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Rada města ve zhruba 
čtrnáctidenních interva-
lech rozhoduje na svých 
zasedáních o mnoha zále-
žitostech, které má ve své 
kompetenci, schvaluje 
jednotlivé kroky nutné 
k realizaci mnoha projek-
tů, ale zabývá se i vizemi 
těch nových.

Naposledy bylo na jed-
nání rady diskutováno na-
příklad téma coworkingu, 
tedy zřízení místa, kde by 
se mohli scházet podni-
katelé, měli by své malé 
části provozů a vzájemně 
by kooperovali. „V tako-
vém místě se podnikatelé 
potkávají, sdílejí své názo-
ry, informace, rozvíjí své 
projekty. Nejbližší cowor-
kingové centrum je v Os-
travě a my jsme se shodli, 
že bychom měli vědět, co 
by obnášelo, aby něco po-
dobného vzniklo u nás. 
Nabízí se například využití 
budovy Slezanu 08, kte-
rá má dobrou dostupnost 
a obrovské možnosti vyu-
žití toho území jako celku. 
Nabízí se návazné věci jako 
třeba muzeum starých aut, 
vyhlídková věž, lezecká 
stěna a mnoho dalšího, ale 
samozřejmě vymyslet se 
dá spoustu věcí, ale důleži-

tá je otázka financí,“ shrnul 
náměstek primátora Jakub 
Míček. „V ostravském 
coworkingu jsme se byli 
poprvé podívat už někdy 
před dvěma a půl lety, jistě 
lákavá je i vize ve Frýdku-
-Místku realizovat něco 
po vzoru Dolní oblasti Vít-
kovice, ale všechno je to 
běh na dlouhou trať. Jsme 
ale rádi, že se nám v pro-
jektech, které nelze zrea-
lizovat ze dne na den, daří 
posouvat. Po obrovském 
úsilí se nám třeba záměr 
odkanalizování místních 
částí Chlebovice, Skalice, 
Zelinkovice a Lysůvky 
podařilo dovést k zadání 
veřejné zakázky, u níž se 
povedl výběr zhotovitelů 
za velmi ekonomicky vý-
hodných podmínek,“ řekl 
primátor Michal Pobucký.

O tom, jak je cesta k na-
plnění projektů trnitá, svěd-
čí třeba i projekt výstavby 
basketbalové haly u 5. ZŠ, 
v němž se město znovu 
angažuje. Už to vypadalo, 
že „půjde k ledu“, ale nyní 
rada města rozhodla o opě-
tovné spolupráci se spolkem 
Basketpoint, zastoupeným 
Zdeňkem Navrátilem, který 
sdělil, že ministerstvo zve-
řejnilo v závěru září nový 

slovo primátora
Vážení občané,
jsou problémy, které se z komunální úrovně obtížně 

řeší, a ani kompetence primátora na ně nestačí, protože 
naráží na mantinely vymezené zákony, které mnohdy 
nejsou nastaveny tak, jak by bylo třeba. Z tohoto soudku 
jsou i jevy spojené s chudobou a bezdomovectvím, a proto 
jsem přijal výzvu být v čele Pracovní skupiny k 15 opatře-
ním v boji s chudobou, která komunikuje na úrovni vlády 
a parlamentu. Mezi tou patnáctkou jsou témata, kterými 
se zabývám a která nás trápí i ve Frýdku-Místku. Napří-
klad v boji s byznysem s chudobou už jsme zrušili některé 
ubytovny, ale obchodníci s chudobou nadále hojně zneu-
žívají sociální systém dávek na bydlení a využívají často 
bezvýchodné situace sociálně slabých, které sestěhovávají 
do ubytoven a nevyhovujících bytů, a vyrábějí tak problé-
my v místech, kde byli občané zvyklí na určitou úroveň 
bydlení a soužití. Je shoda na tom, že musí dojít k revizi 
systému dávek, aby byl skutečně motivační, obsahoval tře-
ba bonifikace i sankce v souvislosti se školní docházkou, 
pácháním přestupků a podobně. Já osobně bych je navázal 
třeba i na nutnost mít výuční list, aby se nám nestávalo, že 
máme problém s řemeslnými profesemi, a přitom přibýva-
jí osoby s pouze základním vzděláním, které „nic neumí“ 
a úřad práce si s nimi neví rady.  Michal Pobucký

JEDNÁNÍ O CHUDOBĚ: Primátor Michal Pobucký 
s poslancem Alešem Juchelkou (ANO).  Foto: Petr Pavelka

Statutární město Frý-
dek-Místek slavnostně 
zprovozní ve čtvrtek 24. 
října v 14.30 hodin nově 
vybudovaný skatepark 
v lokalitě atletického sta-
dionu TJ Slezan, naproti 
haly Polárka. 

Připraven je i dopro-
vodný program, o který se 
postará společnost Mystic 
Constructions, tedy reali-
zátor stavby skateparku. 
Pro diváky a nadšence 
kolečkových sportů při-

pravuje skate a BMX ex-
hibice zkušených riders, 
DJ i občerstvení. 

„Skatepark o velikosti 
hokejové plochy má stree-
tovou a bazénovou část, 
která je navíc částečně 
zastřešena, takže chrání 
před deštěm a v létě před 
sluncem. Ve streetové 
části jsou instalovány pře-
kážky běžné v pouličním 
prostředí, to znamená růz-
ně vysoké a dlouhé sjezdy, 
schody, zábradlí, zídky, la-

vičky, obrubníky a podob-
ně,“ připomenul náměstek 
primátora Pavel Machala. 

Frýdek-Místek se tak 
bude moci pyšnit dalším 
jedinečným špičkovým 
sportovním zařízením, 
nakonec umístěném v bez-
prostřední blízkosti jiného 
sportoviště nejvyšší kvali-
ty, u sportovní haly Polár-
ka. Monolitický betonový 
skatepark je vhodný jak 
pro skejty, koloběžky, tak 
i kola a kolečkové brusle.

Slavnostní otevření skateparku

RADA MĚSTA: Jednání o tom, co město podpoří, vytvoří, i o výhledech do budouc-
na.  Foto: Petr Pavelka

Jednání rady města – realizace projektů i vize těch nových

dotační titul pro sportovní 
kluby a tělovýchovné jed-
noty a že požádá o dotaci 
na halu z tohoto zdroje. 
„Zastupitelstvo dalo vý-
stavbě haly zelenou už loni. 
Schválilo prodej pozemků 
pro její výstavbu a současně 
odsouhlasilo dotaci ve výši 
17 milionů korun. Spolek 
žádal o dotace i kraj, který 
na výstavbu taktéž přispěje, 
a také ministerstvo školství. 
To ale žádosti nevyhovělo, 
takže to vypadalo, že hala 
nebude. Ovšem situace nyní 
nabrala nový spád. A aby se 
zkrátily prostoje, je vhodné 
už teď vybrat zhotovitele 
stavby,“ vysvětlil náměstek 
primátora Pavel Machala. 

 (Pokračování na str. 3)
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Vedení města dlouho-
době sleduje problemati-
ku coworkingových cen-
ter, míst, kde se scházejí 
podnikatelé, kteří zde na-
cházejí podmínky pro své 
podnikání, vzájemně se 
inspirují a spolupracují, 
čímž vzniká určitá ko-
munita, která si vzájemně 
pomáhá rozvíjet svůj byz-
nys. Otázka, zda se má 
město do této formy pod-
pory podnikání pustit, je 
znovu na stole.

„V souvislosti s budová-
ním průmyslové zóny Lís-
kovecká se již v roce 2002 
uvažovalo o postavení ob-
jektu, ve kterém by vznikl 
podnikatelský inkubátor, 
který by pomáhal novým, 
začínajícím podnikatelům. 
Nabízel by výrobní a kan-
celářské prostory, služby, 
poradenství. Napomáhal by 
vytváření podnikatelského 
prostředí pro malé a střed-
ní podnikatele. K realizaci 
nedošlo a v průmyslovou 
zónu obsadili již zavedené 
obchodní společnosti.

Dá se říct, že na tyto pod-
nikatelské inkubátory nava-
zují coworkingová centra, 
což jsou sdílené prostory pro 
pracovníky, kteří zde ne-
závisle na sobě vykonávají 
svou běžnou práci. Jde např. 
o kancelářské prostory, kte-
ré jsou vybaveny nábytkem, 
počítačovou sítí, internetem 

včetně příslušenství. Uži-
vatelé si na určitý čas pro-
najmou kancelář nebo jen 
pracovní stůl a s využitím 
společného zázemí a pří-
padné spolupráce s ostatní-
mi uživateli zde vykonávají 
svou pracovní činnost.

Město se může podílet 
na vzniku coworkingových 
center pronájmem nevyu-
žitých nebytových prostor. 
I v tomto Zpravodaji, ob-
vykle na straně 9, najdete 
docela dlouhý seznam vol-
ných nebytových prostor 
v majetku města.“ 
 Ivan Vrba za Klub KSČM

„Odpověď je jednoznač-
ně kladná, záleží ovšem, 
jak se celá věc uchopí. Měs-
to by mělo aktivně podpo-
rovat drobné podnikání 
a toto je jedna z cest.

Frýdek-Místek si zaslou-
ží prostor, kde by se setká-
vali podnikaví lidé. Toto 
místo by se mohlo stát cen-
trem spolupráce, mohly by 
tam vznikat nové projekty 
a nové pracovní příležitos-
ti. Takový prostor je živo-
taschopný jen s podporou 
veřejného sektoru. Nemusí 
se nutně jednat o velkou in-
vestiční akci velkého rozsa-
hu. Stačil by menší prostor 
v centru města se zajíma-
vou atmosférou a se zají-
mavým programem, který 
by byl schopný přitáhnout 
komunitu podnikavých lidí.

Volných prostor máme 
ve městě dost, ať už jsou 
to bývalé textilky nebo 
třeba Morávia banka. Proč 
je tedy nezpřístupnit lidem 
a nepomoci jim s rozvíje-
ním jejich nápadů a podni-
katelských plánů?“ 

 Jakub Tichý, 
 Markéta Ubíková 
 za Piráty

„Coworking, tedy sdí-
lení kancelářských prostor 
se stává plnohodnotnou 
součástí realitního trhu, 
a to zejména ve větších 
městech, kde je využíva-
jí už i velké společnosti. 
Dříve nebo později se tak 
stane i u nás. Coworkingo-
vá centra už fungují všude 
v okolí, v Ostravě, Příboře, 
Novém Jičíně i Havířově. 
Osloví-li Frýdek-Místek 
subjekt, který by chtěl jako 
první takovéto centrum 
provozovat, měli bychom 
tuto aktivitu v rozjezdu 

HUB OSTRAVA: Radnice sleduje problematiku 
coworkingových center už několik let. Nastal jeho čas 
i ve Frýdku-Místku?  Foto: Petr Pavelka

Téma: Má se město podílet na vzniku coworkingového centra?

podpořit, například formou 
bezplatného pronájmu. 
Město a jeho příspěvkové 
organizace disponují do-
statkem vhodných prostor. 
Čas ukáže, jak se bude 
vyvíjet zájem o tuto formu 
sdílení. Na závěr jen připo-
menu, že součástí našeho 
programu je vybudování 
komunitní centra pro ro-
diče s dětmi na rodičovské 

dovolené jako analogie 
k domu seniorů, jehož sou-
částí by (vedle běžné nabíd-
ky na trhu) mohlo být men-
ší coworkingové pracoviště 
právě pro lidi na mateřské 
dovolené, případně bezpro-
středně po návratu z ní.“ 
 Petr Korč, Naše Město
 (příspěvky opozičních za-
stupitelů nejsou redakčně 
upravovány)

Radní schválili opra-
vy dalších komunikací, 
a to jak v částech sídliš-
tě Kolaříkovo v Místku, 
tak i ve frýdecké lokalitě 
Zavadilka nebo Růžový 
pahorek. 

Na opravu se tak chys-
talo šest úseků komuni-
kací. Jde o nové povrchy 
na sídlišti Kolaříkovo 
v ulicích B. Němcové, 
Kolaříkova a Lidická – 
v úseku od křížení s uli-
ci Vrchlického ve směru 
k ulici Ostravská. Opravy 
se dočkala také část uli-
ce Klicperova – kousek 
od červeného evangelic-
kého kostela ve Frýdku, 
a v lokalitě Růžový pa-
horek ulice Rokycanova 
a Antala Staška.  Náklady 
jsou vyčísleny na bezmála 
čtyři miliony korun.

Nového chodníku se 
dočkají obyvatelé lokali-
ty Černá cesta. Chodník 
bude vybudován ve spod-

ní části ulice, a to od kří-
žení s ulicí Na Vyhlídce 
po zrcadlo. Součástí prací 
bude i přeložka vodovodu. 
Povrch chodníku bude ze 
zámkové dlažby. Náklady 
jsou vyčísleny na bezmála 
1,5 milionu.

Fr ýd e cko - m í s t e ck á 
radnice pokračuje i v ob-
rázkovém oplocování 
dětských hřišť. Oploce-
na budou hřiště na Ma-
lém Koloredově, na uli-
ci Komenského před 4. 
ZŠ a v Janáčkově parku 
v Místku a taky na Nové 
Osadě ve Frýdku. 

Radní dále rozhodli 
o vypracování projekto-
vé dokumentace v rámci 
záměru výměny střešní 
krytiny Domu včelařů 
v Chlebovicích. A ná-
vštěvníci kultury v Národ-
ním domě se mohou těšit 
na nové židle a stoly. Rad-
ní schválili záměr na jejich 
pořízení.

Slezská diakonie 
oslovila město s žádos-
tí o podporu programu 
Housing First (Bydlení 
především), jehož cílem 
je aktivní začlení osob 
v bytové nouzi do běž-
ného života. Podpora ze 
strany města bude spo-
čívat v poskytnutí dvou 
bytů pro účastníky to-
hoto programu, zejména 
pak pro rodiny a matky 
s dětmi.

„Chceme pomoci rodi-
nám nebo matkám s dětmi, 
které žijí různě po ubytov-
nách, známých nebo v azy-
lových domech, začlenit se 
zpět do společnosti a spole-
čenského života. Výrazně 
pomoci by jim v tom mělo 
bydlení ve standardních 
bytech a z jejich strany pak 
intenzivní a dlouhodobá 
spolupráce se sociálními 
pracovníky, která by vedla 
k udržení takového bydle-
ní, což jde ruku v ruce také 
s pracovními návyky a za-
městnaností. Do programu 
Slezské diakonie se připo-
jujeme poprvé a pro začá-
tek poskytneme pro tyto 
účely dva městské byty 
o velikosti 1+1 a 2+1,“ řekl 
náměstek primátora za so-
ciální oblast Marcel Sikora.

Byty budou uvolněny 
v příštím roce a k dispozi-
ci budou po dobu dvou let, 
tedy po dobu realizace pro-
gramu. „Aby se minimali-

zovalo riziko zadluženosti, 
je dohodnuto, že příspěvek 
a doplatek na bydlení, kte-
rý účastník programu po-
bírá, bude zasílán městu 
a poskytovatelům energií 
přímo na účet. Zbylou část 
bude klient hradit z vlast-
ních příjmů. Bylo nám také 
přislíbeno, že v rámci dob-
rých sousedských vztahů 
budou účastníci programu 
ze strany sociálních pra-
covníků vedeni k dodržo-
vání pravidel vzájemného 
soužití, dodržování čistoty 
společných prostor i noč-
ního klidu,“ doplnil ná-
městek primátora Radovan 
Hořínek, který má na sta-
rosti bytový fond města.

Účastníky programu 
vytipuje Slezská diakonie 
ve spolupráce s odborem 
sociálních služeb magistrá-
tu, Orgánem sociálně práv-
ní ochrany dětí, ale také 

Město se připojí k projektu Housing First

například úřadem práce 
nebo soudy. Konkrétní ro-
diny či matky s dětmi, kte-
rým bude přidělen byt a in-
tenzivní podpora v rámci 
sociální práce, vybere 
komise složená ze zástup-
ců zúčastněných subjektů, 
a to na základě hodnocení 
bytové a sociální situace. 

Program Housing First 
bude ve Frýdku-Místku 
spuštěn 1. července 2020 
a ukončen 30. června 2022. 
„V červenci příštího roku 
bude zahájena půlroční pří-
pravná fáze, tedy oslovení 
a výběr účastníků progra-
mu a následné předání bytů. 
K nastěhování do nich musí 
dojít nejpozději do tří mě-
síců od vstupu účastníka 
do programu,“ uvádí se 
v materiálu Slezské diako-
nie. Ta s projektem oslovila 
i další města – Karvinou, 
Třinec a Český Těšín.

KLÍČE OD BYTU: Pro někoho nedostižný sen.   
 Foto: Petr Pavelka

Oprava dalších komunikací
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Dožít se sta let, to je 
vždycky mimořádná 
událost, která si zaslouží 
pozornost. 11. října se to 
povedlo Vladislavovi Ko-
žuchovi, kterého u této 
příležitosti v Domově pro 
seniory Frýdek-Místek 
navštívil s blahopřáním 
k významnému jubileu 
primátor Michal Pobucký.

Vladislav Kožuch se 
narodil v roce 1919 v Chle-
bovicích jako předposlední 
ze sedmi dětí. I jeho rodina 
byla poznamenána brzkým 
odchodem jednoho z rodi-
čů, o děti se musela posta-
rat maminka sama, a tak 
nepřekvapí, že už od útlé-
ho dětství musel pracovat 
na statku u sedláků. Ovšem 
byl to bystrý a inteligentní 
chlapec, který se dobře učil. 
V časech hospodářské krize 
jej ale po ukončení školní 
docházky žádná velká ka-

riéra nečekala, musel vzít 
za vděk dělnickými pro-
fesemi. Ani válečné roky 
nemohly přinést světlejší 
zítřky, dokonce byl za války 
uvězněn gestapem v kon-
centračním táboře v Da-
chau, protože byl obviněn 
z ilegální protinacistické 
činnosti. „Osudy mnoha 
lidí, kteří se dožijí takto 
požehnaného věku, jsou 
mnohdy velmi těžké a někdy 
to vypadá, jako by jim něk-

do chtěl dát na tomto světě 
jako kompenzaci více času. 
Každopádně je na místě 
všem těm, co se dožijí dvou 
nul, popřát, aby všechen 
jim vyhrazený čas proži-
li co možná nejlépe,“ řekl 
primátor Michal Pobucký, 
který se dozvěděl i veselej-
ší informace o jubilantovi, 
který rád cestoval, poznával 
nové kraje, nové lidi a byl 
vždy velmi společenský. To 
prokazoval i v domově, kde 
se zapojil do společenské-
ho života, byl členem rady 
domova a přispíval svými 
články do časopisu Domov-
ník. Psaní vůbec miloval – 
sepisoval regionální dějiny, 
napsal rodinnou kroniku, 
vydal knihu svých vzpomí-
nek a přispíval do časopisů. 
Přejeme mu, aby i ve svém 
životě přidal ještě nějakou 
tu kapitolu…  (pp)

Zpravodajství

Primátor přál jubilantovi ke sto letům

 (Pokračování ze str. 1)
„Basketpoint nemá zku-

šenosti se zadáváním a ří-
zením veřejné zakázky 
na zhotovitele, proto opě-
tovně požádal v této souvis-
losti o pomoc město, které 
zakázku znovu zadminis-

truje. Město tak učinilo už 
v loňském roce, jelikož ale 
spolek loni dotaci od minis-
terstva nezískal, musela být 
zakázka zrušena. Teď bude 
vypsána zakázka nová,“ při-
pomněl náměstek primátora 
Radovan Hořínek.  (pp)

Jednání rady města – realizace 
projektů i vize těch nových

Ve Frýdku v ulici Revo-
luční byla v pátek 11. říj-
na odhalena první cedule 
projektu Zmizelé město 
– po stopách zapomenuté 
historie Frýdku-Místku. 
Původně se počítalo, že ji 
v rámci svého programu 
v kraji ozdobí svou účastí 
i ministr kultury Lubomír 
Zaorálek, ale ten musel 
na poslední chvíli změnit 
program a vyrazit na jed-
nání s ministryní financí, 
aby „získal z rozpočtu 
více peněz pro kulturu“.

„Když jsme hledali náplň 
programu pro pana minist-
ra ve Frýdku-Místku, mimo 
jiné jsme narazili na tento 
projekt, který jej zaujal, 
protože odkazuje na his-
torii, ale má v sobě i kus 
patriotismu, což kultura 
potřebuje,“ řekl k záměru 
autorů Lukáše Horkého 
a Jaroslava Kocince, kteří 
chtějí vytvořit fyzickou síť 
bodů – cedulí, které jsou 
spojeny s pozapomenutou 
historií města Frýdku-

-Místku, náměstek ministra 
kultury Jiří Vzientek. 

„Chtěli bychom připo-
menout důležité, ale často 
opomíjené milníky několi-
ka generací lidí, cítíme po-
třebu vyjádřit se k naší mi-
nulosti, která nebyla často 
růžová,“ říká jeden z autorů 
projektu Jaroslav Kocinec.

První zastavení Zmizelé-
ho města odkazuje na židov-
ské památky a stojí symbo-
licky jen pár desítek metrů 
od místa, kde byla v noci 
z 13. na 14. června roku 
1939 vypálena židovská sy-
nagoga. „V nejbližší době se 
mapa rozroste o připomín-
ku Adolfa Landsbergera – 
jednoho ze zakladatelů tex-
tilního průmyslu ve Frýdku 
a Místku nebo připomene 
osobnost architekta Jaro-
slava Čermáka, který byl 
v poválečných dnech roku 
1945 za nejasných okolnos-
tí brutálně ubit lopatou,“ 
přibližuje další plány dru-
hý z autorů fotograf Lukáš 
Horký, který se stará o vi-

zuální stránku celého pro-
jektu. „Je vždycky cenné, 
když se nějakého kulturního 
projektu někdo takto chopí, 
když se spojí úsilí místních 
občanů s místními podnika-
teli,“ ocenili zástupci vedení 
města, kteří se slavnostního 
aktu zúčastnili. Pak už si 
náměstka ministra „přebra-
li“ k vlastnímu jednání, kde 
probírali možnosti získání 
financí z dotačních progra-
mů ministerstva na opravu 
památek ve městě.

„Zabývali jsme se i dal-
šími tématy, třeba možností 
čerpání dotací formou pří-
spěvkových organizací bez 
sankcí toho, že je zřizuje 
obec, finanční podporou 
státu směřující na investiční 
záměry kulturních zařízení, 
které přesahují hranice měs-
ta, nebo zavedením kvalit-
ního školení pro speciální 
pracovníky v kultuře, kde 
je například oproti sociální 
oblasti velmi slabá nabíd-
ka,“ přiblížil náměstek pri-
mátora Pavel Machala.  (pp)

ODHALENÁ CEDULE: Zástupci vedení města 
u prvního počinu projektu, který zaujal i ministerstvo 
kultury, které při slavnostním představení reprezento-
val náměstek ministra Jiří Vzientek. 
 Foto: Petr Pavelka

Projekt Zmizelé město – po stopách zapomenuté historie

3, 2, 1, TEĎ: Zástupci vedení města odstartovali dal-
ší z povedených populárních Pochodů pro seniory. 
 Foto: Petr Pavelka

Na vedení města se 
obrátily dvě školy síd-
lící na ulici Cihelní 
ve Frýdku se žádostí 
o úpravu dopravní situ-
ace v této lokalitě. Podle 
zástupců soukromé scio 
školy a také víceletého 
gymnázia je zde zejmé-
na v době před začát-
kem vyučování, tedy 
v ranních hodinách, kdy 
rodiče vozí děti do ško-
ly, čilý dopravní ruch.

Danou záležitostí se 
zabýval odbor dopravy 
spolu s Policií ČR. Jed-
ním z možných řešení 
stávajícího stavu bylo 
zjednosměrnění ulice 
Cihelní, a to v úseku 
od domu č. p. 412 po uli-
ci Horymírova s tím, že 
jednosměrný provoz by 
byl ve směru od ulice J. 
Hory směrem k ulici Ho-
rymírova. Tento návrh 
byl přípustný i pro Policii 
ČR, která s ním vyjádřila 
souhlas.

Případné zjednosměr-
nění ulice by ale bylo 
trvalé, nelze pro něj vy-
členit jen určité hodiny 
v dané dny. A to by mělo 
dopad na obyvatele žijící 
v dané Cihelní ulici. Pro-
to město vyslechlo i je-
jich názor. 

„Od obyvatel žijících 
v ulici Cihelní jsme za-
znamenali nesouhlasné 
telefonáty i vyjádře-
ní v dotaznících, které 
jim byly distribuovány 
do schránek. A protože 
s ní nesouhlasí, nebu-
deme již v rámci jedno-
směrky činit další kroky. 
Nicméně prověříme mož-
nost dobudování chodní-
ku v části na ulici J. Hory, 
což by zvýšilo přehled-
nost a bezpečnost chodců 
v dané lokalitě. Pokud to 
majetkoprávní vztahy do-
volí, pak bychom v mís-
tě chodník vybudovali,“ 
uvedl náměstek primáto-
ra Karel Deutscher.

Jednosměrka na Cihelní nebude, 
místní občané ji tady nechtějí



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  4  ≈ Zpravodajství

Farmářské trhy 17. 
října obohatí ukázky 
přípravy sladkovodních 
ryb na různé způsoby 
a také jejich ochutnávka. 
O čtrnáct dní později je 
termín vyhrazen Du-
šičkám a 14. listopadu 
se uskuteční trhy snad 
s nejatraktivnějším té-
matem zabijačky. Konat 
se budou tradičně od 8 
do 14 hodin na místec-
kém náměstí Svobody.

V rámci akce „Ryba 
na talíř“ zazní informace 

o skladování ryb, chybět 
nebudou praktické ukázky 
jejich porcování a přípravy 
na talíř ani jejich ochutnáv-
ka pro veřejnost. Cílem je 
zvýšit povědomí široké 
veřejnosti o tom, že kon-
zumace ryb má příznivé 
účinky na naše zdraví.

Na trhu samozřejmě ne-
bude chybět tradiční zboží, 
od mléčných výrobků, pe-
čiva, vajec, marmelád nebo 
koření, přes sezónní zele-
ninu – zejména brambory, 
mrkev, cibuli a česnek, až 

po rukodělné výrobky. 
Do konce roku se budou 

konat ještě tři farmářské 
trhy a všechny nabídnou 
podobný sortiment zboží. 
31. října budou navíc te-
maticky zaměřeny na Du-
šičky, takže zde lidé budou 
moci zakoupit vše potřeb-
né pro uctění památky ze-
mřelých. Poslední letošní 
farmářský trh se uskuteční 
14. listopadu a bude asi ten 
nejvoňavější, s atmosférou 
pravé venkovské zabijačky, 
ale přímo v centru města.

Statutární město Frý-
dek-Místek má spousty 
investičních záměrů, 
k jejich realizaci ovšem 
potřebuje nejen finance, 
ale zejména zpracované 
projektové dokumenta-
ce, jejichž součástí jsou 
podklady pro územní 
řízení, stavební povo-
lení i provedení stavby.  
Bez nich nelze realizo-
vat žádné větší opravy, 
úpravy ani výstavbu no-
vých objektů.

„Máme několik zámě-
rů, které se neobejdou bez 
vypracování projektových 
dokumentací. A tady je 
občas kámen úrazu. Po-
ptávka převyšuje nabídku, 
projektantů je málo. Stá-
vá se, že některé zakázky 
na zpracování projekto-
vek vypisujeme vícekrát, 
buď se nikdo nepřihlásí, 
nebo je cena, kterou firmy 
za zpracování projektové 
dokumentace požadují, 
příliš vysoká. Realizace 
některých plánovaných 
oprav nebo výstaveb se tak 
prodlužuje, ale i prodražu-
je,“ řekl náměstek primá-
tora Karel Deutscher s tím, 
že město letos například 
třikrát vypsalo zakázku 
na zpracování projektové 

dokumentace pro výstav-
bu autobusových zálivů 
a chodníků u zastávky Lís-
kovec-ELIS. Dvakrát se 
nikdo nepřihlásil a potřetí 
obdrželo jednu nabídku, 
kdy požadovaná cena byla 
příliš vysoká, takže zakáz-
ku zrušilo. 

Nabízí se otázka, proč 
město nemá své projektan-
ty? „Stejně jako chirurg 
nebude léčit cukrovku 
a internista nebude opero-
vat zlomeninu, i když oba 
jsou lékaři, tak podobně 
to je s projektanty. Jeden 
nemůže dělat projekty 
na všechno, vyžaduje to 
jisté kompetence a odbor-
nost. Jeden se specializuje 
na cesty, další na objekty, 
další na budování kanali-
zace nebo vodovodu a tak 
dále. Na vypracování pro-
jektovek se často podílejí 
i další specialisté, se kte-
rými projektanti spolu-
pracují a jejichž vyjádření 
potřebují, například stati-
ci. Zpracování projektové 
dokumentace trvá mnohdy 
měsíce a město jich potře-
buje několik desítek ročně. 
Projektanty nezaměstnává 
snad žádné město, protože 
celý proces je časově, kva-
lifikačně i kapacitně velmi 

náročný,“ uvedl náměstek 
Deutscher. 

Nicméně jisté je, že 
zpracována bude projek-
tová dokumentace na pře-
stavbu prostor po Komerč-
ní bance, která dosud sídlí 
a funguje v přízemí frý-
deckého magistrátu. „Ban-
ka musí vyklidit prostory 
do 31. března příštího roku. 
Do uvolněných prostor 
hodláme přesunout tzv. 
rychloobrátkové agendy, 
jako jsou informace, po-
kladna, podatelna a Czech 
Point. Soustředěny budou 
do jednoho místa, což 
bude pro občany mnohem 
přehlednější i komfortněj-
ší,“ řekl primátor Michal 
Pobucký. 

Další projektová doku-
mentace bude zpracována 
na vybudování zázemí 
pro dopravce zajišťujícího 
ve městě MHD. Vznik-
nout by mělo v odbavovací 
budově na autobusovém 
stanovišti. Bylo by tam 
zázemí jak pro adminis-
trativní činnost, tak pro ři-
diče. Zahrnovalo by denní 
místnost, šatny, umývárnu 
i sprchy pro řidiče, ale taky 
dispečink, technologic-
kou místnost a podobně. 
„Jakmile budeme mít pro-
jekt zázemí pro dopravce, 
budeme moci vypsat výbě-
rové řízení na společnost, 
která by pro město MHD 
zajišťovala. Současný do-
pravce, tedy ČSAD, má 
své vlastní zázemí, a to mu 
dává dost velkou výhodu, 
nemá vlastně konkurenta. 
Abychom tady vytvořili 
konkurenční prostředí, 
které všeobecně zvyšuje 
kvalitu služeb a snižuje 
ceny, musíme mít případ-
ným novým dopravcům co 
nabídnout,“ vysvětlil Ka-
rel Deutscher.

V pondělí 14. října za-
hájila Správa silnic Mo-
ravskoslezského kraje 
opravy římsy opěrné zdi 
u Koloredovského mostu, 
kvůli níž bude omezena 
doprava.

Ve směru z Místku 
na Frýdek bude zčásti uza-
vřen jeden jízdní pruh 
v délce zhruba 200 metrů 
a také chodník. Druhý jízd-

ní pruh v tomto směru bude 
průjezdný. Chodci budou 
využívat chodník na druhé 
straně mostu. Práce jsou 
plánovány do 13. prosince 
letošního roku.

Vlastníkem mostu je Mo-
ravskoslezský kraj, opravu 
zajišťuje Správa silnic Mo-
ravskoslezského kraje. Žá-
dost o uzavírku podala spo-
lečnost MAKOS, a.s.

FARMÁŘSKÉ TRHY: V závěru roku v sortimentu do-
minuje čerstvá zelenina, ale připravena jsou i tradiční 
zpestření.  Foto: Petr Pavelka

Farmářské trhy a Ryba na talíř, po ní Dušičky a zabijačka

Koloredovský most s omezením 

VSTUP NA RADNICI: Město chce prostory, kde dnes 
působí Komerční banka, využít jiným způsobem. 

Město přestaví prostor po Komerční bance
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Ve čtvrtek 10. října 
jsme v naší „centrále“ 
pořádali Den otevřených 
dveří. Na Malém Kolore-
dově 811 jsme přivítali 
všechny, kteří se chtěli 
více dozvědět o tom, co 
děláme a proč, prohléd-
nout si nové prostory 
i zajímavé materiály 
z obou našich služeb. 

O canisterapii i osob-
ní asistenci vypovídalo 
množství fotografií a po-
můcek, ale hlavně naši 
zaměstnanci, kteří pře-
dávali informace o všem, 
co návštěvníky zajímalo. 
Sídlí zde koordinátorka 
canisterapie Podaných ru-
kou, z. s., která má na sta-
rosti správu a koordinaci 
této dobrovolnické služ-
by, a také vedení Poda-
ných rukou – osobní asi-
stence: ředitelka, sociální 
pracovnice pro Frýdek-
-Místek a okolí, ekonom-
ka, metodička, PR, ad-
ministrativní pracovnice. 
Navíc jsme měli zdatné 
posily – naše canisterape-
utické týmy. Ty jsou vždy 
vítanou a milou součástí 
našeho kolektivu. Pro ná-

vštěvníky jsou samozřej-
mě největší atrakcí naši 
pejsci – vždy připraveni 
na pomazlení a zájem, 
poslušní, milí, vstřícní, 
prostě neodolatelní...

Důležitou součástí pro-

gramu byla i prohlídka 
nových kanceláří. Vždy 
jsme měli místnosti ro-
zeseté po celém velkém 
objektu, v různých pat-
rech budovy. Díky uvol-
nění prostor a hlavně 
veliké vstřícnosti magis-
trátu Frýdku-Místku, kte-
rý suterén upravil podle 
našich potřeb, jsme se 
mohli všichni během le-
tošního léta přestěhovat 
do kanceláří v jednom 
místě. Vešly se i sklady 
a hlavně Canisterapeutic-
ké a vzdělávací centrum, 
které slouží k individuální 
i skupinové canisterapii, 
a také ke schůzím a ško-
lením vedení i osobních 
asistentek. Jsme za tyto 
prostory velmi rádi a zno-

vu moc děkujeme magis-
trátu Frýdku-Místku 
i technickým službám, 
jejichž pracovníci odvedli 
všechnu potřebnou práci. 
Věříme, že nám bude su-
terén Malého Koloredova 
811 dobrou základnou pro 
naše služby – canisterapii 
i osobní asistenci. 

Ti, kteří nestihli ten-
to návštěvní den, mohou 
navštívit alespoň naše 
webové stránky www.po-
daneruce.eu, kde najdou 
informace o obou služ-
bách a také naši fotoga-
lerii, kde jsou fotografie 
i ze Dne otevřených dveří. 
 Jana Marková

Sociální služby

„s podporou
města“

Dne 26. září se pod 
záštitou náměstka pri-
mátora statutárního 
města Frýdek-Místek 
pana Marcela Sikory 
uskutečnila každoroční 
preventivní akce s ná-
zvem Záření. Letošní 
ročník se nesl v duchu 
protidrogové prevence 
a osvěty. Preventivní 
aktivity byly zacíleny 
především na mladší 
generaci a programové 
náplně se profesionálně 
zhostily subjekty z řad 
sociálních služeb, které 
v lokalitě na ul. Míru 
působí.

Akce byla zahájena 
přátelským fotbalovým 
zápasem mezi žáky fot-

balové třídy ze Základní 
školy a mateřské školy 
Frýdek-Místek, El. Krás-
nohorské 2254 a dětmi 
z ulice Míru. Celý zápas 
se nesl v duchu fair play 
za přátelské podpory 
místních obyvatel. 

Oddělení sociální pre-
vence odboru sociálních 
služeb Magistrátu města 
Frýdku-Místku připravilo 
pro organizace působící 
v lokalitě kvalitní záze-
mí, kdy každá organizace 
měla vytýčený čas pro 
vlastní prezentaci a rea-
lizaci preventivních ak-
tivit. 

Účastníci akce si mohli 
vyzkoušet speciální brýle 
„Drunk Busters“ simu-

Beneční koncert

Tento projekt byl podpořen grantovým programem Hyundai Motor Manufacturing Czech „Společně”.

CHARITA

FRÝDEK-MÍSTEK

 13. listopadu | 19.00 | 

Kostel sv. Jana a Pavla | 200 Kč 
Předprodej: Knihkupectví Jakub

Výtěžek koncertu podpoří služby Charity Frýdek-Místek pro seniory a nemocné.

Záření na ulici Míru v duchu protidrogové prevence a osvěty

Magistrát města Frýd-
ku-Místku, odbor sociál-
ních služeb, upozorňuje 
všechny žadatele, kteří 
již mají podanou žádost 
o přidělení bytu v Penzi-
onu pro seniory Frýdek-
-Místek, p. o., ul. Lís-
kovecká, aby se mezi 1. 
říjnem až 30. listopadem 
2019 dostavili v úřední 
dny, tj. pondělí a středu 
(v době od 8.00 do 17.00 
h., polední přestávka 
11.00–12.00 h.) a ve čtvr-
tek (v době od 13.00 
do 15.00 h.), na odbor so-

ciálních služeb, budova ul. 
Radniční 1149, 1. patro, 
kanc. č. 210 k aktualizaci 
svých žádostí.

Toto upozornění se ne-
týká žadatelů, kteří mají 
podanou žádost o přiděle-
ní bytu v domech zvlášt-
ního určení – ul. Sadová, 
ul. 17. listopadu, ul. Zá-
mecká, ul. Na Aleji 82, 
ul. Těšínská ve Frýdku-
-Místku. Tito žadatelé své 
žádosti aktualizovali v 1. 
kalendářním čtvrtletí roku 
2019. 
 Odbor sociálních služeb

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

Návštěva v centrále Podaných rukou

lující opilost a účinky 
tvrdých drog, přípravu 
zdravé svačinky nebo si 
zazávodit na koloběžkách 
a při tom se zábavnou for-
mou dozvědět o bezpeč-
nosti silničního provozu. 
Malování na obličej a vý-
robu dekorativních ozdob 
ocenily zejména menší 
děti.

Všem spolupracujícím 
organizacím velmi dě-
kujeme za účast na akci 
a realizaci preventivních 
aktivit. 
 Odbor sociálních služeb
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Zajímavou konfronta-
ci extraligového volejba-
lu v podání mužů i žen si 
mohli sportovní fanoušci 
ve Frýdku-Místku užít 5. 
října v hale 6. ZŠ, kde se 
hrávají nejvyšší soutěže 
ve městě. Nejprve se před-
stavily volejbalistky Sokola 
Frýdek-Místek a násled-
ně přišla větší razance, 
dynamika i rychlost při 
extraligové premiéře muž-
ského týmu Black Volley 
Beskydy, který vede místní 
odchovanec, olympionik 
Přemysl Kubala.

Ten si k nelehké úloze 
sportovního manažera, 
kdy musel dát dohromady 
konkurenceschopný tým 
na přebraném místním hráč-
ském trhu, přibral nakonec 
i roli trenérskou a vypadá to, 
že z legionářů v omezeném 
čase především dokázal vy-
tvořit opravdový tým. Ten 
si na hřišti dokázal udělat tu 
správnou atmosféru, která se 
postupně nesměle přenášela 
i do hlediště, které se snažilo 
vynaloženou energii vra-
cet. Volejbalové publikum 
ve Frýdku-Místku je i díky 
dlouhodobému působení 

ženského týmu v extralize 
vyspělé, dokázalo ocenit 
kvalitu na palubovce, jen 
je určitě v jeho silách ješ-
tě více vyburcovat domácí 
a znepříjemnit výkon soupe-
řům. Co může tlak způsobit, 
ukázal už samotný začátek 
zápasu, kdy domácí před-
stavovali jednoho cizince 
za druhým, na favorizované 
Brno vlítli a to rázem pro-
hrávalo 6:0 a 9:1. Jak z něj 
postupně respekt opadal, 
krátil se i bodový náskok 
domácích, kteří ale naštěstí 
přece jen dokázali úvodní 
set urvat pro sebe poměrem 
29:27. Také druhý set tým 
v černém získal v koncovce 
25:22 a komplikace přišly až 
v setu třetím, kde uspokojení 
domácí lehce polevili, soupeř 
se dostal do vedení a Bes-
kydy se pouštěly do méně 
standardních a odpovědných 
řešení, které přinášely jen 
dílčí úspěchy při celkovém 
nepříznivém skóre 17:25. 
Důležité bylo, že se Beskydy 
dokázaly znovu namotivovat 
a zabrat a nepřipustily zkrá-
cený set.      

„Hlavně mladí hráči ne-
unesli tíhu prvního extrali-

kam za sportem a relaxací

MSFL – MFK Frýdek-Místek
stadion: Stovky 

12. kolo (so 19. 10. v 10.15) 
MFK Frýdek-Místek – MFK Vyškov 

14. kolo (so 2. 11. v 10.15) 
MFK Frýdek-Místek – FC FASTAV Zlín B 

16. kolo (so 16. 11. v 10.15) 
MFK Frýdek-Místek – FC Velké Meziříčí 

TJ Sokol F-M – volejbalová extraliga
Sportovní hala 6. ZŠ, v 17 hodin

So 5. 10. TJ Sokol F-M – VK Dukla Liberec
Čt 17. 10. TJ Sokol F-M – Královo Pole Brno
So 26. 10. TJ Sokol F-M – PVK Olymp Praha

SKP Pepino F-M – extraliga házené
Neděle 20. 10. v 18 hodin

SKP F-M – Sokol Nové Veselí
Neděle 10. 11. v 17 hodin
SKP F-M – Talent Plzeň

EXTRALIGOVÝ VOLEJBAL: V mužském podání.  Foto: Petr Pavelka

Extraligový volejbal mužů i žen v jednom termínu
Black Volley Beskydy – Brno 3:1 (27, 22, -17, 20)
Sokol F-M – VK Dukla Liberec 1:3 (17, -11, -22, -18)

gového zápasu,“ řekl trenér 
hostí Ondřej Marek. Jeho 
protějšek Přemysl Kubala 
mohl být spokojenější: „Hrá-
li jsme na hranici rizika, sou-
peře se nám podařilo zatlačit. 
Prokázala se týmová soudrž-
nost, podporovali nás hráči 
na lavičce a důležití byli i fa-
noušci v hledišti. V závěru 
už jsme hráli v takové eufo-
rii, že se nedalo prohrát.“

Sokolky první zápas se-
zony rovněž zvládly, když 
vyhrály doma už 26. září 3:2 
se Šternberkem, ale následně 

Závod na kajacích a de-
blkánoich pro širokou 
veřejnost pořádal oddíl 
Rychlostní kanoistiky TJ 
Slezan Frýdek-Místek spo-
lu se Statutárním městem 
Frýdek-Místek 29. září. 

Jedná se o závod na lo-
dích určených na divokou 
vodu, jede se ale na pře-
hradě Olešná. Už čtvrtým 
rokem členové oddílu Rych-
lostní kanoistiky TJ Slezan 

F-M nedali ostatním šanci, 
vyhráli všechny věkové ka-
tegorie včetně té nejprestiž-
nější K1 muži.

Vzhledem k chladnější-
mu počasí se pořadatelé do-
mluvili, že závod přesunou 
do teplejšího měsíce, a to 
na červenec. Zároveň při-
dáme další disciplínu, a to 
na padelboardech, tak pilně 
trénuj, ať můžeme poměřit 
síly a užít si spoustu srandy.

Cayak Cross 2019

Druhý ročník běhu 
do schodů s názvem Vál-
covenské schody 2019 
uspořádal Sportovní klub 
Městské policie Frýdek-
-Místek tentokráte v pod-
zimním čase, a to ke konci 
září. Na závodníky čekalo 
na kraji frýdeckého síd-
liště na takzvaných Lipin-
ských schodech necelých 
230 schodů na vzdálenosti 
cca 100 metrů. 

Nejdříve začali na zkrá-
cené trati zdolávat schody 
ti nejmenší účastníci a poté 
přišel na řadu hlavní závod 
dospělých. Letošní ročník 
v ženské a mužské kategorii 
byl ve znamení sourozenců 
Lisníkových. V mužské ka-
tegorii se podařilo obhájit 

první místo Petru Lisníkovi 
z TJ Slezan F-M, který svůj 
čas z loňska dokonce vy-
lepšil o dvě vteřiny a zdolal 
trať v takřka sprinterském 
tempu v čase 48 vteřin. 
Druhý s časem 58 vteřin 
skončil Stanislav Gruber 
a na třetím místě s časem 
61 vteřin se umístil David 
Turek. Mezi ženami vyhrá-
la Soňa Lisníková z TJ Sle-
zan F-M s časem 59 vteřin, 
která také vylepšila loňský 
nejlepší ženský čas o dvě 
vteřiny. Druhé místo s ča-
sem 58 vteřin obsadila Petra 
Nováková a třetí místo s ča-
sem 80 vteřin vybojovala 
Monika Kubicová. Závodu 
se účastnili také běžci a běž-
kyně z řad integrovaného 

záchranného systému, kdy 
nejrychleji schody z mužů 
vyběhl Marek Rodák v čase 
56 vteřin a z žen trať pro-
běhla nejrychleji loňská cel-
ková nejlepší běžkyně Petra 
Čaganová v čase 65 vteřin. 
Doprovodnými programy 
Válcovenských schodů byl 
úklid v okolí Válcovenských 
schodů a dále sbírka hraček, 
potřeb pro děti na Dětské 
oddělení Nemocnice F-M. 
Letos se vybralo dvojná-
sobné množství odpadu, 
ale i dvojnásobné množství 
hraček pro děti, čímž by-
chom rádi všem účastníkům 
akce poděkovali. Nedílnou 
součástí je také velký dík 
organizátorům, fotografům 
a sponzorům.

Závod na 230 Lipinských schodech

neuhrály ani set v Ostravě 
a proti Brnu a prohrály rov-
něž s Libercem 1:3, v duelu, 
po němž přišla vítězná pre-

miéra mužů. Další atraktiv-
ní extraligový volejbalový 
dvojboj je naplánován na 26. 
října.  (pp)
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V sobotu 21. září se 
za podpory Statutární-
ho města Frýdek-Místek 
odehrál již pátý ročník 
turnaje v brazilském jiu-
-jitsu, který nese název 
NoEXCUSE, tedy Bez-
VÝMLUV. 

Turnaj nese jméno 
podle pravidel, podle kte-
rých zápasníci soutěží. 
Nebojují totiž na body, ale 
pouze na tzv. submission. 
To znamená, že vyhrát 
mohou pouze skrze vzdá-
ní soupeře, a to buď pákou 
nebo škrcením. Turnaje 
se zúčastnilo přes 180 zá-
vodníků, a to nejen z celé 
ČR, ale také ze Sloven-
ska a Polska. Soutěžilo se 
ve 32 kategoriích napříč 
všemi věkovými katego-
riemi, počínaje nejmlad-
ší drobotinou od 7 let až 
po masters nad 35 let. Sou-
těžili jak začátečníci, tak 

elita, jak muži, tak ženy.
Vrcholem byly dva zá-

pasy o 10.000 Kč, na které 
byli pozváni čtyři nejlep-
ší zápasníci, kteří se kdy 
účastnili turnajů NoEX-
CUSE. Ve velké konku-
renci se neztratil ani náš 
domácí tým Draculino. 
Ba naopak. V dětských 
kategoriích nasbíral 7 
zlatých, 5 stříbrných a 5 
bronzových medailí, a tak 
draculiňácké děti vyhrály 
trofej pro nejlepší tým, což 
těší zejména jejich hlavní 
trenéry Tomáše Kubalu 
a Michaelu Mikulcovou, 
společně s jejich asistenty. 
Ani dospělí se nenecha-
li zahanbit a po zisku 2 
zlatých, 4 stříbrných a 4 
bronzových medailí i oni 
dosáhli na pohár pro nej-
lepší tým.

Tímto bych rád podě-
koval všem fanouškům, 

kteří nás přišli hlasitě 
podpořit, a také městu 
Frýdek-Místek, které nás 
zase podpořilo finančně. 
Je vidět, že v našem městě 
už každý ví, že brazilské 
jiu-jitsu jsou lidské šachy 
a už to není spojováno 
s násilnickým sportem.  
Pokud se chcete připojit 
do naší rodiny, podívejte 
se na náš web www.dra-
culino.cz.

Sport

z atletiky

Až pátý finálový zápas 
musel rozhodnout o tom, 
kdo letos skončí na prv-
ním místě 1. baseballové 
ligy. Rozhodující duel 
se odehrál na hřišti Ash 
Field v Jablonci.

Do zápasu mnohem 
lépe vstoupili hosté 
z Frýdku-Místku, kteří 
dokázali v prvních třech 
směnách stáhnout osm 
doběhů. Navíc se base-
ballisté Klasiku mohli 
spolehnout na celý lineup, 
protože si úspěšný od-
pal připsalo osm z devíti 
hráčů na pálce. A alespoň 
jeden stažený bod zazna-
menalo hned šest basebal-
listů z Frýdku-Místku.

Na kopci Frýdku-Míst-
ku začal hrající trenér 
Martin Drong a ten povo-
lil první doběhy domácím 
baseballistům ve druhé 
směně, kdy Jablonec sni-
žoval na 2:7. Další doběhy 
si Jablonečtí připsali až 

v dohrávce sedmé směny, 
kdy přidali tři.

Menší drama přinesla 
dohrávka deváté směny, 
kdy domácí Jablonec do-
kázal zatlačit na hostující 
obranu a Martina Dronga, 
který odházel kompletní 
zápas. S přispěním jed-
né chyby na druhé metě 
nakonec Blesk stáhl tři 
body, ale to na vítězství 
nestačilo.

„Museli jsme to udě-
lat,“ řekl pro facebookový 
profil klubu hrající tre-
nér Martin Drong. „Jsem 
strašně rád, že se to poda-
řilo. Celá finálová i semi-
finálová série bylo velké 
drama. Sezona gradovala 
až po tady tento výkon. 
Jsem spokojený s celým 
závěrem sezony.“

Frýdek-Místek tak zví-
tězil 10:8 a poprvé v his-
torii klubu vyhrál druhou 
nejvyšší baseballovou 
soutěž.

4. ročník běžeckého 
kanoistického půlmara-
tónu se konal 28. září. 
Pro závodníky byly při-
praveny tři tratě – 3 000, 
12 000 a 24 000 metrů.

3 000 m bylo určeno 
pro děti všech věkových 
kategorií. Ti nejmenší 
běžci běželi s rodiči. Nej-

Novou sezonu zahájil 
volejbalový klub Green 
Volley Beskydy již tra-
dičně přípravným žá-
kovským turnajem, kte-
rý proběhl v hale SPŠ 
ve Frýdku-Místku.

Domácí organizáto-
ři pod taktovkou trenéra 
žáků Radovana Podoly 
vytvořili po tři dny at-
mosféru plnou zdravého 
soupeření, bojovnosti, ale 

i vzájemného kamarád-
ství, jež mezi jednotlivými 
rivalskými týmy funguje.

Všechna družstva před-
vedla to nejlepší ze svého 
umění a z vítězství se na-
konec radoval tým VAM 
Olomouc. Domácímu celku 
sice unikl postup do bojů 
o medaile jen o pár míčů, ale 
alespoň se ukázalo, kde má 
mladý tým slabiny a jaké 
jsou jeho silné stránky.

Žáci Green Volley Beskydy
jsou připraveni na sezonu

Baseballisté Frýdku-Místku získali titul v 1. lize

Běžecký kanoistický půlmaratón
víc byla obsazena trať 
12 000 m. Nejrychleji se 
ji povedlo zdolat Ada-
movi Taranovi. Nejrych-
lejší ženou byla Alena 
Musilová. Nejnáročnější 
trať 24 000 m nejlíp zvlá-
dl Rostislav Trávniček, 

z žen Petra Kubalová.
Rekord trati nepadl, tak 

snad příští rok. 26. 9. 2020 
se těšíme i na tebe. Děku-
jeme Statutárnímu městu 
Frýdek-Místek za podporu 
a doufáme, že tyto závody 
bude podporovat i nadále. 

Jiu-jitsu turnaj „bez výmluv“

Za tři týdny se běží 
Hornická desítka
Už jenom tři týdny 

schází do startu 34. roč-
níku Hornické desítky. 
Pořadatelé už makají 
na plné obrátky, aby v so-
botu 2. listopadu bylo 
vše připraveno ke spo-
kojenosti stovek běžců. 
Všichni předem přihlá-
šení k závodu na 10 km 
a na 3,3 km obdrží star-
tovní číslo se svým jmé-
nem, funkční originální 
tričko, pamětní medaili 
a navíc mohou vyhrát 
krásné ceny v tombole. 
Všechny předem přihlá-
šené děti obdrží startovní 
číslo se jménem, pamětní 
medaili, na nejlepší če-
kají trička, krásné ceny 
a na všechny potom super 
ceny v tombole!
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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 odpa-
du na území statutárního 
města Frýdku-Místku, 
harmonogram svozu ob-
jemného odpadu v listopa-
du 2019, a to formou při-
stavení velkoobjemových 
kontejnerů.
V listopadu 2019 budou 
velkoobjemové kontejnery 
přistaveny na 67 svozo-
vých místech, jak je uvede-
no v harmonogramu níže. 
Přistaveny budou vždy 
dopoledne uvedeného dne, 
nejpozději do 14.00 hodin, 
a odváženy budou násle-
dující den mezi 6. až 12. 
hodinou. Odpad smí být od-
kládán pouze do kontejnerů! 
Jakékoliv odkládání odpadu 
mimo kontejner bude pova-
žováno za odkládání odpa-
du mimo vyhrazené místo 
dle ust. § 69 odst. 2 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, s možností 
uložení pokuty až do výše 
50.000 Kč. V době konání 
svozu bude Městská policie 
Frýdek-Místek provádět pra-
videlné kontroly konkrét-
ních stanovišť a bude sank-
cionovat na místě ty, kteří se 
dopustí přestupku proti ve-
řejnému pořádku, tj. odloží 
odpad mimo kontejner.

HARMONOGRAM 
SVOZU

4. 11.
Frýdek – Panské Nové Dvo-

ry 2416, Panské Nové Dvory 
3444 (u býv. hř. TJ Slezan), 
ul. K Hájku 140 (u obchodu), 
ul. Lubojackého 2702 (napo-
jení ul. J. E. Purkyně), ul. 
Bruzovská 1826 (u vodárny)
Místek – ul. Kollárova 146 
(u pečovatelských domů), 
ul. Fibichova 1499 (poblíž 
Gymnázia Petra Bezruče), 
ul. Pionýrů 803, ul. Malé ná-
městí (u domu č.p. 103)

5. 11.
Frýdek – ul. K Lesu 1822 
(naproti kříže), ul. Nové 
Dvory-Vršavec 1825 
(u lesa), ul. Mánesova 438 
(u pivnice), ul. Jeronýmo-
va 428, ul. Míru poblíž č. 
p. 1327 (u prádelny), ul. 
Míru za č. p. 1345 (u hřiště)
Místek – ul. Beethoveno-
va 1857 (na parkovišti), ul. 
Myslbekova 2034 (u roz-
vodny), ul. Ke Splavu 1568 
(u nádob na separovaný 
odpad)

6. 11.
Lískovec 410 (za výrobnou 
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)

7. 11.
Frýdek – ul. Slunečná 
(vedle I. P. Pavlova 284), 
ul. Nad Mostárnou 2631 
(u lávky), ul. Josefa Sku-
py 2928 (za kulturním 
domem), ul. Cihelní 3416 
(u gymnázia a SOŠ, dříve 
10. ZŠ), ul. Klicperova 385 
(u popelnic), ul. Slunečná 
290, ul. Slunečná 302 

11. 11.

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

12. 11.
Místek – ul. Jiřího Trnky 
(prostor u MŠ), ul. Dr. Anto-
nína Vaculíka 1899 (parko-
viště za 8. ZŠ), ul. Frýdlant-
ská 2199 (u věžáků), ul. M. 
Majerové 1916–1917
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. 
Vodičná 1 (Dům včelařů)
Lysůvky – ul. Zahradnická 
51 (naproti zahradnictví)
Zelinkovice – ul. Roven-
ská 5 (u lípy u odb. k jach-
ting Palkovice)

13. 11.

Frýdek – ul. Jana Čapka 
3087, ul. M. Chasáka 3149, 
ul. Pekařská 3421 (za do-
mem č. p. 3057)
Místek – ul. Pavlíkova 270 
(u nádob na separovaný od-
pad), ul. Lesní 505, ul. Pal-
kovická 305 (u podchodu)

14. 11.
Lískovec – ul. K Sedlištím 
305 (u kulturního domu), ul. 
K Sedlištím 281 (u hřbitova)
Skalice – 61 (u kulturního 
domu), 137 (u kostela), 128 
(u vrby), 32 (u žampionárny)
Místek – ul. Vojtěcha 
Martínka 2373 (u hřiště), 
ul. Kolaříkova 574, ul. 
Spořilov 1614 (za domem), 
ul. Čelakovského 1474 (bý-
valá prodejna)
Skalice – Kamenec rozcestí 
(poblíž č. p. 399)
Do velkoobjemových kon-
tejnerů ODKLÁDEJTE 
OBJEMNÝ ODPAD (např. 
skříně, ostatní nábytek, 
koberce, matrace), NEOD-
KLÁDEJTE nebezpečný 
odpad (např. mazací a mo-
torové oleje, olejové filtry, 

televizory, monitory, počí-
tače, obrazovky, lednice, 
mrazáky, zbytky barev, 
laků a ředidel, použité oba-
ly od postřiků, autobaterie 
a monočlánky, prošlé a ne-
potřebné léky). Tyto odpa-
dy můžete zdarma odložit 
ve sběrném dvoře (ul. Pan-
ské Nové Dvory – v objektu 
společnosti Frýdecká sklád-
ka, a.s., ul. Jana Čapka – síd-
liště Slezská – bývalý areál 
stavebnin BETA, ul. Na Pří-
kopě – pod estakádou, ul. 
Collo-louky – vedle super-
marketu 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 
přímo na společnost Frý-
decká skládka, a. s., tel.: 
558 440 066.

Odbory

Termín konání: 9. 11. 
Lysůvky

K. Ú. MÍSTEK. ul. Pod 
Štandlem (u býv. autobaza-
ru) 7.30–8.00
U ZAHRADNICTVÍ 
„BAJTEK“ 8.10–8.40
U HŘIŠTĚ 8.45–9.15

Zelinkovice
U OBCHODU – AUTO 
TRUCK 9.25–9.55

Chlebovice
U PANA MARTÍNKA 
10.05–10.35
„ZA OBCHODEM COOP“ 
10.40–11.10
U TRANSFORMÁTORU 

11.15–11.45
DŮM VČELAŘŮ 11.50–
12.20

Zelinkovice
AUTO HONDA – naproti 
na prostranství u bytovek 
13.00–13.30
ROVENSKÁ (u lípy) 13.35–
–14.05
V obcích Lysůvky, Zelin-
kovice, Chlebovice bude 
prováděn zároveň se sběrem 
nebezpečného odpadu i sběr 
velkoobjemového odpadu.

Termín konání: 16. 11.
Skalice

U KOSTELA 7.30–8.00

U KULTURNÍHO DOMU 
8.05–8.35
KAMENEC ROZCESTÍ 
8.40–9.10
KAMENEC U LÁVKY 
NA DOBROU 9.15–9.45

Lískovec
U HŘIŠTĚ 10.00–10.30
U KULTURNÍHO DOMU 
10.35–11.05
TOČNA HÁJEK 11.10– 
–11.40
V obcích Skalice, Lískovec 
bude prováděn zároveň se 
sběrem nebezpečného odpa-
du i sběr velkoobjemového 
odpadu. 

NEBEZPEČNÉ 
ODPADY

Mazací a motorové oleje, 
olejové filtry, tonery, použité 
obaly od postřiků a jiné che-
mikálie, zbytky barev, laků 
a ředidel, autobaterie, prošlé 
a nepotřebné léky.

ROZBITÉ 
ČI ROZEBRANÉ

Televizory, monitory, obra-
zovky, rádia, počítače, led-
nice, mrazničky, sporáky, 
pračky.

VELKOOBJEMOVÉ 
ODPADY

Skříně, ostatní nábytek, ko-

berce, matrace.
ZPĚTNÝ ODBĚR 

ELEKTROZAŘÍZENÍ
POUZE KOMPLETNÍ – 
NEROZEBRANÉ!!!: led-
nice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlné trouby, 
fritovací hrnce, varné kon-
vice, vařiče, myčky nádobí, 
vysavače, žehličky, váhy, 
zářivky, výbojky, monitory, 
tiskárny, televizory, rádia, 
videorekordéry, telefony 
a ostatní domácí spotřebiče.
 Frýdecká skládka, a.s., 
 Panské Nové Dvory 3559, 
 738 01 Frýdek-Místek

Listopadový harmonogram sběru nebezpečného odpadu

Rada města Frýdku-
-Místku schválila na své 
schůzi konané dne 24. 9. 
2019 podmínky „Progra-
mu na podporu a rozvoj 
ostatních aktivit navazují-
cích na sociální služby pro 
rok 2020“ (dále jen „Pro-
gram“).

Důvodem realizace Pro-
gramu je finanční podpora 
a rozvoj aktivit, které dopl-
ňují oblast sociální politiky 
na území města Frýdku-
-Místku. Cílem Programu 
je zkvalitňování života 
a začleňování do společ-
nosti osob se zdravotním 

postižením a ostatních 
osob sociálně znevýhod-
něných.

Lhůta pro podání žá-
dosti je od 1. 11. do 15. 11. 
2019 včetně.

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

Veškeré informace sou-
visející s dotačním Pro-
gramem včetně formulářů 
a podmínek Programu jsou 
k dispozici na internetové 

adrese www.frydekmistek. 
.cz, sekce sociální služby-
-dotace-dotace na podporu 
a rozvoj sociálních služeb.

Kontaktní osoba (admi-
nistrátor) je:
Magda Máchová, 
odbor sociálních služeb
Tel. 558 609 317, 
778 492 351
e-mail: machova.magda@- 
@frydekmistek.cz

Žadatel o dotaci před-
kládá „Žádost o poskyt-
nutí dotace pro rok 2020“ 
v jednom podepsaném 
originále. 

 (Pokračování na str. 9)

Vyhlášení Programu na podporu a rozvoj ostatních 
aktivit navazujících na sociální služby pro rok 2020

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě – listopad
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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:
k.ú. Frýdek
stavba č.p. 10, na pozemku p.č. 18/1 zast. 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozem-
ku p.č. 18/1) – Radniční
nebytový prostor č. 1.23 o výměře 55,62 m2, 
I. NP (prodejna)
nebytový prostor č. 1.24 o výměře 6,23 m2, 
I. NP (prodejna)
nebytový prostor č. 1.25 o výměře 10,22 m2, 
I. NP (prodejna)
nebytový prostor č. 1.26 o výměře 9,28 m2, 
I. NP (prodejna)
nebytový prostor č. 1.27 o výměře 1,99 m2, 
I. NP (WC)
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozem-
ku p.č. 1437/4) – ul. Sadová 
nebytový prostor o výměře 18,97 m², VI. 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 součástí pozem-
ku 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 zasta-
věná plocha a nádvoří, (stavba je součástí 
pozemku p.č. 3026) – ul. Těšínská
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 za-
stavěná 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 26,63 m2, I. NP 
(prodejna)
nebytový prostor o celkové výměře 31,30 
m2, I. PP (sklad)
nebytový prostor o celkové výměře 6,51 m2, 
I. PP (chodba)
nebytový prostor o celkové výměře 11,63 
m2, I. PP (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 18,77 
m2, I. PP (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 4,63 m2, 
I. PP (koupelna)
nebytový prostor o celkové výměře 2,05 m2, 
I. PP (WC)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba je součástí po-
zemku p. č. 1542) – Kostikovo náměstí 
nebytový prostor o výměře 36,96 m2, II. NP 
(kancelář č. 2.09, 2.10).
nebytový prostor o celkové výměře 9,77 m2, 
IV. NP (kuchyň, sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 22 m2, 
IV. NP (kanceláře č. 4.01)
nebytový prostor o celkové výměře 17,29 
m2, IV. NP (kanceláře č. 4.02)
nebytový prostor o celkové výměře 23,96 
m2, IV. NP (kanceláře č. 4.03)
nebytový prostor o celkové výměře 21,56 

m2, IV. NP (kancelář č. 4.09)
nebytový prostor o celkové výměře 14,12 
m2, IV. NP (kancelář č. 4.10)
nebytový prostor o celkové výměře 37,28 
m2, IV. NP (kanceláře č. 4.11, 4.12)
nebytový prostor o celkové výměře 45,05 
m2, IV. NP (kancelář č. 4.13)
nebytový prostor o celkové výměře 21,28 
m2, IV. NP (kancelář č. 4.14)
nebytový prostor o celkové výměře 5,10 m2, 
IV. NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 28,07 
m2, V. NP (kanceláře č. 5.02, 5.03)
nebytový prostor o celkové výměře 3,49 m2, 
V. NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 15,16 
m2, V. NP (sklad)
stavba č.p. 2322 na pozemku p.č. 2881 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba je součástí 
pozemku p.č. 2881) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o výměře 70,46 m2, I. NP 
(prodejna)
nebytový prostor o výměře 2,11 m2, I. NP 
(zádveří)
nebytový prostor o výměře 7,265 m2, I. NP 
(chodba)
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 10,66 
m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 16,00 
m2 (sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je 
součástí pozemku p.č. 3978/3) – bývalá mís-
tecká kasárna
nebyt. prostory o celkové výměře 
39,3 m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 36,4 m2 
(kancelář) 
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./
č.e. je součástí pozemku p.č. 3975/6) – bý-
valý sklad PHM – bývalá místecká kasárna
nebyt. prostor o celkové výměře 
43,47 m2 (sklad)
stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je 
součástí pozemku p.č. 3987/2) – bývalá mís-
tecká kasárna:
kancelářské a skladové prostory
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je 
součástí pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý 
Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 
m2, V. NP, místnost 304 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 
m2, V. NP, místnost 506 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 
m2, V. NP, místnost 507 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zasta-
věná plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 34,17 
m2, II. NP
Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

 

 

  
 
 

 

Pracovali jste anebo pracujete v České republice či na Slovensku? Chcete získat 
informace o svých důchodových nárocích v České nebo Slovenské republice? 

Odborníci z České správy sociálního zabezpečení a Sociálnej poisťovne vám poradí. 

 
 

OSSZ Frýdek-Místek 
Palackého 115 

Frýdek-Místek 
 

21. 11. 2019 
čtvrtek 9-12 hod a 13-16 hod 

 
 
 
 
 
 

 
Nezapomeňte si s sebou přinést doklady o pojištění  

a občanský průkaz nebo cestovní pas. 
 
 

 
 

 

  
 

tel.: + 420 558 604 718 
e-mail: ludmila.polakova@cssz.cz 

Místo: 

Termín: 

Přihlašování: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

v I. NP objektu č.p. 10, ul. Radniční, o výměře 
55,62 m2 (prodejna), 6,23 m2 (prodejna), 10,22 m2 

(prodejna), 9,28 m2 (prodejna), 1,99 m2 (WC), 
k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek. 

Prostory budou pronajaty jako celek, kdy celková 
výměra i se sociálním zařízením činí 83,34 m².

Žádosti o pronájem včetně vámi nabízené výše ná-
jemného zasílejte v zalepené obálce s nápisem „Ne-
otvírat – pronájem nebytových prostor Radniční 
10“ na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor 
správy obecního majetku, Radniční 1148, nejpozději 
do 22. 10. 2019 do 14.00 hodin. U nabídek podaných 
poštou rozhoduje datum poštovního razítka (nejpozdě-
ji do 21. 10. 2019). Doporučená cena nájemného pro 
tyto prostory činí 2 400 Kč/m2/rok.

Případné dotazy vám zodpoví na telefonním čísle 
558 609 176 Dominika Chludová.

 (Pokračování ze str. 8)
Dodá jej s přílohami 

v tištěné verzi doporučeně 
poštou nebo osobně na po-
datelně Magistrátu města 
Frýdku-Místku na adresu:
Statutární město 
Frýdek-Místek
Magistrát města 
Frýdku-Místku
Odbor sociálních služeb

Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek,

a to v obálce označené:
a) plným názvem či 

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

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

Vyhlášení Programu na podporu 
a rozvoj ostatních aktivit...
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Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek, 
Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

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

čt 24. 10. 2019
10.00  16.00
Hala Polárka 
VSTUP ZDARMA

TRH  VZDĚLÁVÁNÍ  
A UPLATNĚNÍ 2019

PREZENTACE UČEBNÍCH 
A  STUDIJNÍCH OBORŮ 
STŘEDNÍCH ŠKOL
pro školní rok 2020/2021

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

PREZENTACE POVOLÁNÍ

   ukázky pracovních činností 
   záběry z pracovišť 

PREZENTACE ZAMĚSTNAVATELŮ

   žádané profese na trhu práce 
   profily absolventů škol

Vyhlášení dotačních 
programů „Podpora a roz-
voj sportu ve městě Frý-
dek-Místek na rok 2020“, 
„Podpora výchovy, vzdě-
lávání a zájmových aktivit 
ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2020“ a „Podpora 
a rozvoj kulturních aktivit 
ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2020“:

Rada města schválila 
podmínky dotačních pro-
gramů „Podpora a rozvoj 
sportu ve městě Frýdek-
-Místek na rok 2020“, 
„Podpora výchovy, vzdě-
lávání a zájmových aktivit 
ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2020“ a „Podpora 
a rozvoj kulturních aktivit 
ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2020“.

Cílem realizace progra-
mu „Podpora a rozvoj spor-
tu ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2020“ je systematická 
podpora pravidelné sportov-
ní a tělovýchovné celoroční 
činnosti (nikoliv náhodné 
aktivity) sportovních sub-

jektů k vytvoření zázemí 
a podmínek pro sportování 
dětí, mládeže a zdravotně 
postižených občanů ve měs-
tě Frýdek-Místek za účelem 
zlepšení fyzické kondice ob-
čanů města.

Program „Podpora vý-
chovy, vzdělávání a zájmo-
vých aktivit ve městě Frý-
dek-Místek na rok 2020“ 
je systematická podpora 
volnočasových, zájmových 
a výchovně vzdělávacích 
aktivit dětí a mládeže měs-
ta Frýdek-Místek na území 
města za účelem zlepšení 
všestranného rozvoje dětí 
a mládeže a zároveň jako 
prevence sociálně-patolo-
gických jevů. 

Účelem realizace pro-
gramu „Podpora a rozvoj 
kulturních aktivit ve měs-
tě Frýdek-Místek na rok 
2020“ je systematická pod-
pora celoročních kultur-
ních aktivit ve městě a pod-
pora konání jednotlivých 
kulturních akcí za účelem 
vhodného a smysluplného 

doplnění kulturního života 
občanů města. 

Lhůta pro podání žá-
dostí je od 1. 12. 2019 
do 31. 12. 2019. 

Veškeré informace sou-
visející s těmito dotačními 
programy včetně formulářů 
a podmínek jsou k dispozici 
na internetové adrese http://
www.frydekmistek.cz/cz/
obcan/organy-mesta/magis-
trat-mesta/odbor-skolstvi-
-kultury-mladeze-a-telovy-
chovy/tiskopisy-materialy/

Kontaktní osoba pro do-
tační programy: Jana Če-
chová, odbor školství, kultu-
ry, mládeže a tělovýchovy, 
tel. 558 609 214, cechova. 
.jana@frydekmistek.cz.

Kontaktní osoba pro 
dotační program „Pod-
pora a rozvoj kulturních 
aktivit ve městě Frýdek-
-Místek na rok 2020“: Jitka 
Kališová, odbor školství, 
kultury, mládeže a tělo-
výchovy, tel. 558 609 202, 
e-mail: kalisova.jitka@ 
@frydekmistek.cz.

Na konci září vyra-
zili naši nováčci dru-
hého stupně – šesťáci 
– na třídenní seznamo-
vací pobyt. Plni nadše-
ní a očekávání vyjeli 
do překrásného beskyd-
ského místa – na Gruň. 

Během pobytu se sezna-
movali s novými učiteli, 
věnovali se stmelovacím 
kolektivním aktivitám 
a zahráli si nejrůznější 
hry. Nesměl samozřejmě 
chybět ani táborák pod 
hvězdami rozsvíceným 
nebem a odvážnější je-
dinci se vydali i na noč-
ní stezku. Vyžití si našli 
i tvořiví žáci při výrobě 
sádrových masek, které si 

také odvezli domů.
Po celou dobu tzv. zako-

pávali o houby. A že jich 
bylo! Cestou na Bílý kříž 
sice trochu sprchlo, ale ani 
to neodradilo od vytrvalé-
ho houbaření.

Děti také zapřemýšle-
ly nad tím, jaká pravidla 
by měly dodržovat k sobě 
navzájem a jakým způso-
bem mohou obohatit svoji 
třídu. S třídními učiteli 
navázali pěkné vztahy, 
aby se jim ve školním roce 
dobře spolupracovalo.

Akce byla velmi vy-
dařená, proto se na kon-
ci kurzu řadě z nich ani 
domů nechtělo.
 Hana Hájková, učitelka

GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o. 
nabízí v rámci Programu prevence kriminality 
Statutárního města Frýdek-Místek přednášku

INTERNETOVÉ HROZBY
Přednášející: Jan Slíva

Témata přednášky: nástrahy na internetu
- aktuální hrozby na internetu

- triky podvodníků
- on-line bezpečnost

- bezpečné nakupování na internetu
- nastavení internetového prohlížeče

- režim anonymního prohlížení
Termíny konání: účastník si vybere 

jeden z následujících termínů:
7. 11. v 13–16 hodin
14. 11. v 9–12 hodin
14. 11. v 13–16 hodin
21. 11. v 9–12 hodin
21. 11. v 13–16 hodin

Cílová skupina: senioři z řad veřejnosti; 
účastníci vzdělávání v Seniorské akademii města

Místo konání: 
GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o. 

budova „A“, přízemí
P. Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek

Účast na přednášce je bezplatná, možnost zakoupe-
ní skript (50 Kč). Podmínkou je potvrzení účasti nej-
později tři dny před požadovaným termínem konání 
přednášky. Účast lze potvrdit u Ing. Šárky Cudzikové, 
727 875 121; e-mail: vosgood@vos-goodwill.cz 
Přednáška je finančně podpořena Statutárním 
městem Frýdek-Místek.

Adaptační kurz žáků „Sedmičky“

Vyhlášení dotačních programů



≈  11  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuŠkolství

Na jaře, když sluníč-
ko začalo hřát, si naše 
děti ze školičky Skři-
vánek na ulici Bavlnář-
ská ve Frýdku-Místku 
na školní zahrádce za-
sadili semínka dýně.  
Zalévali jsme, starali se, 
a opravdu nám vyrostla 
oranžová a velká dýně. 

Přemýšleli jsme, co s ní 
budeme dělat, a poté jsme 
dostali nápad – uvaříme 
si kompot. To společně 
zvládneme. Pustili jsme 
se do práce.  Na terasu 
školní zahrady jsme při-

nesli stoly, ubrusy, desky 
a nožíky. Práce nám šla 
hezky od ruky, vždyť těch 
pomocníčků – ručiček –  
bylo dost. Jedny vydlabá-
valy semínka, další pomá-
haly krájet kousky dýně 
na menší kostičky, jiné 
je dávaly do hrnce. Aby 
byl kompot dobrý, přidali 
jsme do něj trochu cukru, 
citrónové šťávy a začali 
jsme vařit. Vaření netrvalo 
dlouho, a tak jsme se brzy 
dočkali a s chutí se pustli 
do ochutnávání. Mňam – 
to byla dobrota!

Jak jsme vařili kompot z dýně

První společný výlet 
pro rodiče a děti v tomto 
školním roce organizo-
vala MŠ F-M Anenská 
do nádherného prostředí 
areálu Ranče Moncheri 
v Hnojníku. 

Na děti zde čekala jíz-
da na koních a společně 
s rodiči pak měli možnost 
využít komentovanou 
prohlídku stájí, po kte-
ré následovalo společné 

opékání párků a skotače-
ní na trampolínách a při-
lehlém hřišti. Počasí bylo 
na tento výlet doslova „ob-
jednáno“, takže si sluníčka 
užívali všichni přítomní 
plnými doušky. Děkuje-
me majitelům ranče, všem 
organizátorům, rodičům 
a dětem za krásné společ-
né zážitky a těšíme se opět 
za rok „na koníčkách“. 
 Monika Kozelská

SKATEPARK
Statutární město Frýdek-Místek  

Vás srdečně zve na 
slavnostní otevření nového SKATEPARKU 

čtvrtek 24. 10. 2019     14.30    
TJ Slezan Frýdek-Místek, ul. Na Příkopě

DOPROVODNÝ PROGRAM:

SKATE & BMX exhibice
DJ
Občerstvení

V případě deštivého počasí bude akce přeložena na pátek 25. 10. 2019

Nabídka SVČ Klíč na říjen
29. 10. 

PRÁZDNINOVÁ VÝ-
TVARKA | PODZIMNÍ 

PRÁZDNINY
Během dopoledne si vy-
robíme podzimní lucernu 
a originální strašidelné 
šperky.
Věk: 7–12 let
Místo a čas: SVČ Klíč, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 9.00–12.00 hodin
Cena: 100 Kč
Na akci se přihlaste do 24. 
10.

29. 10. 
VZHŮRU K VÝŠKÁM 

| PODZIMNÍ 
PRÁZDNINY

Můžete se těšit na trampo-
línové centrum v Ostravě, 
kde si zacvičíte a zaskáče-
te pod vedením odborného 
trenéra. Čeká vás bohatý 
program plný adrenalinu 
a zábavy. Nabídka tram-
polín je obrovská a každý 

z vás si určitě vybere. Ne-
budou chybět ani soutěže, 
hry a kvízy.
Věk: 6–14 let
Místo a čas: SVČ Klíč, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 8.00–16.00 hodin 
| Ranní hlídání od 6.30 
hodin
Cena: 300 Kč
Na akci se přihlaste do 24. 
10.

30. 10. 
DEN U KONÍ | POD-
ZIMNÍ PRÁZDNINY

Chceš si užít den u koní 
a vyzkoušet si, jak se 
o takového koně postarat, 
něco zajímavého se o nich 
dozvědět a kromě toho 
si užít i spoustu legrace 
a her? Tak neváhej a pojď 
s námi strávit celý den 
u koní na jízdárně.
Věk: 7–12 let
Místo a čas: SVČ Klíč, 
budova A, Pionýrů 767, 

Místek, 8.00–16.00 hodin | 
Ranní hlídání od 6.30 hodin
Cena: 360 Kč
Na akci se přihlaste do 25. 
10.

30. 10. 
MŮJ VLASTNÍ DRAK 

| PODZIMNÍ 
PRÁZDNINY

Chceš si vyrobit svého 
vlastního draka, který 
bude létat? Pokud ano, 
neváhej a přijď si jednoho 
takového vyrobit k nám 
do SVČ Klíč. Společně 
si je půjdeme vyzkoušet. 
Čeká tě bezva dopoledne, 
spousta zábavy a domů 
půjdeš s krásným vlastno-
ručně vyrobeným drakem.
Věk: 6–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč, bu-
dova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 9.00–13.00 hodin
Cena: 100 Kč
Na akci se přihlaste do 25. 
10.

„Na koníčky“ s MŠ F-M Anenská
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24. 10. v 16.30, Místek
Není Uprka jako Úprka

Přednáška Gabriely Pelikánové.
25. 10. v 9.00 – 10.30, Místek

Dětský klub 
pro rodiče s malými dětmi

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

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

Sobota 19. října v 16.00
Frýdecký hřbitov 
je plný tajemství

netradiční komentovaná prohlídka

8

1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

www.frydekmistek.cz
101. výročí vzniku 
samostatnosti ČSR

pietní akce, která se uskuteční dne 
25. 10. v 10.00 hodin u pomníku 
T. G. M. na stejnojmenné ulici 
ve Frýdku u 1. ZŠ.

MUZEUM BESKYD

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

(květen-říjen)
STÁLÉ EXPOZICE:
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY 

ŁYSOHORSKÉHO
VÝSTAVY:

10. BESKYDSKÉ 
TRIENÁLE ŘEZBÁŘŮ
„Dřevo je čistá příroda“

Pobeskydí je oblastí, kde předlou-
há tradice dřevořezby nebyla 
nikdy přerušena, a naopak se 
úspěšně rozvíjí. Tvorba mnohých 
současných autorů to jednoznač-
ně dokládá. Tradice je podporo-
vána přehlídkovými programy, 
workshopy. Jednou z nejvýznam-
nějších je Beskydské trienále řez-
bářů. První ročník se uskutečnil 
v roce 1992 a v letošním roce 
to bude již 10. jubilejní setkání. 
Tato mezinárodní přehlídka řez-
bářských děl si získala věhlas jak 
u návštěvníků, tak i u odborné 
veřejnosti. Výstava potrvá do 3. 
listopadu.

MEZI BÍLOU A ČERNOU
Soubor většiny vystavovaných 
obrazů autorek Karly Stiborsko-
vé a Bernardety Sudnikowicz byl 

129 min. | 80 Kč
SO 19. 10. v 15.00

Mia a bílý lev 
FR / GER / JAR | dobrodružný | 
přístupný | dabing | 98 min. | 80 / 
60 Kč

SO 19. 10. v 17.00
Zloba: Královna všeho zlého 

USA | fantasy | přístupný | dabing | 
119 min. | 140 / 120 Kč

SO 19. 10. v 19.00
Staříci 

ČR / SR | komedie | 12+ | česky | 85 
min. | 130 Kč

NE 20. 10. v 10.00
Zloba: Královna všeho zlého 

USA | fantasy | přístupný | dabing | 
119 min. | 140 / 120 Kč

NE 20. 10. v 17.00
Blíženec 

USA | sci-fi | 12+ | titulky | 117 
min. | 140 Kč

NE 20. 10. v 19.00
Stehlík 

USA | drama | 15+ | titulky | 149 
min. | 140 Kč

PO 21. 10. v 17.00
Staříci 

ČR / SR | komedie | 12+ | česky | 85 
min. | 130 Kč

PO 21. 10. v 19.00
Umění milování 

PL | životopisný | 12+ | titulky | 117 
min. | 80 / 60 Kč

ÚT 22. 10. v 16.00
Trabantem tam a zase zpátky 

ČR | dokumentární | 12+ | česky | 
114 min. | 80 Kč

ST 23. 10. v 10.00
Zlo s lidskou tváří 

USA | drama | 15+ | titulky | 108 
min. | 60 Kč 

ST 23. 10. v 17.00
Zloba: Královna všeho zlého 

USA | fantasy | přístupný | titulky | 
119 min. | 140 / 120 Kč

ST 23. 10. v 19.00
Přes prsty 

ČR | komedie | 12+ | česky | 101 
min. | 140 Kč

ČT 24. 10. v 17.00
Poslední aristokratka 

ČR | komedie | přístupný | česky | 
110 min. | 140 Kč

ČT 24. 10. v 19.00
Zombieland: Rána jistoty 

USA | komedie | 15+ | titulky | 97 
min. | 140 Kč

PÁ 25. 10. v 9.30
Ozzy 

SP / CAN | animovaný | přístupný 
| dabing | 91 min. | 30 Kč

PÁ 25. 10. v 18.00
Pražské orgie 

ČR | komedie | 12+ | dabing | 112 
min. | 140 Kč 

PÁ 25. 10. v 20.00
Poslední aristokratka 

ČR | komedie | přístupný | česky | 
110 min. | 140 Kč

SO 26. 10. v 15.00
Tajný život mazlíčků 2 

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 86 min. | 80 / 60 Kč

NE 27. 10. v 17.00
Poslední aristokratka 

ČR | komedie | přístupný | česky | 
110 min. | 140 Kč

NE 27. 10. v 19.00
Nabarvené ptáče 

ČR / SR / UKR | drama | 15+ | ti-
tulky | 169 min. | 140 Kč

PO 28. 10. v 17.00
Sněžný kluk 

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 85 min. | 140 / 120 Kč

PO 28. 10. v 19.00
Jiří Suchý – Lehce 
s životem se prát 

ČR | dokumentární | přístupný | 
102 min. | 120 / 100 Kč

ÚT 29. 10. v 17.00
Tady Havel, slyšíte mě?

ČR | dokumentární | přístupný | 
dobrovolné vstupné

ÚT 29. 10. v 19.00
Stehy 

SRB / SLO / HR / BIH | drama | 
přístupný | titulky | 97 min. | 130 
/ 110 Kč

ST 30. 10. v 10.00
Ibiza 

FR | komedie | 12+ | titulky | 86 
min. | 60 Kč

ST 30. 10. v 17.00
Zombieland: Rána jistoty 

USA | komedie | 15+ | titulky | 97 
min. | 140 Kč

ST 30. 10. v 19.00
Poslední aristokratka 

ČR | komedie | přístupný | česky | 
110 min. | 140 Kč

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 20. 10. v 15.00

O chaloupce z perníku
Divadlo Kapsa

Netradiční pojetí tradiční pohád-
ky.

Ne 27. 10. v 15.00
Princezna na hrášku 

a Broučkiáda 
Divadlo Koráb

Veselá pohádka pobaví nejen děti, 
ale i rodiče.

HUDBA
Pá 18. 10. v 19.00

Big BLAST! Band slaví 5 let!
Přijďte si poslechnout, jak se tato 
swingová kapela za pět let na scé-
ně vyvíjela a co 20členný big band 
dokáže!

VÝSTAVY:
Michael Eich – Asie

Fotograf s „toulavýma botama“ 
nás provede cestou z Nepálu přes 
Čínu až do Jihovýchodní Asie. 
Dernisáž a beseda s autorem v pá-
tek 25. 10. v 16.00.

www.knihovnafm.cz
17. 10. v 17.30, Místek

Autorské čtení Dajany 
Zápalkové a Bohumíra Vidury

23. 10. v 17.30, Frýdek
Ajurvéda – 1. díl cyklu 

Přednáška Reginy Kusové.

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

HUDBA
So 26. 10. ve 20.00, Národní dům

Kollab#4 w/HAZE 
Movement @Národní dům

HAZE je kolektiv djs a promoté-
rů, rozpouštějící se kdesi mezi hip 
hopem, outsider housem, technem 
a post-clubem. OldBoy, Hotdogg 
a Nubian vytváří vtipný triptych, 
kde se vše dobré potencuje na třetí. 
Hrajeme do 03.00. Vstupné 80 Kč.

Út 31. 10. v 19.00, Národní dům
Carl Petersson, Adolfo Alejo 

& Edita Adlerová
př. sk. Kruh přátel hudby

Poutavý koncert se skladbami N. 
Paganiniho, A. Dvořáka, V. Mon-
tiho a dalších nejznámějších skla-
datelů. Účinkují: Carl Petersson 
– klavír, Adolfo Alejo – housle, 
Edita Adlerová – mezzosoprán.
INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI
Čt 17. 10. v 18.30, Národní dům

Povídání v Zeleném baru 
s Petrem Nerudou

O čase neandrtálců a jejich konci 
s archeologem Petrem Nerudou 
z Moravského zemského muzea. 
Vstup zdarma. Sérií interaktiv-
ních besed o aktuálních a atraktiv-
ních tématech s akademiky prová-
dí hosty moderátor Libor Magdoň.

VÝSTAVY
Leda Pešatová: Leda doma 

aneb 
návraty do Národního domu

Pokračující výstava výstavy vzác-
né výtvarnice Ledy Pešatové ze 
září 2018. Vystaveny budou obra-
zy starého Místku ještě před likvi-
dací a také motivy z Frýdku. Část 
výstavy je autorčina nová tvorba.

14. 10. – 1. 11.
Anděla Kocůrková – 100 let

Výstava k nedožitým stým naroze-
ninám frýdecko-místecké malířky 
v budově bývalé Moravia banky.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

KINO
ST 16. 10. v 10.00

Mia a bílý lev
FR / GER / JAR | dobrodružný | 
přístupný | dabing | 98 min. | 60 Kč

ST 16. 10. v 17.00
Pražské orgie

ČR | komedie | 12+ | dabing | 112 
min. | 140 Kč

ST 16. 10. v 19.00
Tenkrát v Hollywoodu

USA | drama | 12+ | titulky | 159 
min. | 140 Kč 

PÁ 18. 10. v 16.00
Bouřlivé výšiny 

UK | romantický | 12+ | titulky | 
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prezentován v Polsku: Ostrów 
Wielkopolski w Galerii 33, v Ber-
toszycích a na poloostrově Hel.
Výstava se zde setkala s velkým 
úspěchem. Vystavované práce 
ukazují široké spektrum obou ma-
lířek, fantazii, cit pro širokou pa-
letu barev (od bílé k černé), před-
stavuje se stálé hledání nových 
technik a stylu vyjádření, ať už 
na abstraktních nebo náznakově 
realistických obrazech. Výstava 
potrvá do 3. listopadu.

PŘEDNÁŠKY 
A VYCHÁZKY: 

Čtvrtek 17. 10. v 16.30, 
Zelený dům

Turistické chaty v Beskydech 
a Javorníkách

České, německé a polské chaty 
v Beskydech a jejich historie, tu-
ristické spolky, výstavba soukro-
mých chat v minulosti, turistické 
kuriozity.

Pátek 18. 10. v 18.00–23.00
Pohádková večerní prohlídka 

Frýdeckého zámku
Již tradiční večerní podvečer 
na zámku zpestří pohádkový pří-
běh, jenž odehrají muzejní pracov-
níci.
Rezervace vstupenek na webu 
www.muzeumbeskyd.com a po-
kladně zámku od 1. 10., platnost 
nevyzvednutých rezervací končí 
17. 10.

Čtvrtek 24. 10. v 16.30, 
Zelený dům

Jaroslav Ludvík Mikoláš
Před 130 lety se v Raškovicích 
narodil Jaroslav Ludvík Mikoláš 
(16. 8. 1889 – 11. 2. 1979), sběratel, 
muzejník, písmák, publicista, za-
kladatel mnoha spolků, jehož čin-
nost se setkala s mimořádnou ode-
zvou široké veřejnosti. Přednáška 
a malá výstava přiblíží životní 
osudy a tvorbu pana Mikoláše.

Čtvrtek 31. 10. v 16.30, 
Zelený dům

Národní, Německý a Český 
dům ve Frýdku-Místku a jejich 

osudy
Přednáška přiblíží historii vzniku 
Národního domu – české obecné 
školy chlapecké ve Frýdku, starou 
měšťanskou střelnici v Místku, 
vedle které postavili Německý 
dům, Matici místeckou a stavbu 
Národního domu.

PORADNY:
Mykologická poradna

S houbami vám až do 11. listopa-
du poradí Jiří Lederer. Poradna 
otevřena každé pondělí od 9.00 
do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin 
v Langově domě (Hluboká 66).

 DĚNÍ V MUZEU:
OKOLO FRÝDECKÉHO 

ZÁMKU CESTIČKA 
– HLEDAČKA

I v době stavebních prací na zám-
ku se můžete projít parky v jeho 
okolí. Procházku si můžete zpes-

třit zábavnou hrou pro celou rodi-
nu – vyřešit několik úkolů a najít 
poklad. Více informací na webo-
vých stránkách nebo na pokladně 
muzea.

ANTIKVARIÁT KNIHÁRIUM

Nám. Svobody 29, Místek
tel.: 777 117 969

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
V sobotu 9. 11. vás zveme na další 
krásnou jógovou akci. Představí se 
lektoři ve dvou sálech jak od nás, 
tak například z Prahy či Olomouce 
a Ostravy.
9.00–10.10 Kačka – Jóga pro po-
kročilé s asistencí 
9.00–10.00 Vlastík – Ranní vinya-
sa 
10.25–11.35 Gabka – Twist & 
Flow 
10.15–11.15 Silvie – Hatha jóga 
s pranayamou a relaxací 
11.50–12.50 Magda – Vinyasa 
flow 
11.30–12.50 Luci – Jóga se zamě-
řením pro ženy 
Vstupné: 500 Kč (v ceně tři jógové 
lekce dle výběru a drobné občer-
stvení z Kafe Pod Věží).
Info: joga@jogapodvezi.cz
REZERVACE MÍST NA JED-
NOTLIVÉ LEKCE: V rezervač-
ním systému Jógy pod věží http://
www.jogapodvezi.cz/rozvrh/
Na všechny se moc těšíme!

JógA V dENNíM žIVoTě

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

tel.: 736 278 698
e-mail: 

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

Kurzy jógy září–leden
Více informací a přihlašování  
na www.joga.cz/frydek-mistek

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

– každý čtvrtek od 18 
do 20 h. – Kurz Křesťanství 
Každý čtvrtek od 10 do 11 h.
Kurz – Cvičení nejen pro 

seniory
Vstupné 50 Kč.

od 21. 10. vždy v pondělí od 16 h.
Kurz – Pletení nejen košíků 

z pedigu
8 lekcí, cena – za materiál – 

500 Kč, vstupné – každá lekce 
50 Kč.

15.–17. 10. 
Zájezd do Břevnova 
a jiné památky Čech 

19. 10. 
Divadelní zápas v improvizaci 

21. 10.  v 18.30
Beseda se zástupcem 

ředitele TV NOE 
23. 10. v 17.30

Valná hromada Lidového domu

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

 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
31. 10. (čt) v 19 h.

Folk &. Country Jam Session
Pravidelný hudební večírek.

Aktuální výstavy:
Petr Prudký – Beskydy

Výstava fotografií frýdecko-mís-
teckého fotografa potrvá do 31. 10.

dIVAdLo ČTYŘLíSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 19. října v 15 hodin
O Červené Karkulce

Veselá interaktivní loutko-herecká 
pohádka na motivy příběhu Pavla 
Poláka. Pro děti od 3 let, hraje 
DUO – Divadlo u Ostravice Frý-
dek-Místek, vstupné 40 Kč.

Sobota 26. října v 15 hodin
Květuška a ježibaba

Eva Schwarzová
Činoherní pohádka s písničkami. 
Podaří se Květušce s pomocí víly 
a lesního skřítka přelstít ježibabu 
s baziliškem a dostat se z nedobré 
služby zpět domů? Pro děti od 3 
let, hraje DS KuKo F-M, vstupné 
40 Kč.

Půjčování kostýmů v říjnu:
Úterý a čtvrtek 

od 15 do 17 hodin.

KULTURNí dŮM FRÝdEK

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

E-mail: 
info@kulturnidumfrydek.cz, 
kulturnidumfm@seznam.cz

Web: 
www.kulturnidumfrydek.cz

neděle 27.10.2019 v 15.00 hodin
KOLLÁROVCI 

– CZ TOUR 2019
Srdečně vás zveme na jedinečné 
koncerty oblíbené slovenské ka-
pely Kollárovci! Hudebně zábav-
ná show, v níž vynikající zpěvy 
a nádherná muzika nenechají ni-
koho sedět na židli. Přijďte i vy za-
žít fantastickou atmosféru s kape-
lou Kollárovci! Předprodej: www.
ticketportal.cz, 400 Kč.

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, z.S.

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

email: kruh@skaut.cz
Kostikovo náměstí 638, Frýdek

www.frydek.skauting.cz
Místecké středisko: 
Marcela Tkáčová,
tel.: 728 143 201,

e-mail: 
marcela.tkacova@seznam.cz

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

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

Místecké středisko P. Bezruče
Mgr. Tomáš Stolín, tel.: 

606 785 579, 
e-mail: tomstolin@centrum.cz 
klubovny F. Čejky 450, Místek 

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

Přihlaste své dítě do skautu!
• učíme mladé lidi spolupracovat

• poskytujeme dětem zázemí 
s dobrými a pevnými 
přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

SVČ KLíČ

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

(podrobnosti na str. 11)
Více na www.ocfryda.cz
gALERIE pod zÁMKEM

Provozovna přemístěna 
na ulici Radniční 1238 

vedle magistrátu 
www.galeriepodzamkem.cz

Galerie nabízí hodnotné obrazy 
od autorů z celé ČR, na výběr 
je to nejlepší z české grafiky, 

zakoupit si můžete také kvalitní 
autorské sklo, šperky, zajímavou 

keramiku, litinu, dřevořezbu, 
k dostání zde jsou originální šátky 
a šály, nástěnné kalendáře i přání.

Otevírací doba galerie:
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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 každé-
ho, zpevnění celého těla, prevence 
poruch páteře, psychické vyladě-
ní, relaxace a regenerace, posílení 
imunitního systému, správné dý-
chání, radost ze života…
PRAVIDELNÉ ČTVRTLETNÍ 

KURZY ZÁŘÍ–LISTOPAD 
2019

Nenechte si ujít v kurzech:
Pondělky – 19.30 – 21.00

ŽENA – ZDRAVÍ, 
MLÁDÍ A KRÁSA
Středy – 16.00 – 17.45

LABYRINT A MANDALA
Středy – 18.00 – 20.30
JÓGA SE SAUNOU

Jste srdečně zváni, 
těšíme se na vás.
Učitelé a přátelé 

Školy jógy KARAKAL.
Více informací na 

www.joga-karakal.cz.

Těhotenské a poporodní centrum

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

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

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

tentek a fyzioterapeutů).
SLUŽBY:

Nastřelování náušnic 
Návštěvní služba porodní 

asistentky 
(zdarma – na základě 

indikace lékaře)
Masáže těhotných i po porodu  

(klasické i aroma)
Laktační poradna

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

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 
(obsahová náplň: praktické nácvi-
ky manipulace s dítětem, masáže 
kojenců, metodika správného kr-

mení, relaxační polohy pro zklid-
nění nespavých a hyperaktivních 
dětí). Pod vedením fyzioterapeut-
ky!

PRO DĚTI od 3–6 měsíců
PRO DĚTI od 8–12 měsíců
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 

TANEČNí STUdIo dANCEpoINT

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek

Markéta Bilasová, 
tel.: 776 096 091,
tel.: 602 687 496

NABÍZÍME VÝUKU:
latinskoamerických tanců, disco 
dance, street dance, moderního 
tance, break dance a gymnastiky 
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

KURZY
PLENÉRY 

Kurzy PAVERPOLU

www.kapitola.euVÝTVARNÝ ATELIÉR

Frýdek, Bruzovská 2589, 
budova B Goodwillu, 

v přízemí vpravo
737 178 841

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

FAUNApARK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

inspirativní místo pro aktivní od-

počinek, vzdělávání, společenský 
a osobní rozvoj místních obyvatel, 

návštěvníků a turistů
sobota 19. 10. 14.00–18.00

Velká říjnová 
faunaparková brigáda

neděle 20. 10. v 15.00–18.00
Dílničky – vyrábíme krmítka 

pro ptáčky na zimu

LUMpíKoV

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

www.lumpikov.cz
Pondělky od 16.00 

do 16.45 / 16.45 do 17.30
Tančení Lumpíci

(taneční kroužek pro děti 
od 3 do 9 let)

Úterky od 17.00 do 17.45
Jumping na trampolínách 

pro děti
Čtvrtky a pátky od 9.00 do 9.45

Mluvící Lumpíci
(vzdělávací kroužek pro batolata)

cena 120 Kč/lekce, rezervace 
info@lumpikov.cz
Říjen – prosinec

kurz READY WOMAN
(komplexní vzdělávací kurz pro 

maminky vracející se na trh práce)

TANEČNí ŠKoLA JUST dANCE

Pionýrů 839, areál Selika
775 085 846, 

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

gymnastika, latina
každé pondělí od 16 do 17 h.

dIVAdELNí KLUb d.N.A.

Tel: 731 196 572
E-mail: soubor.dna@seznam.cz

Web: http://klubdna.cz/
Sobota 19. 10.
BEZ OPONY

Divadelně hudební festival.
16.00 – Čaj s citronem (D.N.A.) – 
divadlo
16.45 – Recitál Jaroslava Pszczol-
ky – koncert
17.50 – Kukura (D.N.A.) – divadlo
18.45 – Přátelé Dr. Melouna – kon-
cert
19.30 – Horníci (Divadlo Grunt) – 
divadlo
21.00 – Slepí Křováci – koncert
160 Kč.

Čtvrtek 24. 10. v 19.00
ZAStiTUPITELÉ 

(DDT – Dobrovolnický Dobratic-
ký Tyátr)
Divadelní představení. 90 Kč.

Čtvrtek 31. 10. v 19.00
FAJNA SODA 

Pásmo skečů. Večer plný scének, 
improvizace, živé hudby. Každý 
měsíc v novém kabátě s novými 
scénkami a hudbou. 90 Kč.

VEŘEJNÝ MALíŘSKÝ ATELIÉR

ul. Josefa Lady 2194
Tel.: 731 180 533

E-mail: 
malirsky.atelier@seznam.cz

Malířský ateliér je připraven přiví-
tat kohokoliv ze široké veřejnosti, 
kdo má v úmyslu malovat, zú-
častnit se malířských kurzů nebo 
kurzů kreslení pravou hemisférou, 
které zde pořádáme.
Prohlídku lze uskutečnit každou 
středu odpoledne nebo po před-
chozí telefonické nebo e-mailové 
dohodě.

KLUb SToLÁRNA

Tel:  775 567 333
Email: 

stolarna@klub-stolarna.cz
Web: www.klub-stolarna.cz

31. 10. 
Behind The Door 

a Rudy Horvat Fragments

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. 10. pátek NO!SE
TRADIČNÍ NO!SE A TY NEJ-
LEPŠÍ ZLOMENÉ BEATY.
19. 10. sobota VYPSANÁ FIXA 
– 25 LET TOUR
TOUR K NOVÉ DESCE „KVA-
LITA“ A ZÁROVĚŇ K 25 LE-
TŮM EXISTENCE KAPELY
23. 10. středa STOUNDRUM
STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA – VSTUP ZDARMA
25. 10. pátek HITY 18 PLUS 

TY NEJLEPŠÍ HITY VŠECH 
DOB – DJ KOMÁR A KAMIL
26. 10. sobota TATABOJS
TATABOJS SE PO DVOU LE-
TECH VRACÍ DO TVÉHO OB-
LIBENÉHO KLUBU STOUN
2. 11. sobota J.A.R.
JEDNOTKA AKADEMICKÉHO 
RAPU S ESENCÍ NEJ MUZI-
KANTŮ NAŠÍ ZEMĚ (BÁRTA, 
KLEMPÍŘ, HOLÝ, VIKTOŘÍK) 
TĚ ROZSEKÁ VE STOUNU
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Až do poloviny prosin-
ce máte možnost v Galerii 
pod sovou 1. ZŠ nakouk-
nout do historie a užít si 
atmosféru školy před 130 
lety. V aule na vás čekají 
stará dřevěná škamna 
vracející do dob kalamá-
řů, soubor dalších pomů-
cek a dobových učebnic.

Slavnostní vernisáž vý-
stavy „Stará a současná 
škola“ proběhla 1. října, 
zahájil ji ředitel školy Zby-
něk Šostý, který na školu 
zavzpomínal společně s ve-
dením i bývalými zaměst-
nanci a absolventy. „K pří-
jemné atmosféře přispěli 
svým pěveckým vystoupe-
ním nejen žáci naší školy, 
ale i přítomní rodiče, praro-
diče a další návštěvníci,“ re-
ferovala Libuše Stachurová.

Za expozici patří podě-
kování Muzeu Beskyd, kte-

ré dodalo potřebné exponá-
ty. Pro děti bylo například 
jistě zajímavé, jaká pravidla 
měli žáci s pionýrskými 
šátky na krku dodržovat. 
Už to první – „žáci se pilně 
učí, aby svými znalostmi 
a svým jednáním co nejvíce 
prospěli své lidově demo-
kratické vlasti“, jim mohlo 
znít lehce podezřele. To, 
že se mají chovat přátelsky 
ke svým spolužákům, asi 
přijmou, ale jak se k nim 
současně chovat i „sou-
družsky“?  Mezi šestnácti 
body je ale naprostá většina 
o způsobech chování, které 
by měly být tak nějak sa-
mozřejmostí, což dokazu-
je, že se školní vyučování 
zase až tak dramaticky 
nezměnilo. Stále má vycho-
vávat a vzdělávat v proce-
su, na jehož konci má být 
uvědomělý, pro společnost 

UČEBNICE A POMŮCKY: Něco se změnilo, něco 
přetrvává.  Foto: Petr Pavelka

Výstava v Galerii pod sovou „Stará a současná škola“

16. října si připomíná-
me nedožité sté naroze-
niny malířky a rodačky 
z Frýdku-Místku Anděly 
Kocůrkové. Slavnostní 
zahájení výstavy je v plá-
nu tento den od 17.00 
v dolních prostorách 
bývalé Moravia banky 
v Místku. Vernisáž uvede 
historik a teoretik umění 
Karel Bogar, ti, kteří ter-
mín nestihnou, mají šanci 
následně výstavu zhléd-
nout až do 1. listopadu.

Co autorku především 
ovlivnilo a jaká byla její 
nejčastější témata? V ob-
razech Anděly Kocůrkové 
můžeme nalézt nejen hojně 
zastoupené portréty, rodné 
město Frýdek-Místek a jeho 
okolí, ale i krajiny a květi-
nová zátiší. Ve své studijní 
tvorbě byla ovlivněna tvor-
bou svých pedagogů. Svůj 
vlastní styl si začala formo-
vat po návratu domů.

Anděla Kocůrková se 
narodila před sto lety 22. 
9. 1919 ve Frýdku-Místku. 
Její první malířské pokusy 
jsou zakořeněny již v raném 
věku. Své dětství prožila 
s tužkou a kusem papíru 
a po základní škole si také 
hledala zaměstnání, ve kte-
rém by mohla uplatnit své 
malířské záliby.

V zaměstnání v malír-
ně divadelních kulis pana 

Drobného v Místku mohla 
Kocůrková spojit povolá-
ní a koníčka v jedno, ale 
jako každý umělec tou-
žila i ona po zdokonalení 
svých schopností. Rozhodla 
se tedy studovat ve Zlí-
ně na střední umělecko-
-průmyslové škole. Psal se 
rok 1941 a začátky nebyly 
jednoduché nejen kvůli 
útrapám probíhající druhé 
světové války, ale i nutnosti 
vydělávat si na studia.

Po skončení války byla 
Kocůrková přijata na Aka-
demii výtvarných umě-
ní v Praze, kde studovala 
u profesora Jana Želibského 
a následně u prof. Vratisla-
va Nechleby. Vliv obou je 
jasně patrný na tvorbě ze 
studijního období. Láska 
k rodnému kraji způsobila, 
že v Praze po pětiletých stu-
diích nezůstala, ale vrátila se 
zpět do Frýdku-Místku, kde 
chtěla tvořit. První ateliér 
vybudovala v primitivních 
podmínkách bývalého foto-
ateliéru u Farního kostela sv. 
Petra a Pavla. Nejlepší záze-
mí nakonec našla ve svém 
rodném domku, kam se pře-
stěhovala v roce 1968, aby 
mohla pečovat o nemocnou 

maminku.
Jako členka Svazu čes-

koslovenských výtvarných 
umělců, Svazu českých vý-
tvarných umělců, Výtvarné 
skupiny Bezruč a Sdružení 
umělců slezských se Ko-
cůrková účastnila četných 
kolektivních výstav.

Lásku k umění nepředá-
vala pouze svou tvorbou, ale 
i vedením mnohých umělec-
kých kroužků. V roce 1960 
se podílela také na založení 
Klubu přátel výtvarného 
umění ve Frýdku-Místku. 
Její práce jsou zastoupe-
ny ve sbírce regionálního 
umění v Galerii výtvarného 
umění v Ostravě a někte-
ré z jejích děl nalezneme 
i ve sbírce Muzea Beskyd.

Podzim svého života strá-
vila v místeckém domově 
pro seniory, kde před sedmi 
lety, 25. září 2012, dotlouklo 
navždy její malířské srdce.

Anděla Kocůrková – 100 let aneb zpět k rodnému kraji

Pocta Karlovi Gottovi
Také frýdecko-místecká radnice byla kontakto-

vána občany, kteří se ptali, co město zorganizuje 
u příležitosti úmrtí Karla Gotta, jestli bude inici-
ovat nějaké pietní místo, něco po mistrovi pojme-
nuje a podobně. Vedení města se ale rozhodlo, že 
se na památce Zlatého slavíka přiživovat nebude, 
a tak dáváme alespoň prostor pro pár veršů Emila 
Pastrňáka, který nám je poskytl jako vzpomínku 
na jedinečný hlas, který už budeme mít možnost 
slyšet jen z nahrávek.

Rozdat všechny dárky
Emil Pastrňák

Letím časem bez zastávky.
S vámi múzy, bohyně zpěvu,
dcery nejvyššího boha Dia,

čas krásně ubíhá.
Rád vám bel canto zpívám.
Letím časem bez zastávky,

potkávám hvězdy, hvězdičky.
Také komety, škoda že jen,
rychle kolem nás proletí.

Letím časem bez zastávky,
s vůní starých zlatých časů.
Rád se dívám z Bertramky,

na stověžatou Prahu.
Letím časem bez zastávky.
Rád bych se vrátil zpátky,

a pohladil to, co jsem ztratil.
Přesto to krásné mládí,

jde stále s námi.
Letím časem bez zastávky.

Jako praotec Čech našel jsem,
na kopečku Smíchova,
stánek krásné lásky.

Jako z proutků vrbových,
splétám přátelství na věky.
Letím časem bez zastávky.

Rozjímám jak ten čas,
trochu zpomalit mám.

Abych rozdal všechny dárky,
které ještě na duši mám.

 vzpomínka

Výstava / Čt 17. 10. – 
Pá 1. 11. / budova bývalé 
Moravia banky

Každý všední den 
od 14.00 do 18.00 vyjma 
28. 10., kdy budou pro-
story uzavřeny z důvodu 
státního svátku.

užitečný občan státu.
Nad vysvědčeními se 

mohly děti přesvědčit, že 
skutečně existovaly před-
měty jako krasopis a pří-
rodozpyt, ale i ruční práce 
chlapecké vedle ekvivalent-
ních ručních prací dívčích 
s naukou o domácím hos-
podářství. Na tiskopisech 
se známkami z třicátých 
let bylo osvěžující i to, že 
mohly být zveřejněny bez 
začerněných osobních 
údajů, aniž by Karel Ma-
rek, narozený 8. září 1921 
ve Frýdku, v politickém 
okrese frýdeckém, vyzná-
vající náboženství římsko-

-katolické, chvalitebných 
mravů a pilnosti nestálé, ře-

šil GDPR. Snad se neozvou 
jeho potomci.  (pp)
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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.

PŘÍMO Z VINAŘSTVÍ
Vína

OC PARADA SHOPPING               OTEVŘENO PO - PÁ   9 – 17.30 hod.

FRÝDEK-MÍSTEK
Dobrovského 3680 (vedle Albertu)

Platí do 
15.10.2019
PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO 
KUPÓNU. NEPLATÍ PRO
NÁKUP POUKÁZEK.

Vína


