaktech. 

Dům na půl cesty Frýdek-Místek
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kam za sportem a relaxací

Okresní finále chlapců středních škol 
a víceletých gymnázií v kopané

sportovní areál Stovky MFK Frýdek-Místek 
úterý 30. dubna 2019

pořádá SŠGOS Frýdek-Místek

O víkendu 22.–24. 
března slovenské Mi-
chalovce hostily meziná-
rodní hokejový turnaj 
„Fann Sport Hockey 
festival“. Turnaj byl 
rozložen do tří dnů, osm 
týmů pořadatel rozdělil 
do dvou skupin, hrací 
čas byl 2x20 minut. Tým 
Frýdku-Místku byl zařa-
zen do skupiny „A“ a po-
stupně se utkal s týmy 
HC Košice, MHK Dolný 
Kubín a HK Iskra Parti-
zánske. 

V pátek tým Rysů 
(2008) rozehrál turnaj 
s prvním soupeřem, kte-
rým byli hráči HC Koši-
ce. Tak jak to na turnajích 
bývá, se naši hráči na úvod 
turnaje potýkali s mírnou 
nervozitou a utkání bylo 
po celou dobu velmi vy-
rovnané. První branku 
utkání vstřelil Matěj Dou-
pal, ale soupeři se podařilo 
vzápětí vyrovnat. V dru-
hé části zápasu, při hře 
v oslabení, vstřelil branku 
Kristián Czerný a tímto 
gólem rozhodl o prvním 
vítězství našeho týmu.

Druhým pátečním sou-
peřem byl tým MHK Dol-
ný Kubín. V tomto utkání 
již z našich hráčů opadla 
úvodní nervozita a tým 
předváděl atraktivní ho-
kej, ale na druhé straně 
stál neméně zdatný soupeř. 
I v druhém utkání jsme ale 
zvítězili a první den uhráli 
plný počet bodů.

Druhý den před posled-
ním zápasem skupiny s tý-
mem HK Iskra Partizán-
ske již měl náš tým jistotu 
postupu do semifinále, ale 
cílem byl postup z prvního 
místa. Prohrávali jsme sice 
0:2, ale podařilo se utkání 
otočit na 6:3.

Semifinálovým soupe-
řem nám byl domácí tým 
HKM Michalovce. Rysi se 
s ním moc nemazlili a šli si 
tvrdě za vysněným finále. 
Již v poločase utkání vedli 
5:1 a pak pokračovali v na-
stolené hře i v druhé polo-
vině zápasu a zaslouženě 
postoupili po vítězství 8:3. 

Ve finále nás čekal 
soupeř více než zdatný – 
Kryzhynka Kyjev, který 
skupinou a semifinálovým 

utkáním projel jako par-
ní válec. Kyjev postupně 
porazil HKM Michalov-
ce 16:4, Hokejové talenty 
MHK 32 LM 18:2, HC 
Bulls Vranov 20:0, Iskru 
Partizánske 8:3. Chlapci 
ale vstoupili do zápasu 
s velkým odhodláním po-
prat se o zlatou medaili 
a soupeře zaskočili aktivní 
hrou ve všech pásmech. 
Odměnou bylo vedení 3:0, 
ale v další části utkání si 
Rysi vybrali slabší chvilku 
a Kryzhynka třemi rych-
lými góly srovnala skóre. 
Do vedení však soupeře 
nepustili a drama dotáhli 
do vítězného konce.

Tým Frýdku-Místku: 
Brankáři – Matěj Flok, 
Matěj Paluzga. Obrán-
ci – Mikuláš Malý, Jakub 
Marek, Tadeáš Verlík, On-
dřej Mitura, Marek Kohut, 
Viktor Hanák. Útočníci – 
Vanessa Prymusová, Pře-
mysl Trnka, Matěj Doupal, 
Kryštof Socha, Krystián 
Czerný, Vojtěch Pindur, 

Hala Polárka patřila 
poslední březnové dny, 
těsně před rozpuštěním 
ledu, hokejistům 6. tříd 
z Polska, Slovenska, Bě-
loruska a samozřejmě 
České republiky. Fajny 
turnaj perfektním záze-
mím a výbornou orga-
nizací láká kvalitní ob-
sazení.

Mimo domácích Rysů 
a obhájce loňského pr-
venství Komety Brno se 
po ledové ploše proháněli 
mladí čeští hokejisté týmů 
Hvězda Praha, Černí Vlci 
a Team Morava. Na led se 
postavili i hokejisté týmu 

Metropolia Silesia (Pol-
sko) a Junosť Minsk (Bě-
lorusko). Četné zastoupení 
pěti týmů mělo Slovensko 
– MHK Humenné, Havra-
ni Piešťany, MŠHK mlá-
dež Prievidza, HK Ruži-
nov a MHC Martin.

Vítězem se nakonec stal 
tým Junosť Minsk (Bělo-
rusko). Na druhé pozici se 
umístili hokejisté Hvězdy 
Praha a bronz vybojoval 
Team Morava. Loňský 
vítěz Kometa Brno titul 
neobhájil, skončil čtvrtý, 
Rysi z Frýdku-Místku se 
umístili na 6. pozici za slo-
venským Ružinovem.

Vincent Teichmann, To-
bias Janák, Radim Pekař, 
Samuel Švrčina, Domi-
nik Szkandera. Trenér: 
Vojtěch Trnka, Václav 
Teichmann. Vedoucí muž-
stva: Tomáš Mitura.

Do all star týmu byl vy-
brán útočník Přemysl Trn-
ka. Nejlepším obráncem 
turnaje byl zvolen Jakub 
Marek. Nejlepším bran-
kářem turnaje byl zvolen 
Matěj Flok.

Vítězný Fann Sport Hockey festival v Michalovcích

ROZLOUČENÍ SE SEZONOU: V dobré náladě, i když 
na kvalitně obsazeném Fajnem turnaji skončili „až“ šes-
tí.   Foto: Petr Pavelka 

Polárka hostila Fajny turnaj 
O posledním břez-

novém víkendu patřil 
Národní dům v Místku 
dětem, přesněji pak nej-
mladším šachistům. Bes-
kydská šachová škola tu 
totiž z pověření Šachové-
ho svazu ČR uspořádala 
Mistrovství ČR dětí v ša-
chu do 8 let. 

Hrát mohly všechny 
děti narozené v roce 2011 
a mladší, registrované 
v Šachovém svazu České 
republiky. Naši šacho-
vou školu reprezentovalo 
v konkurenci 21 děvčat a 87 

chlapců celkem 16 zástupců 
– 4 holky a 12 kluků. Opět 
se potvrdilo, že ve Frýdku-
-Místku máme velmi talen-
tované šachistky. Více se 
totiž, stejně jako v loňském 
roce, dařilo děvčatům. Vý-
borného výsledku dosáhla 
především Veronika Van-
čáková, která turnaj vyhrá-
la s plným bodovým zis-
kem! Vyhrála všech devět 
partií a soupeřku na dru-
hém místě nechala za sebou 
o celé dva body, což je v ša-
chu, kde je bodování velmi 
těsné a o konečném pořadí 

rozhodují většinou až různá 
pomocná hodnocení, ne-
bývalý rozdíl. Druhá naše 
nejúspěšnější hráčka Nikol 
Bartečková skončila pátá. 
Chlapci musí více potré-
novat, nejlépe se umístil 
Štěpán Záhumenský na de-
vatenáctém místě. Takto 
velký a prestižní turnaj 
je náporem i na psychiku 
malých šachistů, ne každý 
se s tím dokáže napoprvé 
adekvátně vyrovnat. Příště 
už budou někteří jistě při-
pravenější. 

 Tomáš Adamec

Zlato z šachového MČR osmiletých

Den 6. dubna se nesl 
po celém světě, včetně 
celé České republiky, 
ve znamení péče o život-
ní prostředí. A u toho 
jsme nemohli chybět! 

Rozkaz zněl jasně, 
v 9.15 sraz u Sokolíku 
v Místku, následné roze-
brání úseků pro úklid obou 
břehů řek Ostravice a Mo-
rávky. Sešlo se nás z Bas-
ketpointu i přes nepřízeň 
počasí okolo 60 hráčů, 
rodičů, kamarádů i členů 
trenérského štábu. Rych-
lým tempem jsme, někdy 
až v údivu, co se dá najít, 
nasbírali desítky plných 
pytlů odpadků. Stylové 

ukončení akce proběhlo 
v duchu opékaní špekáčků 
a skvělé atmosféry v místě 
srazu. Ani škaredé počasí 
nezabránilo basketbalo-
vým hráčům si na konec 

akce zahrát na venkovním 
hřišti. Děkujeme všem, 
kteří se zúčastnili a po-
mohli dobré věci! 

 Za Basketpoint FM 
 Matěj Musil

Basketbalisté se zúčastnili akce „Ukliďme Česko“
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Na dopolední závod 30. 
března bylo nahlášeno 
160 dětí. Už od rána se 
sjížděly děti z celého okolí 
Frýdku-Místku. Přišly si 
zaplavat děti z Baby clu-
bu Kenny, děti z bazénku 
Bobrovníky, někteří do-
jeli z Ostravy ze Sports 
teamu. Plavci z Brušper-
ka také přijeli v hojném 
počtu. Nakonec závodilo 
168 plavců.

Nejmladší účastníci bojo-
vali, jak nejlépe uměli, s od-
hodláním a s vervou. Jejich 
fanoušci spolu se všemi 
přítomnými povzbuzovali 
každého závodníka potles-
kem. Atmosféra od ranních 
hodin byla náramná. Všich-
ni přítomní, i vzácní hosté, 
v hojném počtu fandili. 
Nadšení i údiv nad někte-
rými výkony byl nefalšo-
vaný. Prostě vše běželo, jak 
na vodních drátkách. V nej-
mladší skupině předplavců 
se utkalo 23 závodníků. 
Nejmenšímu účastníkovi 
Toníčkovi Blablovi byly tři 
roky. Neexistují limity, kdo 
si troufá a umí, jde do toho.

Dopolední závod byl 
opět věnovaný všem, kte-
ří zažívali svou plaveckou 
závodní premiéru. Bolení 
bříška, obavy, občas i slza 
se objevila, aby se vše nako-
nec proměnilo v přetavený 
zážitek z úspěchu. Někteří 
překvapili i sami sebe… 
skočili poprvé do rychlé 
vody a vybojovali cenné 
kovy… Mezi takové no-

váčky patřila i Terezka Se-
berová z Brušperka, Viktor 
Lang, nebo Lojzík Švrček, 
kteří bojovali v disciplí-
ně 16 m prsa. Na trati 16 m 
Z překvapili Vojta Červin-
ka, Matyáš Chaloupka nebo 
Petr Zapletal.

Hlavní závod v disciplí-
ně volný způsob opanoval 
Tomáš Tvarůžka a Jakub 
Vavrečka a vybojovali si 
své zlato. Hned v závěsu 
byl Filip Ulrich a Samuel 
Pišťák (2008). Mezi roční-
ky 2010 zlato získal Filip 
Hořava a stříbro ve stejné 
kategorii Tomášek Mikuš. 
V kategorii ženy ročník 
2011 své zlato získala Va-
lerie Juráčková, Veronika 
Žizková (2008), a Andrea 
Austová (2007). Zaslouže-
né stříbro Kristýna Saven-
ko (2007), Marie Tkáčová 
(2009) a Eliška Lednická 
(2011).

Velkou radost měli 
i plavci s postižením. Hy-
nek Kmošťák si zažil své 
první zlato, také Míša Er-
manová nebo Radim Ho-
rák. Tito plavci uzavřeli 
dopolední program a potvr-
dili svou stále lepší kondici. 
Každoročně se připojují 
nové děti, které se nebojí si 
vyzkoušet trošku adrenali-
nu. Za tyto odvážné jsme 
také moc rádi, protože tím 
se plní naše společné kré-
do, že plavání je pro každé-
ho, neexistuje výjimka… 
U nás může plavat každý! 

 Iveta Ličmanová

KVALIFIKAČNÍ TURNAJ: Volejbalisté z Frýd-
ku-Místku se zúčastnili kvalifikace na 24. Mistrov-
ství České republiky veteránů nad 40 let a v Rou-
sínově prokázali právo být na závěrečném  turnaji 
v Chocni, i když se na poslední chvíli museli obejít 
bez  svého  největšího  esa  –  olympionika Přemysla 
Kubaly.  Foto: Petr Pavelka

Jarní XII. ročník plaveckých závodů dětí a mládeže se vydařil

První závod letošní bě-
žecké sezóny máme za se-
bou a zahájení to bylo 
opravdu náramné a velice 
vydařené! Za nádherné-
ho, slunečného počasí se 
totiž na 14. ročníku Běhu 
okolo Olešné sešlo rekord-
ních 543 dětí a 111 dospě-
lých.

Pořadatelé z atletické-
ho oddílu Slezan se měli 
co otáčet, ale vše zvládli 
na výbornou a organiza-
ce klapala bez problémů. 
Od prvních závodů nej-
menších dětí se urputně 
bojovalo a naši mladí atleti 
si vedli výborně. Mezi více 
než stovkou(!) benjamínků 
zvítězila Lucinka Kolčářo-
vá před Míšou Münstero-
vou a Laurou Gongolovou. 
Mezi kluky se prosadil 

na třetí místo Toník Míček. 
V minipřípravce doběh-
la třetí Kristýna Uhrová, 
u kluků druhý Ondra My-
narz a třetí Vašek Šodek. 
Holky z přípravky braly 
také druhé a třetí místo 
zásluhou Viky Bartoňové 
a Míši Kubinové, u kluků 
bral bronz Tobiáš Garčic. 
Mladší žákyně svůj zá-
vod ovládly, vyhrála Anna 
Václavíková před Barčou 
Bystřičanovou, u kluků byl 
druhý Kuba Jányš a třetí 
Vojta Šelong. Starší žákyně 
nepustily na stupně nikoho 
a doběhly v pořadí Anna 
Cagašová, Viktorie Ťaha-
nová a Karolína Vilčková. 
U kluků vyhrál Ondra Pa-
velek před Vojtou Pavel-
kem. Společná kategorie 
dorostu a juniorů se stala 

kořistí Kláry Ningerové, 
před Eliškou Kopcovou 
a rovněž u kluků jsme brali 
první dvě místa zásluhou 
Patrika Stankova a Marka 
Spilky. Po závodech mlá-
deže vyrazilo na kilometro-
vý okruh 40 žen, které ho 
běžely třikrát, a 71 mužů, 
na které čekalo okruhů šest. 
Závod žen se stal kořistí 
našich. Zvítězila Kateřina 
Krtková za 11:39 minuty, 
před Veronikou Siebeltovou 
11:54 min a Kateřinou Kle-
páčovou 12:02 min. Mezi 
muži si vedl nejlépe René 
Sasyn z Dukly Praha v čase 
19:10 min, druhé místo vy-
bojoval pro naše barvy Voj-
ta Zemánek za 19:56 min. 
Všem našim úspěšným 
závodníkům patří velká 
gratulace.

Rekordní, slunečná Olešná

Po bezbrankové remíze 
na Vrchovině fotbalis-
té MFK Frýdek-Místek 
díky gólu Václava Vašíč-
ka porazili doma Rýma-
řov těsně 1:0 a navíc si 
připsali další čisté konto. 

Domácí trenér musel 
ještě před utkáním řešit 
nucené změny v sestavě. 
Do ní se po nemoci vrátil 
Kaizar, ale do hry nemohli 
zasáhnout Literák s Bial-
kem. Poprvé tak od začát-
ku střetnutí dostali šanci 
Ságner (ten do Stovek zaví-
tal v úvodu sezony z Hlučí-
na) s Dudou. 

První pětačtyřicetiminu-
tovka byla uplakaná, stejně 
jako sobotní počasí. V 10. 
minutě se krásně do míče 
opřel zpoza velkého váp-

na hostující Dydowicz 
a jeho rána se zastavila až 
na břevně Kofroňovy bran-
ky. Domácím borcům jako 
by scházela jiskra, a tak si 
Rýmařovští ve zbytku prv-
ního poločasu v poklidu 
hlídali bezbrankový stav.

V 50. minutě měli Val-
cíři dobrou příležitost ze 
standardní situace. K míči 
se postavil Mozol a bran-
kář Kameník měl co dělat, 
aby jeho jedovku vyrazil 
s pomocí břevna mimo 
svou branku. V 63. minutě 
poslal frýdecký trenér Jan 
Žižka do hry třetího útoč-
níka, když Dudu vystřídal 
Gomola. A o chvíli později 
se poprvé měnilo skóre zá-
pasu. K míči se ve velkém 
vápně soupeře dostal Vaší-

ček, který křižnou střelou 
přeci jen překonal rýma-
řovského gólmana – 1:0. 

Trenér Jan Žižka: 
„Pro nás to jsou tentokrá-
te hodně vydřené body. 
O to si jich ceníme více. 
Co nás ale potěšilo, tak 
je další nula vzadu. Bylo 
to tentokráte o něco těžší, 
jelikož nám vypadli hned 
tři hráči základní sestavy, 
ale to samozřejmě neo-
mlouvá náš předvedený 
výkon. I tak je mi jasné, že 
se našim fanouškům herní 
projev nelíbí. Kdybych tak 
uměl mávnout tím kouzel-
ným proutkem a změnit 
to. Bereme to však tak, že 
někdy se nedaří, ale máte 
ty vydřené tři body a nulu 
vzadu.“

Fotbalisté získávají další body
SFK Vrchovina – MFK F-M 0:0, MFK F-M – TJ Jiskra Rýmařov 1:0



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  8  ≈ Odbory

Statutární město Frý-
dek-Místek ve spoluprá-
ci se Státním fondem 
životního prostředí ČR 
a Moravskoslezským 
krajem pořádá seminář 
pro veřejnost k úspoře 
energií, zateplení, změně 
způsobu vytápění i efek-
tivního hospodaření s vo-
dou v rodinných domech. 
Konat se bude 6. května 
od 15 do 17 hodin ve vel-
ké zasedací místnosti 
frýdeckého magistrátu 
na ulici Radniční 1148.

Zájemci z řad široké 
veřejnosti se na semináři 
dozví aktuální informace 
k programu Kotlíkové do-
tace v Moravskoslezském 
kraji – 3. výzva, Nová ze-
lená úsporám a Dešťovka. 
Mimo to zájemci získají 
informace o dotačním pro-
gramu Statutárního města 
Frýdek-Místek na podporu 
aktivit vedoucích ke zlep-
šení životního prostředí. 
Odborníci z oboru na místě 
poskytnou také individuální 
konzultace a poradenství.

Zájemci se mohou na se-
minář dostavit bez předcho-
zího ohlášení či rezervace 
místa. Seminář je bezplatný.

Statutární město Frý-
dek-Místek již několik let 
poskytuje dotace na změ-
nu způsobu vytápění, a to 
z vytápění pevnými palivy 
na vytápění plynem, elek-
trickou energií nebo tepel-
ným čerpadlem. Žádat o ně 
mohou fyzické i právnické 
osoby s trvalým poby-
tem nebo sídlem na území 
města. Tomu, kdo přejde 

z vytápění tuhými palivy 
na vytápění plynem nebo 
elektřinou, poskytujeme 
dotaci do výše 20 tisíc ko-
run. Při změně způsobu 
vytápění na vytápění po-
mocí tepelného čerpadla, 
jako náhrady za vytápění 
pevnými palivy, může být 
žadateli poskytnuta dotace 
až do výše 70 tisíc korun. 
Přispíváme také na vybu-
dování zařízení pro skla-
dování propanu určeného 
k vytápění rodinných dom-
ků. V tomto případě mohou 

občané města bydlící mimo 
dosah plynovodu získat pří-
spěvek od města až 70 tisíc 
korun. Žádosti o dotace 
město přijímá do 1. červen-
ce nebo do vyčerpání do-
tačních prostředků (pro rok 
2019 již dotace vyčerpány). 
Celková částka určená pro 
poskytování dotací v rámci 
dotačního programu pro rok 
2019 činí 1 211 880 korun. 
Více informaci na webo-
vých stránkách města v sek-
ci odboru životního prostře-
dí a zemědělství.

Kotlíkové dotace, Nová zelená úsporám a Dešťovka – seminář pro veřejnost

Statutární město Frý-
dek-Místek, Magistrát 
města Frýdku-Místku, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, který má 
v kompetenci nakládání 
s komunálním odpadem, 
připravil ve spolupráci 
se společností Frýdecká 
skládka, a.s., zajišťující 
svoz komunálního odpadu 
na území města Frýdku-
-Místku, harmonogram 
svozu objemného odpadu 
v květnu 2019, a to formou 
přistavení velkoobjemo-
vých kontejnerů. 

V květnu 2019 budou 
velkoobjemové kontejnery 
přistaveny na 67 svozových 
místech, jak je uvedeno 
v harmonogramu níže. 
Přistaveny budou vždy do-
poledne uvedeného dne, 
nejpozději do 14 hodin, a od-
váženy budou následující 
den mezi 6. až 12. hodinou. 
Odpad smí být odkládán 
pouze do kontejnerů! Ja-
kékoliv odkládání odpadu 
mimo kontejner bude pova-
žováno za odkládání odpa-
du mimo vyhrazené místo 
dle ust. § 69 odst. 2 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, s možností uložení 
pokuty až do výše 50.000 Kč. 
V době konání svozu bude 
Městská policie Frýdek-Mís-
tek provádět pravidelné kon-
troly konkrétních stanovišť 
a bude sankcionovat na místě 
ty, kteří se dopustí přestupku 
proti veřejnému pořádku, tj. 
odloží odpad mimo kontej-
ner.

HARMONOGRAM 
SVOZU

13. 5.
Frýdek, Panské Nové 

Dvory 2416, Panské Nové 
Dvory 3444 (u býv. hř. TJ 

Slezan), ul. K Hájku 140 
(u obchodu), ul. Lubojackého 
2702 (napojení ul. J. E. Pur-
kyně), ul. Bruzovská 1826 
(u vodárny)

Místek, ul. Kollárova 146 
(u pečovatelských domů), 
ul. Fibichova 1499 (poblíž 
Gymnázia Petra Bezruče), 
ul. Pionýrů 803

14. 5.
Frýdek, ul. K Lesu 1822 

(naproti kříže), ul. Nové Dvo-
ry – Vršavec 1825 (u lesa), ul. 
Mánesova 438 (u pivnice), ul. 
Jeronýmova 428, ul. Míru 
poblíž č. p. 1327 (u prádelny), 
ul. Míru za č. p. 1345 (u hřiš-
tě)

Místek, ul. Beethoveno-
va 1857 (na parkovišti), ul. 
Myslbekova 2034 (u rozvod-
ny), ul. Ke Splavu 1568 (u ná-
dob na separovaný odpad)

15. 5.
Lískovec 410 (za výrob-

nou krůtích výrobků)
Frýdek, ul. Lískovecká 

(u domu č.p. 2086), ul. Jiří-
ho Hakena 1658 (u večerky 
„Maják“), ul. Slezská 2898 
(na parkovišti), ul. Černá 
cesta 2874 (u obchodu), ul. 
Křižíkova 1352 (autobusové 
stanoviště VP), ul. Tolstého 
110 (u telefonní budky), ul. 
Maxe Švabinského 2237 
(směrem k ul. Lískovecká)

16. 5.
Frýdek, ul. Slunečná 

(vedle I. P. Pavlova 284), ul. 
Nad Mostárnou 2631 (u láv-
ky), ul. Josefa Skupy 2928 
(za kulturním domem), ul. 
Cihelní 3416 (u gymnázia 
a SOŠ, dříve 10. ZŠ), ul. Kli-
cperova 385 (u popelnic), ul. 
Slunečná 290, ul. Slunečná 
302, ul. Lískovecká (u domu 
č.p. 2086), ul. Novodvorská 
3051 (zpevněná plocha před 
vchodem)

20. 5.
Místek, ul. Březinova 

789 (u výměníku), ul. Čes-
koslovenské armády 1935 
(na parkovišti), ul. Anenská 
632 (na parkovišti), ul. Zdeň-
ka Štěpánka 154 (za restau-
rantem), ul. Bezručova 232 
(u betonových zábran), ul. 
K Olešné 1332

21. 5.
Místek, ul. Jiřího Trnky 

(prostor u MŠ), ul. Dr. Anto-
nína Vaculíka 1899 (parko-
viště za 8. ZŠ), ul. Frýdlant-
ská 2199 (u věžáků), ul. M. 
Majerové (před domem č.p. 
1915)

Zelinkovice, ul. Příbor-
ská 63 (poblíž MŠ, u nádob 
na separ. odpad)

Chlebovice, ul. Ke Stu-
dánce 128 (u transformáto-
ru), ul. Františka Prokopa 
110 (u pošty), ul. Staříčská 78 
(u pana Martínka), ul. Vodič-
ná 1 (Dům včelařů)

Lysůvky, ul. Zahradnická 
51 (naproti zahradnictví)

Zelinkovice, ul. Rovenská 
5 (u lípy u odb. k jachting 
Palkovice)

22. 5.
Frýdek, ul. Jana Čapka 

3087, ul. M. Chasáka 3149, 
ul. Pekařská 3421 (za domem 
č. p. 3057)

Místek, ul. Pavlíkova 270 
(u nádob na separovaný od-
pad), ul. Lesní 505, ul. Palko-
vická 305 (u podchodu)

23. 5.
Lískovec, ul. K Sedlištím 

305 (u kulturního domu), ul. 
K Sedlištím 281 (u hřbitova)

Skalice 61 (u kulturního 
domu), 137 (u kostela), 128 
(u vrby), 32 (u žampionárny)

Místek, ul. Vojtěcha 
Martínka 2373 (u hřiště), ul. 
Kolaříkova 574, ul. Spořilov 
1614 (za domem), ul. Čela-
kovského 1474 (bývalá pro-
dejna)

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

Do velkoobjemových 
kontejnerů ODKLÁDEJTE 
objemný odpad (např. skří-
ně, ostatní nábytek, kober-
ce, matrace), NEODKLÁ-
DEJTE nebezpečný odpad 
(např. mazací a motorové 
oleje, olejové filtry, televizo-
ry, monitory, počítače, ob-
razovky, lednice, mrazáky, 
zbytky barev, laků a ředidel, 
použité obaly od postřiků, 
autobaterie a monočlánky, 
prošlé a nepotřebné léky). 
Tyto odpady můžete zdarma 
odložit ve sběrném dvoře (ul. 
Panské Nové Dvory – v ob-
jektu společnosti Frýdecká 
skládka, a.s., ul. Jana Čapka 

– sídliště Slezská – bývalý 
areál stavebnin BETA, ul. 
Na Příkopě – pod estakádou, 
ul. Collo-louky – vedle su-
permarketu Tesco). Do vel-
koobjemových kontejnerů 
NEPATŘÍ stavební odpad 
ani biologický odpad (např. 
větve, tráva).

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

Harmonogram svozu objemného odpadu v květnu

Dne 19. dubna (Velký 
pátek) bude ve městě Frýd-
ku-Místku proveden svoz 
odpadů dle stanoveného 
harmonogramu. 

Dne 22. dubna (Veliko-
noční pondělí) proběhne 
svoz komunálních odpadů 
z kontejnerů na sídlišti Slez-
ská a na části sídliště Nad 
Lipinou. 

Dne 21. dubna (Veliko-
noční neděle) proběhne svoz 

komunálních odpadů z kon-
tejnerů na sídlišti Riviéra 
a Bezručovo, na ul. Ostrav-
ská a Beskydská. 

Náhradní svoz komu-
nálních odpadů z popelnic 
a kontejnerů v ostatních čás-
tem města bude proveden již 
v sobotu 20. 4. 2019.

Bližší informace lze 
získat na telefonním čísle 
558 440 066 (dispečink Frý-
decká skládka, a.s.).

Svoz odpadů o Velikonocích
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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

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

Odbory

Vyhlášení konkursních řízení 
na vedoucí pracovní místa 

ředitelů příspěvkových organizací:
STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK 
RADA MĚSTA VYHLAŠUJE KONKURSNÍ 
ŘÍZENÍ na vedoucí pracovní místa ředitelů 

příspěvkových organizací dle seznamu 
příspěvkových organizací, který je nedílnou 

součástí vyhlášených konkursních řízení:
1. Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěv-
ková organizace, se sídlem Anenská 656, 738 02 Frýdek-
-Místek, IČO: 75029774
2. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana 
Čapka 2555, se sídlem Jana Čapka 2555, 738 01 Frýdek-
-Místek, IČO: 64120341
Předpoklady:
1. odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost 
a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů 
2. plná svéprávnost (způsobilost k právním úkonům)
3. znalost problematiky řízení a obecně závazných práv-
ních předpisů zejména v oblasti školství
4. občanská a morální bezúhonnost 
5. zdravotní způsobilost
Obsahové náležitosti přihlášky (písemně zašlete):
- přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail)
- úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání 
(diplom, vysvědčení o státní zkoušce/dodatek k diplo-
mu, vysvědčení o pedagogické způsobilosti)
- úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředi-
tele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pra-
covníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení 
do 2 let od počátku výkonu činnosti ředitele školy 
- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje 
o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech 
a dovednostech
- koncepci rozvoje školy (dodržet rozsah maximálně tři 
strany strojopisu)
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) 
nebo doklad o jeho vyžádání
- lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnos-
ti ředitele školy (ne starší tří měsíců) 
- čestné prohlášení o plné svéprávnosti (způsobilosti 
k právním úkonům)
Ke konkursnímu řízení budou přijaty pouze přihláš-
ky doložené kompletními náležitostmi (přihlášku, 
životopis, koncepci rozvoje školy a čestné prohlášení 
vlastnoručně podepište).
Informace: www.frydekmistek.cz
Přihlášky podejte do 10. 5. 2019 na adresu: 
MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU, Odbor 
školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Radniční 1148, 
738 22 Frýdek-Místek, k rukám Jiřího Adámka.
Obálku označte názvem školy a textem: „konkursní 
řízení – neotvírat“

k.ú. Frýdek
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 
zast. plocha a nádvoří (stavba je součás-
tí pozemku p.č. 1437/4) – ul. Sadová 
nebytový prostor o výměře 18,97 m², 
VI. NP (kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m², 
VII. NP (kancelář) 
nebytový prostor o výměře 18,97 m², 
VIII. NP (kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 
zast. plocha a nádvoří (stavba je součás-
tí pozemku p.č. 1437/6) – ul. Sadová 
nebytový prostor o výměře 18,97 m², II. 
NP (kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m2, 
VI. NP (kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m2, 
VII. NP (kancelář)
stavba č.p.1166 na pozemku p.č. 3026 
zastavěná plocha a nádvoří, (stavba je 
součástí pozemku p.č. 3026) – ul. Tě-
šínská
nebytový prostor o celkové výměře 
16,13 m², I. NP (kancelář)
nebytový prostor 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. 1147 na pozemku p.č. 2982 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek (stavba je součástí 
pozemku p.č. 2982) – tř. T. G. Masaryka 
(kavárna Radhošť)
nebytové prostory o celkové výměře 
434,62 m2, I. PP (kavárna Radhošť)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba je 
součástí pozemku p. č. 1542) – Kosti-
kovo 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)
Dominika Chludová, 
tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 
3988/9 zastavěná plocha a nádvoří 
(stavba bez č.p./če. je součástí pozemku 
p.č. 3988/9) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 
27,14 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 
3992/5 zastavěná plocha a nádvoří 
(stavba bez č.p./č.e. je součástí pozemku 
p.č. 3992/5) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 
36,46 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)
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 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 
41,36 m2, V. NP, místnost 505 (kance-
lář)
nebytové prostory o celkové výměře 
41,54 m2, V. NP, místnost 506 (kance-
lář)
nebytové prostory o celkové výměře 
45,24 m2, V. NP, místnost 508 (kance-
lář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 
zastavěná plocha a nádvoří – ul. J. Trn-
ky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 
34,17 m2, II. NP
Ing. Sylva Chlebková, 
tel. 558 609 174. 

Statutární město Frý-
dek-Místek zahájilo le-
tošní svoz bioodpadu 
od rodinných domů na 
území města. Svážet ho 
bude stejně jako loni i z 
místních částí Chlebo-
vice, Lískovec, Lysůvky, 
Skalice a Zelinkovice až 
do konce listopadu, a to 
jednou za čtrnáct dní. 

Město zavedlo svoz bi-
oodpadu v roce 2016, kdy 

pořídilo na čtyři tisíce 
plastových nádob na bi-
oodpad a postupně jejich 
počet navýšilo až na čtyři 
tisíce šest set.

V loňském roce bylo 
prostřednictvím hnědých 
nádob svezeno 2 161 tun 
bioodpadu (2016 – 1652 
tun, 2017 – 1726 tun), a to 
od trávy, sena, listí, přes 
spadané ovoce, květiny, až 
po bioodpad z domácností.

Svoz bioodpadů zahájen
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Alena Cittová 
– ZŠ a MŠ Lískovec, 

K Sedlištím 320

Vyučuje český jazyk 
a literaturu a od roku 
1998 zastává funkci zá-
stupce ředitele školy. 
V hodinách českého ja-
zyka vede děti ke čtení 
literatury a rozvíjí jejich 
komunikační dovednos-
ti. Patří k pedagogům, 
kteří svou práci vyko-
návají velmi zodpověd-
ně a s velkým osobním 
nasazením. Je vstřícná 
a ochotná udělat si čas 
nejen na své žáky a je-
jich rodiče, ale i na své 
kolegy. Svým obětavým 
a profesionálním přístu-
pem přispívá již mno-
ho let k velmi dobrému 
jménu školy. Je silnou 
oporou pedagogického 
sboru. 

Šárka Čerňáková 
– MŠ Mateřídouška, 

J. Božana 3141

Pedagog, který svůj 
profesní život zasvětil 
práci s nejmenšími dět-
mi. Od roku 1994 působí 
nepřetržitě ve vedoucí 
funkci ředitelky mateř-
ské školy. Svými bohatý-
mi zkušenostmi, osobním 
příkladem a svědomitostí 
přinesla řadu pozitivních 
změn ve vzdělávání těch 
nejmenších. Pod jejím 
vedením získala ma-
teřská škola v loňském 
roce 1. místo EKO školy 
v kategorii Mládež v ce-
lorepublikové soutěži 
E.ON Energy GLOBE 
2018. Její velkou záli-
bou je práce dobrovol-
ného hasiče a toto své 
nadšení dokázala přenést 
i na děti. Mateřská ško-
la je díky jejímu vedení 
vysoce hodnocena mezi 
veřejností. Ocenění paní 
ředitelce patří za výbor-
nou dlouholetou pedago-
gickou práci. 

Kateřina Forgačová 
– ZŠ F-M, 

Komenského 402

Je dlouholetou oporou 
pedagogického sboru. 
Po celou dobu svého pe-
dagogického působení pa-
tří k vynikajícím pedago-
gům. Pod jejím vedením 
dosahují žáci dlouhodobě 
mimořádných úspěchů 
v jazykových, literárních 
i pěveckých soutěžích. 
Svým působením pěstuje 
v dětech dobré mezilidské 
vztahy. Je oporou začína-
jícím pedagogům, kterým 
předává své zkušenosti 
především pro výuku an-
glického jazyka. Profesio-
nalitu spojuje s poctivostí, 
pokorou, empatií a laska-
vým přístupem k dětem.

Dagmar Fusková – MŠ 
Josefa Myslivečka 1883

Působí ve vedení ma-
teřských škol nepřetržitě 
od července 1991. Mateř-
skou školu Josefa Mysli-
večka vede spolu s odlou-
čenými pracovišti na ul. 
F. Čejky a v Lysůvkách. 
Profesionálním a tvořivým 
přístupem dosáhla řady po-
zitivních změn. Jde o osob-
nost s manažerskými i ko-
munikačními schopnostmi. 
Pro zaměstnance i své malé 
svěřence vytváří příjem-
né prostředí. Díky jejímu 
všestrannému přístupu 
a profesionalitě jsou mateř-
ské školy mezi veřejností 
velmi pozitivně vnímány. 
Ocenění patří paní ředitelce 
za výbornou dlouholetou 
pedagogickou práci. 

Eva Martiniaková 
– MŠ Beruška F-M, 
Nad Lipinou 2318

Paní učitelka je dlou-
holetou součástí pedago-
gického „týmu“ mateřské 
školy. Ve své práci uplat-
ňuje individuální přístup 
k dětem, zajímá se o vše 
nové v oblasti předškol-
ního vzdělávání. Pro kole-
gyně je inspirací a dětem 
je „laskavě důslednou“ 
učitelkou. Dokáže efek-
tivně komunikovat, dě-
tem rozumí a velmi dobře 
chápe specifika jejich 
vývoje. Profesionálním 
a současně kamarádským 
přístupem si získává pří-
zeň nejen dětí a rodičů, ale 
i uznání kolegů. 

Ladislav Mazoch 
– ZŠ F-M, 1. máje 1700

Patří mezi pedagogy 
s dlouholetou praxí. Vy-
učuje fyziku a své žáky 
pravidelně připravuje 
na vědomostní soutěže. 
Své nadšení pro přírod-
ní vědy dokáže žákům 
úspěšně předávat. Patří 
k nejoblíbenějším učite-
lům, především díky své-
mu pozitivnímu přístupu. 
Svou práci, která je pro 
něj „koníčkem“, vykoná-
vá zodpovědně a s vyso-
kou odborností. Ocenění 
a poděkování mu náleží 
za vynikající pedagogic-
kou práci.

Zdeněk Oborný 
– ZŠ F-M, Pionýrů 400 

Pedagogické práci se 
věnuje již od roku 1974, 
osmnáctým rokem vyuču-
je žáky na 1. stupni. Díky 
svému neotřelému způso-
bu výuky, který dokáže 
žáky zábavnou formou 
motivovat k výborným 
výsledkům, patří mezi 
nejoblíbenější učitele. Pro 
svou pečlivost, optimis-
mus a vytváření příjemné 
atmosféry na pracovišti je 
neodmyslitelnou součástí 
a oporou pedagogického 
sboru. 

Vít Pavlíček – Základní 
umělecká škola F-M, 

Hlavní třída 11

Pan učitel vyučuje hru 
na akordeon, vede akorde-
onový soubor a rovněž vy-
učuje komorní hru. Svým 
citlivým přístupem a vzta-
hem k hudbě dosahuje při 
práci s žáky dlouhodobě 
vynikajících výsledků. 
Jeho žáci často vystupují 
na různých akcích ve měs-
tě, na koncertech a sou-
těžích v České republice 
i v zahraničí – Slovensku, 
Lotyšsku, Estonsku a Fin-
sku. 

Irena Rusková 
– MŠ Sněženka, 
Josefa Lady 1790

Pedagog, který svůj 
profesní život spojil s ma-
teřskými školami. Jako 
ředitelka mateřské školy 
Sněženka a odloučených 
pracovišť na ulici Sv. 
Čecha a 8. pěšího pluku 
pracuje nepřetržitě od čer-
vence 1991. Vždy usilo-
vala o kvalitu vzdělávání 
a svým zodpovědným pří-
stupem přinesla řadu po-
zitivních změn. Pod jejím 
vedením mateřské školy 
dosahují dlouhodobě vý-
borných výsledků a jsou 
veřejností velmi dobře 
vnímány. Ocenění patří 
paní ředitelce za výbornou 
dlouholetou pedagogickou 
práci. 

Martina Rykalová 
– ZŠ F-M, Českosloven-

ské armády 570

Paní učitelka vyučuje 
na 1. stupni, současně je 
i třídní učitelkou ve 2. 
ročníku. Pro žáky kaž-
doročně připravuje zají-

mavé projekty a vede je 
také ke sportu, za které 
žáci „Osmičky“ přinášejí 
diplomy, medaile a pohá-
ry, zdobící vestibul ško-
ly. K žákům je vstřícná 
a spravedlivá, dokáže je 
pro učení a další činnos-
ti nadchnout. Má vlídný 
a empatický přístup k dě-
tem i jejich rodičům a její 
každodenní pedagogická 
práce přispívá ke kvalit-
ní prezentaci školy na ve-
řejnosti.

Naděžda Říhová 
– ZŠ a MŠ F-M, 

El. Krásnohorské 2254

Na škole vyučuje pře-
devším matematiku a an-
glický jazyk a působí jako 
výchovná poradkyně. 
Žákům pomáhá při výbě-
ru jejich budoucí profese 
a vždy citlivě přistupuje 
k řešení jejich výchovných 
a vyučovacích problémů. 
Svou svědomitostí, spo-
lehlivostí a zodpovědností 
při plnění pracovních úko-
lů je vzorem pro mnohé 
kolegy pedagogy. 

Radomíra Střížová 
– ZŠ F-M, Jiřího 
z Poděbrad 3109

Na škole působí 
od roku 1995. Vyuču-
je přírodopis a chemii. 
Řadí se mezi pedagogy, 
kteří vnášejí do výuky 
nové projektové aktivity 
zaměřené na enviromen-
tální výchovu a vzdělá-
vání. Pravidelně připra-
vuje žáky k olympiádám 
a dalším vědomostním 
soutěžím, řada z nich 
úspěšně reprezentuje 
školu v okresních i kraj-
ských kolech. Ve své mi-
moškolní činnosti vede 
žákovské kroužky za-
měřené na přírodní vědy 
a zdravý životní styl. 
Svou práci vykonává svě-
domitě a s nadšením.
  (pokračování na str. 11)

Město ke Dni učitelů ocenilo vybrané pedagogy
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  (pokračování ze str. 10)
Lýdia Vinklárková 

– ZŠ nár.um. PB F-M, 
tř. T. G. Masaryka 454 

Patří k pilířům peda-
gogického sboru. Vyu-
čuje na 1. stupni, pečuje 
o rozvoj talentovaných 
žáků především v ma-
tematice. Své svěřence 
vede k řešení zajíma-
vých matematických 
úloh i při volnočasových 
aktivitách, organizuje 
také matematické soutě-
že. Vysoce pedagogicky 
kvalifikovaným přístu-
pem, odbornými znalost-
mi a vstřícným vztahem 
k dětem, pomohla k roz-
jezdu studijních úspěchů 
mnoha žáků.

Školství

V březnu 2019 jsme 
s finanční pomocí firmy 
z okolí města realizovali 
první lyžařský výcvikový 
kurz v historii naší školy. 
Ačkoliv je organizace ly-
žařských kurzů v základ-
ních školách běžnou kaž-
doroční činností, v naší 
škole ZŠ Naděje se jednalo 
o jedinečný projekt zejmé-
na proto, že naši žáci po-
cházejí většinou ze sociál-
ního rodinného prostředí, 
které jim neumožňuje fi-
nancovat takovou akci.

Někteří žáci jsou vzhle-
dem k jejich handicapu ne 
vždy společensky adap-
tabilní. Účastnili se proto 
vybraní žáci ze všech tříd 
základní školy. Byli jsme 
zvědavi, jak tato akce do-
padne a zejména potom, 
jak ji budou vnímat naši 
žáci. Stanovili jsme sym-
bolickou spoluúčast i pro 

Přemýšlíte, že byste své 
dítě svěřili do naší odbor-
né péče, abyste se mohli 
vrátit do práce? Pak se ur-
čitě přijďte podívat do na-
šich jeslí!

V pátek dne 3. května 
od 16.00 do 18.00 hodin 
a v sobotu 4. 5. 2019 od 9.00 
do 11.00 hodin se bude ko-
nat DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ V JESLÍCH FRÝ-
DEK-MÍSTEK, p. o., Bro-

žíkova 40.
Společně s dalšími rodiči 

si projdete celé prostory jes-
liček, včetně velké zahrady. 
Dozvíte se, jak funguje chod 
zařízení, a budete moci své 
dotazy pokládat přímo pe-
čovatelkám a vedení jeslí.

Těšíme se na vaši návště-
vu.

„Jaro, léto, podzim, zima, 
v jesličkách je pořád pri-
ma!“

Den otevřených dveří 
v jeslích Frýdek-Místek

První den našeho dub-
nového Týdne zdraví 
v MŠ J. Trnky jsme za-
hájili besedou s nevido-
mým a částečně nedoslý-
chavým p. Holbou, který 
nás navštívil se svým vo-
dicím psem Amy.

Druhý den předškoláci 
besedovali s ambasadorem 
VZP p. Krupou na inva-
lidním vozíčku (projekt 
VZPoura dětským úrazům).

Den třetí děti měly akce 
dvě, jedna byla určena pro 
předškoláky o zdravé stravě 
a zdravém životním stylu 
„Jak se Zdravík skamarádil 
s Jedlíkem“ (projekt ZKUS 
TO ZDRAVĚ), malé děti si 
povídání o ovoci a zelenině 
zpetřily vlastnoruční výro-
bou čerstvých džusíků.

Den čtvrtý byl v rámci 
oslavy Dne zdraví – již po-

třetí jsme odpoledne uví-
tali v naší MŠ milé hosty 
z ČČK, ADRY, KAFIRY 
a Vodní záchranné služby.

Poslední den, pátý, nás 
navštívila dentální hygie-
nistka p. Kuchařová, která 
děti učila, jak mají o své 
zoubky pečovat a co jíst, 

aby je měly zdravé.
Věříme, že si naše děti bu-

dou svého zdraví vážit stejně 
jako hosté, kteří nás tento 
týden navštívili a o své cenné 
zkušenosti, poznatky a do-
vednosti se s námi podělili. 
Lenka Izsóvá, MŠ Anenská, 
odlouč. prac. MŠ J. Trnky

Týden zdraví na MŠ J. Trnky

ZŠ Naděje poprvé na lyžařském kurzu

rodiče a očekávali jsme, 
jak se darovaný výcvik 
projeví v chování žáků 
a v jejich vnímání tohoto 
daru.

Potěšilo nás, že žáci 
byli z realizace lyžařského 
kurzu nadšení a doslova 
celá škola žila celý týden 
probíhajícím kurzem. 

Žáci horlivě sdělovali své 
zážitky z lyžování každý 
den, mnozí z nich stáli 
poprvé na lyžích a ani žá-
kům nevadilo, že lyžovali 
každý den až odpoledne. 
Žáci si výuku a lyžování 
užívali, pedagogové a in-
struktoři oceňovali píli 
a snahu žáků se učit. Ne-

lze asi více popsat super 
atmosféru v průběhu ce-
lého kurzu, k níž přispěla 
i dokonalá organizace ze 
strany poskytovatele služ-
by – firmy na Bílé. Podě-
kování za úspěšnou akci 
patří všem organizátorům, 
sponzorské firmě a žákům 
za předvedené výkony.  TS

Děti z naší družiny 
na 4. ZŠ se zúčastnily 
v sobotu 23. března 9. 
Mistrovství MSK Puzzle 
dvojic ve Frýdku-Místku 
a 6. ročníku Městského 
přeboru v piškvorkách 
na SVČ Klíč. Mistrovství 
i městského přeboru se 
pravidelně zúčastňujeme 
a letošní ročník byl pro 
nás velmi úspěšný.

Dvoučlenné týmy sklá-
daly ve čtyřech kolech čtyři 
různá puzzle 99–200 dílků. 
Soutěžilo se ve třech kate-

goriích. Naše týmy soutěži-
ly v nejmladší kategorií A. 
Dvoučlenný tým ve složení 
Bára Köhlerová a Tobias 
Otta se umístil na krás-
ném 2. místě a odnesl si 
medaile, diplomy a věc-
nou odměnu. V Městském 
přeboru v piškvorkách se 
hrálo ve stejných katego-
riích. Ve skupině se hrálo 
systémem každý s každým 
na tři vítězné zápasy. Nej-
lepší dva z každé skupiny 
postoupili do finálové sku-
piny. V kategorii A obsa-

dil Fabián Bužek 2. místo 
a Vojtěch Fusek 3. místo. 
Děkujeme všem dětem 
za reprezentaci naší druži-
ny a vítězům blahopřejeme. 

 Kateřina Klímová, 
 vedoucí vychovatelka ŠD

Úspěchy školní družiny ze Čtyřky
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Výstava kreativní tvorby žáků a stu-
dentů Střední školy, Základní školy 
a Mateřské školy, Frýdek-Místek, pří-
spěvkové organizace. Vernisáž bude 
25. 4. v 16.00.

www.knihovnafm.cz
24. 4. v 17.00, Frýdek
Esoterický podvečer
25. 4. v 16.30, Místek

Nezapomenutelný Rembrandt 
– život a dílo

Přednáška Gabriely Pelikánové.
26. 4. v 19.00, Místek

René Gavlas a Josef Pak 
(Joe After) 

World music, jedinečné spojení 
kontrabasu a handpanu.
29. 4. v 17.00, Frýdek

Vernisáž výstavy 
Olgy Szymanské

Výstavy:
15. 3. – 24. 4., Jiráskova 

Melanie Nováková, 
Jóga v obrazech 

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@visitfm.cz
www.visitfm.cz
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1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

www.frydekmistek.cz
Pietní akt

k 74. výročí osvobození 
města Frýdku-Místku

na městském hřbitově ve Frýdku 
v pátek 3. 5. v 10.00.

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:
Vesmírná křídla 

Lenka Kovalová – Obrazy 
Výstava vás zve do světa představ, 
fantazie a barevných vizí. 

Historie hasičů v okrese 
Frýdek-Místek 

Expozice připomíná historii i součas-
nost hasičů. 

Barokní synagogy 

SO 20. 4. v 19.00
Ženy v běhu 

ČR | komedie | přístupný | česky | 93 
min. | 120 Kč

NE 21. 4. v 10.00
Lego příběh 2 

USA / AUS / DK / CA | animovaný 
| přístupný | dabing | 107 min. | 80 / 
60 Kč

NE 21. 4. v 15.00
Hledá se Yetti 

USA | animovaný | přístupný | dabing 
| 95 min. | 120 / 100 Kč

NE 21. 4. v 17.00
Mrňouskové 2. 

Daleko od domova 
FR | animovaný | přístupný | dabing | 
92 min. | 120 / 100 Kč

NE 21. 4. v 19.00
Trabantem tam a zase zpátky 

ČR | dokumentární | 12+ | česky | 120 
min. | 100 Kč

ÚT 23. 4. v 16.00
Bratři Lumiérové 

FR | dokumentární | přístupný | titul-
ky | 87 min. | 60 Kč

ST 24. 4. v 10.00
Ženy v běhu 

ČR | komedie | přístupný | česky | 93 
min. | 60 Kč

ST 24. 4. v 19.00
Avengers. Endgame 

USA | sci-fi | 12+ | titulky | 182 min. 
| 140 Kč

ČT 25. 4. v 16.30
Avengers. Endgame 

USA | sci-fi | 12+ | dabing | 182 min. 
| 140 Kč

ČT 25. 4. v 20.00
Avengers. Endgame 

USA | sci-fi | 12+ | titulky | 182 min. 
| 140 Kč

PÁ 26. 4. v 17.00
Teroristka 

ČR / SR | komedie | 12+ | česky | 95 
min. | 130 Kč

PÁ 26. 4. v 19.00
Avengers. Endgame 

USA | sci-fi | 12+ | dabing | 182 min. 
| 140 Kč

SO 27. 4. v 14.00
Zjevení 

FR | drama | 12+ | titulky | 137 min. 
| 60 Kč

NE 28. 4. v 10.00
Mia a bílý lev 

FR / GER / JAR | dobrodružný | pří-
stupný | dabing | 98 min. | 120 / 100 Kč

NE 28. 4. v 17.00
Cesta do pravěku 

ČSR | dobrodružný | přístupný | česky 
| 93 min. | 100 Kč

NE 28. 4. v 19.00
Avengers. Endgame 

USA | sci-fi | 12+ | titulky | 182 min. 
| 140 Kč

PO 29. 4. v 17.00
Ostrým nožom 

SR | drama | 15+ | slovensky | 89 min. 
| 120 Kč

PO 29. 4. v 19.00
Nikdy neodvracej zrak 

GER / IT | drama | 15+ | titulky | 188 
min. | 120 / 100 Kč

ÚT 30. 4. v 17.00
Hellboy 

USA | sci-fi | 15+ | dabing | 121 min. 
| 120 Kč

ÚT 30. 4. v 19.00
Modlitba 

FR | drama | 15+ | titulky | 107 min. | 
110 / 90 Kč

ST 1. 5. v 10.00
Co jsme komu zase udělali? 

FR | komedie | 12+ | titulky | 98 min. 
| 60 Kč

ST 1. 5. v 17.00
Mia a bílý lev 

FR / GER / JAR | dobrodružný | pří-
stupný | dabing | 98 min. | 120 / 100 Kč

ST 1. 5. v 19.00
Avengers. Endgame 

USA | sci-fi | 12+ | dabing | 182 min. 
| 140 Kč

POD ŠIRÝM NEBEM
Čt–So 18. 4.–20. 4., náměstí Svobody

Velikonoční městečko
Koncerty, divadélka, zvířátka, dílnič-
ky a tradiční trhy na náměstí. Dětské 
folklorní soubory Ostravička a Valá-
šek. Koncerty Ivan Hlas Trio, Jana-
nas, Plyš, Hrozen a další.

DIVADLO
St 17. 4. v 19.00

Maryša 
Divadlo Petra Bezruče / př. sk. Ostra-
va v černém / Vstupné 300 Kč
Tragický příběh nešťastné dívky do-
nucené podlehnout společenskému 
a rodinnému nátlaku zná asi každý.

Út 23. 4. v 19.00
Velké lásky v malém hotelu 

Divadelní společnost Háta / mimo 
předplatné / Vstupné 450 Kč
Bláznivá komedie Raye Cooneyho 
plná spletitých situací.

Pá 27. 4. v 19.00
Expres na západ 

Divadlo Ungelt / př. sk. Silné příběhy 
/ Vstupné 450 Kč
Herecké mistrovství ve strhujícím 
dramatu Cormaca McCarthyho.

HUDBA
Pá 5. 4. v 19.00

Behind the Door slaví 15
mimo předplatné / Vstupné 150 Kč
Výjimečný koncert na domácí půdě 
se spoustou hudebních hostů.

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 7. 4. v 15.00

Africká pohádka 
Divadlo V batohu / Vstupné 60 Kč
Humorný a dobrodružný příběh, plný 
afrických rytmů, o lovci Hoďflintu-
dožitovi. Pro děti od 3 let.

Ne 14. 4. v 15.00
O křišťálovém srdci 

CziDivadlo Praha / Vstupné 60 Kč
Pohádka plná vtipných situací, pře-
vleků a písniček o tom, jakou cenu 
má pro člověka láska. Pro děti od 3 
let.

VÝSTAVY
1. 3.–17. 4.

Miroslav Hodeček: 
Notes from a steppe

Fotografie z ročního pobytu v Mon-
golsku, kde autor rok žil a pracoval 
v agentuře UNDP organizace OSN.

23. 4.–31. 5.
Výstava 9. ročníku Mezinárodní 
výtvarné soutěže žáků a studentů

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

HUDBA
26. 4. v 19.00, Národní dům

Jarní koncert symfonického 
orchestru Frýdek-Místek

mimo předplatné / Vstupné 150 Kč / 
100 Kč studenti, senioři a ZTP/P
Koncert v duchu velkých symfonic-
kých děl českého a světového roman-
tismu.

INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI
St 17. 4. v 18.30

Povídání v Zeleném baru 
s Ladislavem Barešem

O průzkumu šachtových hrobů a dal-
ších dobrodružstvích české egypto-
logie s profesorem Ladislavem Bare-
šem. Vstup zdarma. Moderuje Libor 
Magdoň.

VÝSTAVY
25. 3.–30. 4.

Výstava k 80. výročí ZUŠ 
Frýdek-Místek 1939–2019 

Prezentace tvorby Výtvarného obo-
ru ZUŠ Frýdek-Místek u příležitosti 
oslav výročí založení školy. 

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

KINO
ST 17. 4. v 10.00

Psí domov
USA | rodinný | přístupný | dabing | 93 
min. | 60 Kč

ČT 18. 4. v 17.00
After. Polibek 

USA | romantický | 12+ | titulky | 106 
min. | 120 / 100 Kč

ČT 18. 4. v 19.00
La Llorona. Prokletá žena 

USA | horor | 15+ | titulky | 93 min. | 
130 / 110 Kč

PÁ 19. 4. v 9.30
Pohádky pro kočku 

ČR | rodinný | přístupný | česky | 76 
min. | 30 Kč

PÁ 19. 4. v 15.00
Mrňouskové 2. 

Daleko od domova 
FR | animovaný | přístupný | dabing | 
92 min. | 120 / 100 Kč

PÁ 19. 4. v 16.30 
Shazam! 

USA | fantasy | přístupný | titulky | 
132 min. | 120 Kč

PÁ 19. 4. v 19.00 
Teroristka 

ČR / SR | komedie | 12+ | česky | 95 
min. | 130 Kč

SO 20. 4. v 15.00
Husí kůže 2. 

Ukradený Halloween 
USA | rodinný | přístupný | dabing | 84 
min. | 80 / 60 Kč

SO 20. 4. v 17.00
Hledá se Yetti 

USA | animovaný | přístupný | dabing 
| 95 min. | 120 / 100 Kč



≈  13  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuProgramová nabídka

v českých zemích 
Výstava představuje nejstarší, histo-
ricky a umělecky nejcennější synago-
gy, které byly v Čechách a na Moravě 
vybudovány v 17. a 18. století. Výsta-
va ve spolupráci s Židovským muze-
em v Praze potrvá do 26. května.

PŘEDNÁŠKY:
Čtvrtek 18. dubna v 16.30 hodin, 

Zelený dům
Veselé Velikonoce

Přijďte se podívat na výstavu něko-
lika set historických velikonočních 
pozdravů z let 1900–1948, malova-
ných perníků, vajíček a pomlázek. 
Doprovodná přednáška přiblíží regi-
onální zvyky, obyčeje a pověsti, které 
se váží k období Velikonoc. 

 DĚNÍ V MUZEU:
OKOLO FRÝDECKÉHO 

ZÁMKU CESTIČKA 
– HLEDAČKA

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

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.

Pojeďte s námi přivítat jaro a zrelaxo-
vat na wellness víkendy s jógou – viz 
web.

 Hospůdka u Arnošta

ul. Těšínská (areál TJ Slezan)

738 01 Frýdek-Místek
tel: 727 872 788 14–23 h. 
hospudka@uArnosta.cz

www.uArnosta.cz
18. 4. (čt) v 19 h. 

SASABAND &. Zdeněk Šponar
Koncert ostravské folkové kapely Sa-
saband, hrající heavy-folk, což se dá 
vyložit jako těžký folk. 

25. 4. (čt) v 19 h. 
Folk & Country Jam Session

Pravidelné setkání a svobodné hu-
dební jamování příznivců „čundrác-
ké“ muziky vonící dálkami, ohněm 
a přátelstvím. Vstup zdarma.

Aktuální výstavy:
Fotoklub Art Collegium FM

Výstava fotografií členů Fotoklubu 
Art Collegium Frýdek-Místek potrvá 
do 30. dubna.

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 27. dubna v 15 hodin
Čert vem anděla

Premiéra veselé činoherní pohádky 
o tom, že i čertovští rodiče to nemají 
se svou dcerou na vdávání jednodu-
ché. Hraje Divadlo Prozatím Frýdek-
-Místek. Vstupné 30 Kč.

Půjčování kostýmů v dubnu:
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 pondělí a úterý 

– 18.30–19.30 
– kurz Spirální stabilizace páteře
od 25. 4. – každý čtvrtek od 18 
do 20 h. – Kurz Křesťanství 

21. 4. – Velikonoční zábava – v 19 h. 
s kapelou La Fiesta Band
27. 4. – Farní zájezd za otcem Mar-
kem a okolí Těšínska
30. 4. – Přednáška – Otec Dr. Daniel 
Vícha – Téma: Strach a jak mu čelit

KuLTurNÍ DŮM FrÝDEK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

pátek 19. 4. v 19.30 hodin
Kali DOVI DOPO SHOW

Kali & Peter Pann míří do Frýd-
ku-Místku! Zveme tě na ex-
kluzivní show DOVI DOPO.  
www.smsticket.cz 373 Kč

sobota 27. 4.
Tradiční Hrozenbál

Více informací na www.skupinahro-
zen.cz.

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 dob-
rými a pevnými přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

SVČ KLÍČ

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

17. 4. KUTILOVÉ PLETOU 
POMLÁZKY

K Velikonocům patří neodmyslitelně 
koledování a každý správný koledník 
by měl mít svou pomlázku. Nejlepší 
pomlázka je samozřejmě vlastnoruč-
ně upletená z kvalitního vrbového 
proutí. Pokud se chceš naučit tuto po-
mlázku plést, přijď za námi.
Věk: děti a rodiče s dětmi
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
B, Pionýrů 764, Místek, 16.30–18.30 
hodin, Cena: 30 Kč
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: 
recepce@klicfm.cz
27. 4. JARNÍ ŠPERKY A DEKO-
RACE | SOBOTNÍ VÝTVARKA 
Inspirací pro sobotní tvorbu jsou ten-
tokrát květy a kvítky jarní přírody. 
Oblíbeným módním doplňkem se 
určitě stane čelenka s pestrými květy 
z foamiranu. Dalším výrobkem bude 
Květinová víla z korálků a na drobné 
šperky se jistě bude hodit i originální 
dóza. Věk: 7–13 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: re-
cepce@klicfm.cz

Více na www.ocfryda.czGALErIE 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

Filozofie a praxe jógy pro každého, 
zpevnění těla, prevence poruch páte-
ře, psychické vyladění, relaxace a re-
generace, posílení imunity, správné 
dýchání, radost ze života… 

JARNÍ CYKLUS 
PRAVIDELNÝCH KURZŮ

NOVINKY:
Pondělí 18–20 h.

TECHNIKY HLADINY 
ALFA A ARTETERAPIE 

s Lenkou Kovalovou
Středa 16–17.30 h.

MEDITACE V LABYRINTU 
se Zdeňkem Šebestou

Do 18. 5. – HEDVÁBNÁ 
KŘÍDLA

Výstava Lenky ve výstavních pro-
storách Frýdeckého zámku. Kromě 
mnoha krásných obrazů jsou k vidění 
i jedinečné hedvábné oděvní originá-
ly a doplňky. 

27. 4. – 9.00–18.30 ZTRACENÝ 
OBZOR ANEB SETKÁNÍ 

S TAJEMNOU ŠANGRILA
Pestrý a smysluplný den, kde se mů-
žeme inspirovat, jak to udělat, aby se 
nám v tomto životě dařilo, abychom 
byli zdraví a uměli se ze života rado-
vat. O své celoživotní zkušenosti se 
s námi ve vyprávění i dalších techni-
kách podělí Zdeněk Šebesta a učitelé 
Školy jógy KARAKAL.

Těhotenské a poporodní centrum

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

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

Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 

oborech (pouze porodních asistentek 
a fyzioterapeutů).

SLUŽBY:
Nastřelování náušnic 

Návštěvní služba porodní 
asistentky 

(zdarma – na základě 
indikace lékaře)

Masáže těhotných i po porodu  
(klasické i aroma)
Laktační poradna

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
30. 4. v 16.45

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
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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. 

18. 4. čtvrtek DOWNBELLOW & 
DEAD HORNET & MOWDEES
SKVĚLÝ TROJKONCERT FRÝ-
DECKO-MÍSTECKÝCH KAPEL.
20. 4. sobota RESONANCE W/ 
SYMPLEX AKA GROOVER 
TECHNO MUSIC NIGHT – RE-
SONANCE W/ SYMPLEX AKA 
GROOVER. DÁLE JAKO SPE-
CIÁLNÍ HOSTÉ KARL & JOHN 
A JAKO SUPPORT TRIFECTA 
DJS.
21. 4. neděle VELIKONOČNÍ 
HITY ZE ZÁHROBÍ 18 PLUS 
NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB 
S KAMILEM A KOMÁREM.
26. 4. pátek BEATS FOR LOVE: 
ON THE ROAD
NEJVĚTŠÍ TANEČNÍ FES-
TIVAL V ČR S NEOPAKO-
VATELNOU ATMOSFÉROU 

A PROSTŘEDÍM PŘIJÍŽDÍ 
DO TVÉHO KLUBU. DJS: TRÁ-
VA, DENYSA, ROB NASH, MA-
THIASS O´ZANA, KMÍN.
27. 4. sobota BASS INVASION 
– TRIDENT WARM UP W/ BI-
FIDUS AKTIF & BEATY
NOC PLNÁ ZLOMENÝCH BE-
ATŮ A TENTOKRÁT JAKO 
TRIDENT WARM UP. DJS: BI-
FIDUS AKTIX, BEATY, DIS-
GUSTIN JUSTIN, FANTEK & 
PEX, DRUM-IT, ONDER, LA-
HIRE, CUBIX.
30. 4. úterý NA STOJÁKA
STAND-UP COMEDY 
„NA STOJÁKA“ SNAD NENÍ 
TŘEBA DLOUZE PŘEDSTA-
VOVAT. VYSTOUPÍ JOSEF 
POLÁŠEK, NASTY, ARNOŠT 
FRAUENBERG.

24. 4. v 15.00
TERMÍNY CVIČENÍ:

Počet míst omezen, 
pro rezervaci 

volejte 777 755 907.
Ve čtvrtek v 15.30 a 16.30 h.

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE

Jak dítěti dopomoci správně růst (ob-
sahová náplň: praktické nácviky ma-
nipulace s dítětem, masáže kojenců, 
metodika správného krmení, relaxač-
ní polohy pro zklidnění nespavých 
a hyperaktivních dětí). Pod vedením 
fyzioterapeutky!

PRO DĚTI od 3–6 měsíců
16., 23. 4. – 9.00

PRO DĚTI od 8–12 měsíců
16., 23. 4. – 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 jednotlivce nebo 
skupinu, kteří si předem domluví pří-
pravu do školy nebo téma, které chtějí 
s pracovnicí prodiskutovat. 
Dětem a mládeži z F-M ve věku od 6 
let ZDARMA nabízíme: důvěrné 
a bezpečné prostředí pro trávení vol-
ného času, zajímavé aktivity, příleži-
tosti, motivaci, pomoc a podporu.

TANEČNÍ STuDIO DANCEpOINT

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek

Markéta Bilasová, tel.: 776 096 091
OTEVŘELI JSME 

PŘIHLÁŠKY 
NA PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY!

Více na 
www.primestskytaborfm.cz

21. 6. 2019
ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍ 

SHOW PROBĚHNE 
V KINĚ VLAST

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
704 420 053 

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

VÝUKA KRESBY A MALBY 
pro děti, mládež i dospělé, 
pro začátečníky i pokročilé

LETNÍ KURZY 
(červen, červenec, srpen)
Keramické workshopy 

– zahradní nádoby
Letní PLENÉR

Prázdninové kurzy kresby
Kurzy PAVERPOLU

www.kapitola.euVÝTVArNÝ ATELIÉr VN

Frýdek, Bruzovská 2589, 
budova B Goodwillu, 

v přízemí vpravo
737 178 841

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

Nabízíme kurzy pro mládež, 
dospělé i důchodce:
ARTETERAPIE, 

KRESBA A MALBA
pro začátečníky i pokročilé

včetně přípravy 
na talentové zkoušky

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

celého roku
každý čtvrtek 15.30 – 17.30

FAuNApArK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

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

návštěvníků a turistů
sobota 20. 4. v 16.00–18.00  

Hledání velikonočního vajíčka
pátek 26. 4. v 17.00–22.00 

Architekti: Made in Ostrava!!! 

LuMpÍKOV

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

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

Lumpíkov, kurzy pro děti i dospělé, 

příměstské tábory.
pondělky od 16.45 do 17.45 

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) 

úterky 9.30–10.15
Mluvící Lumpíci 

(čtenářský kroužek pro děti od 1 do 3 
let), rezervace na info@lumpikov.cz

25. 4. v 9.30–12.00
Kurz pětiminutového líčení, aneb jak 
být krásná za pár minut – Kristýna 
Dvořáčková, rezervace na info@

lumpikov.cz 
13. 4. v 9.30–10.15

Divadélko JednaDvě – O ztrace-
ném míči – se vstupem do herny 

DIVADELNÍ KLuB D.N.A.

web: http://klubdna.cz/
v prostorách ředitelství 

Slezanu vedle Faunaparku
Vstupenky rezervujte na emailové 

adrese soubor.dna@ 
@seznam.cz, nebo SMS na tel. 

731 196 572.
Čtvrtek 18. 4. v 19.00 
MÓDNÍ KLUBOVÁ 

PŘEHLÍDKA
Jarní kolekce salónu Móda Lena, 
modelky z agentury Fatima. Dopro-
vodný program – ženský pěvecký 
sbor TEATET. 90 Kč.

Čtvrtek 25. 4. v 19.00
MEDVĚD 

(soubor D.N.A.)
Dramedie autora A. P. Čechova. 
Zůstane mladá vdova po zbytek 
života ve smutku a o samotě, když 
do jejího domu a života vpadne cizí 

muž, nebo se vše změní? 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 dan-
ce, show dance, gymnastika, latina

každé pondělí od 16 do 17 h.
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Muzeum Beskyd spolu 
s Hasičských záchranným 
sborem MSK, územním 
odborem F-M, připra-
vilo ve výstavních síních 
zámku expozici, která má 
mimo jiné připomenout 
historii hasičských sborů 
na Frýdecko-Místecku.

Slavnostní vernisáž 
výstavy se uskutečnila 
ve čtvrtek 28. března v Ry-
tířském sále za přítomnosti 
významných hostů. Spolu 
s ředitelem muzea Stanisla-
vem Hrabovským vernisáž 
zahájil ředitel územního 
odboru HZS MSK Vojtěch 
Nezval. Výstava chce připo-
menout tradici, profesiona-
litu, dobrovolnictví, nadše-
ní i budoucnost, proto si ji 
nenechali ujít ani zástupce 
ředitele SOŠ a VOŠ požární 

ochrany ve F-M Jiří Rogo-
wski, Leo Kuběna, starosta 
Krajského sdružení hasičů 
MSK, Dalibor Velčovský, 
starosta Okresního sdružení 
hasičů Frýdek-Místek, po-
zvání přijali i další hosté.

O hudební doprovod bě-
hem vernisáže se postarala 
Základní umělecká škola 
duchovní hudby F-M. Vý-
stavu připravila historička 
muzea Kateřina Peková 
spolu s Daliborem Kubát-
kou, zástupcem HZS MSK, 
územního odboru F-M.

Sbory dobrovolných hasi-
čů z různých koutů okresu 
jsou na výstavě prezento-
vány předměty, dokumenty 
a fotografiemi od jejich po-
čátků na přelomu 19. a 20. 
století. Už před vchodem 
do výstavy mohou návštěv-

níci vidět koňskou stříkač-
ku zapůjčenou od SDH 
Dobrá. Mezi nejzajímavější 
exponáty pak patří vývoj 
dýchací hasičské techni-
ky od poloviny 20. století 
po současnost nebo speci-
ální hasičské obleky, napří-
klad protichemický, vodní 
a lezecký. Na arkádové 
chodbě Frýdeckého zámku 
jsou vystaveny fotografie 
dokumentující práci hasičů 
u požárů, nehod a záchra-
nách lidských životů.

Výstava potrvá na zám-
ku do 2. června.

Historie hasičů v okrese Frýdek-Místek na Frýdeckém zámku

Po Sweetsen Festu, FM 
City Festu využije prostor 
bývalé textilky Slezanu 
další – zcela nový – festi-
val, který je z podobného 
soudku, či chcete-li sudu, 
jako úspěšné Pivopění, 
open air akce Kultury-
FM, která zdařile spojila 
kulturní program s pře-
hlídkou minipivovarů. Po-
dobný základ má i Vínopi-
tie, které se ve slezanském 
areálu na Těšínské ulici 
připravuje na 8. června, 
a rovněž by se mělo stát 
pro tento prostor a město 
tradiční každoroční akcí.

Pořadatelé nezastírají, že 
se nechali inspirovat právě 
Pivopěním, kde v konku-
renci mnoha pivovarů a je-
jich široké nabídky byl vel-
ký zájem i o vína, která zde 
přitom byla jen doplňkovou 
záležitostí. Zrodil se tak 
nápad připravit podobnou 
akci, kde bude hrát prim 
pro změnu víno. „Osobně 
jsem byl strašně překvapen, 
jak se místní lidé o víno 
zajímali, kolik na nás měli 
otázek. Taková komunika-
ce nás baví, a proto jsme 
oslovili podobně laděné 
vinaře, kteří zde rádi před-
staví svou produkci a lidem 
se budou věnovat, přinesou 
osvětu a nabídnou show, jak 
má být,“ sdělil na tiskové 
konferenci k akci Petr Got-
twald, který je odborným 
garantem akce.

Se skleničkou vína tak 
budete moci vyrazit k pro-
hlídce výstavy Slezanu 
a Muzea Beskyd Nezapo-
menutelný Slezan (Lan-
sbergerové) nebo „kon-
zumovat“ další bohatý 
doprovodný kulturní pro-

gram, jenž obstará kapela 
ŠAJTAR, cimbálová žen-
ská muzika IRŠAVA, pol-
ská kapela KRIZOPA, dále 
DUO ROZMARÝN, FUN-
KY BEAT či GENERACE 
95 – bluesrocková kapela. 

„Trochu jsme bojovali 
s názvem této akce, když 
jsme zjistili, že ten původní, 
s nímž jsme přišli – „FM žije 
vínem“, byl už registrován, 
a proto jsme museli hledat 
jinou výstižnou alternativu. 
S mým kamarádem, při lah-
vi dobrého vína, jak také ji-
nak, jsme nakonec měli do-
slova bezedný sud nápadů. 
Když jsme to všechno ne-
chali vybublat a uležet, vy-
zrálo to ve velmi vyrovnaný 
a plný název, s jiskrou a tím 
pravým buketem – „FM Ví-
nopitie“. Snoubí v sobě vše, 
co je potřeba pro to, aby lidé 

našli chuť na tuto akci při-
jít, i s odkazem na dlouhou 
tradici tohoto nápoje, který 
je ve správných dávkách 
přírodním elixírem života. 
Je naším přáním, aby už 
letošní FM Vínopitie bylo 
ročníkem, který bude chut-
nat a na který se bude vzpo-
mínat s očekáváním, co se 
urodí příští sezónu,“ uvedl 
ředitel festivalu Richard 
Žabka, který vysvětlil, že 
název „vínopitie“ pochází 
ze staročeštiny. 

Předprodej vstupenek se 
již rozběhl, v Turistickém 
informačním centru a v Ná-
rodním domě jsou k dostání 
za stokorunu (na místě pak 
dvojnásobek) a kromě ga-
rantované půldenní zábavy 
získáte skleničku vína s lo-
gem festivalu jako suvenýr 
a jeden košt zdarma.  (pp)

Prostory bývalé textilky využije 
další kulturní festival – Vínopitie

NA ZDAR FESTIVALU: Kultura a víno – to jde k sobě. 
 Foto: Petr Pavelka
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EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

K & M

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

604 145 641

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.

PEDIKÚRA
Dita Michálková

T. G. Masaryka 496,
738 01 Frýdek-Místek

naproti katastrálnímu úřadu
Objednávky na tel.:
604 353 845

Statutární město 
Frýdek-Místek 

– tajemník 
Magistrátu města 
Frýdku-Místku 

vyhlašuje 
výběrové řízení 

na místo

vedoucí/ho oddělení 
veřejného 

opatrovnictví odboru 
sociálních služeb 
Magistrátu města 
Frýdek-Místek, 
Radniční 1148

Přihlášky 
s požadovanými doklady  
zasílejte do 24. 4. 2019

Více informací naleznete 
na webu města 

www.frydekmistek.cz

Hledáme zařízené byty a domy vhodné
k sezónnímu pronájmu zahraničním pilotům 
a jejich rodinným příslušníkům.

Lokalita: do 45 minut jízdy autem z Mošnova

V případě zájmu o spolupráci prosím volejte: 605 267 221, 728 870 445
nebo pište: ostrava@foreigners.cz


