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slovo primátora

Vážení občané,
i když jsem měl na tomto místě původně pár řádků 

k březnovému zastupitelstvu, musím zde na posled-
ní chvíli těsně před tiskem změnit téma. Bohužel 
koronavirus už se týká i České republiky a je třeba 
si uvědomit, že se týká již i každého z nás. Vývoj 
je v tomto ohledu překotný, a tudíž nepostihnutel-
ný ve zpravodaji s čtrnáctidenní periodicitou. Proto 
bych vás chtěl vyzvat, abyste pozorně sledovali web 
a facebook města (www.frydekmistek.cz), kde se 
budeme snažit přinášet co nejaktuálnější a nejprak-
tičtější informace. Já sám se budu snažit prostřed-
nictvím facebooku informovat „z první ruky“.

V pondělí 2. března jsme rozhodli o tom, že 
v úterý 3. března zasedne Bezpečnostní rada měs-
ta Frýdku-Místku, kde budeme řešit další postupy 
s ohledem na to, abychom co nejvíce minimalizo-
vali možnost šíření nebezpečného viru. Výstupy už 
samozřejmě hledejte na výše zmíněných městských 
médiích a aktuální informace z hlediska zdravot-
ního můžete rovněž čerpat na webu a facebooku 
Nemocnice ve Frýdku-Místku (www.nemfm.cz) 
a krajské hygienické stanice (www.khsova.cz). Ta 
má zřízenou i infolinku ke koronaviru na telefon-
ních číslech 595 138 118 a 595 138 119. 

 Michal Pobucký
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V KINĚ PETRA BEZRUČE: Vedení města s ministrem kultury Lubomírem Zaorál-
kem probíralo zejména možnosti, jak získat dotační prostředky.  Foto: Petr Pavelka

Frýdek-Místek navštívili hned dva ministři
18. února navštívili 

Frýdek-Místek hned dva 
ministři. A stihli toho 
opravdu hodně. Minis-
tr vnitra Jan Hamáček 
nejprve zhlédl zázemí 
dobrovolnických hasičů 
ve Frýdku a od nich se 
vydal na stanici městské 
policie a stihl si prohléd-
nout i budovu, kam by 
se měla po rekonstrukci 
přestěhovat. Lubomír 
Zorálek, ministr kultu-
ry, si po návštěvě radnice 
prošel včelařské muzeum 
v Chlebovicích, pak zís-
kal informace k zamýšle-
nému referendu prohlíd-
kou Kina Petra Bezruče, 
Národního domu a Mo-
ravia banky, aby pak 
ještě besedoval s občany 
v městské knihovně.

„Já chci pomoci budo-
vání regionální kulturní 
infrastruktury, protože 
jak jezdím po republice, 
tak jsem zjistil, že všude 
hodně chtějí nová kulturní 
centra. Já jsem byl hodně 
překvapený, jak moc jim 
o to jde, je to tak všude. 
Naposledy kulturní domy 
stavěli komunisté a i dnes 
se ti lidé prostě musí někde 
scházet, přitom knihovny 
jsou k tomu většinou malé. 
Jde o to, aby všichni, co 
chtějí na poli kultury něco 

dělat, to měli kde dělat, má 
to komunitní význam a já 
si uvědomuji, že když tady 
taková místa nebudou, tak 
tu lidé nebudou chtít žít. 
Já na rozdíl od jiných chci 
investovat v regionech, ne 
pouze v Praze,“ ujišťoval 
ministr Zaorálek. Primátor 
Michal Pobucký mu mohl 
jeho slova potvrdit na pří-
kladu nově postaveného 
Centra aktivních senio-
rů, kde se právě podařilo 
pod jednu střechu přivést 
veškeré aktivity pro tuto 
generaci, takže komunitní 
život tu „jen kvete“. Spo-
lečně pak probírali proble-
matiku staveb, o nichž se 
uvažuje v kraji, z hlediska 
jejich finanční náročnos-
ti, způsobů financování 
a výsledného efektu a je-
jich užitečnosti. „Za mě je 
vždy lepší funkčnost než 
velká architektura. Aby ty 
stavby byly architektonic-
ky jednoduché, ale hlavně 
efektivní. Slavná jména 
se u některých projektů 
používají jen proto, aby 
se utratilo hodně peněz,“ 
řekl Lubomír Zaorálek 
a zajímal se, co všechno 
v plánovaném kulturním 
stánku (rekonstruované 
Kino Petra Bezruče nebo 
Nová scéna Národního 
domu) „chceme mít, aby to 

Ministr mezi hasiči a strážníky
Ministr vnitra Jan Ha-

máček ve Frýdku-Míst-
ku zavítal mezi dobro-
volné hasiče i městské 
strážníky, aby si prohlé-
dl jejich zázemí a sezná-
mil se s chystanými plá-
ny města, jak je vylepšit.

Nejprve navštívil hasič-
skou zbrojnici Sboru dob-
rovolných hasičů Frýdek 
na ulici Střelniční, kde se 

dozvěděl, k čemu je určen, 
jak často zasahuje, jaké 
má úspěchy, jak si vycho-
vává budoucí členy výjez-
dové jednotky i v čem by 
zde potřebovali vylepšit 
podmínky. Po obhlídce 
budovy musel uznat, že 
„už je to trochu retro“, ale 
současně upozorňoval, 
že v jiných krajích jsou 
na tom podstatně hůře, 

zejména ve vybavení 
a technice. „Je evidentní, 
že tento areál potřebuje 
rekonstrukci. Jednotka, 
která tady slouží, má tolik 
výjezdů, jako mají někte-
ré profesionální jednotky 
v republice, takže je zřej-
mé, že se do frýdecko-
-místeckých hasičů musí 
investovat... 

 (Pokračování na str. 3)

bylo živé“. Aby si udělal co 
nejlepší obrázek, vydal se 
posléze ministr k prohlíd-
ce kina, Národního domu 
i přilehlé budovy Moravia 
banky a seznámil se s plá-
novanými projekty. „Do-
zvěděl jsem se, že ve Frýd-
ku-Místku chystají k této 
problematice referendum, 
takže to bude věc veřejné 
debaty a možná je to dobrý 
způsob, jak do toho zatáh-
nout občany...

 (Pokračování na str. 3)

INFORMACE KE KORONAVIRU
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„Z historických prame-
nů se můžeme dozvědět, že 
přesný rok založení slez-
ského Frýdku neznáme. 
Zřejmě někdy v období let 
1327–1335. Také přesný 
rok založení moravského 
Místku neznáme. První 
zmínka se objevuje v roce 
1267. V roce 2017 jsme 
oslavili 750. výročí zmín-
ky o starším předchůdci 
dnešního Frýdku-Místku.

Každé město je hrdé 
na svou historii a naše není 
výjimkou. Máme celou 
řadu církevních staveb, 
ale velmi málo světských 
historických památek. Zá-
mek ve Frýdku, (ten ale 
paří kraji), dvě náměstí, pár 
dalších historických budov. 
Některé mladší budovy 
prošly zdařilou rekonstruk-
cí, např. „Janáčkovy domy“ 
na ul. Hluboké, jiné na svou 
rekonstrukci čekají. 

Další historická mís-
ta by se našla i v blízkém 
okolí. Jistě zajímavá by 
byla rekonstrukce Štandlu 
ve spolupráci s obcemi Sta-
říč a Sviadnov, (na jejichž 
katastru se 350 m vysoký 
Štandl také nachází), za při-
spění Moravskoslezského 
kraje. Pokusy o průzkum 
Štandlu tady již byly. Napo-
sledy v létech 1988–1992. 
Proč se nevrátit k nedokon-
čenému archeologickému 
průzkumu a po jeho ukon-
čení ve druhé fázi vystavět 
na vrcholu Štandlu hrádek 
s rozhlednou. Jednalo by se 
o repliku původního hrád-
ku pánů z Deblína. Město 
by získalo další místo při-
pomínající jeho historii.“
 Ivan Vrba Za klub KSČM

„Minule jsem tu nakou-
sl téma exekucí, které jsou 
i v našem městě palčivý 
problém. Řada lidí nemá, 
nejen kvůli nim, prostřed-
ky na zajištění základních 
životních potřeb. Chci pro-
to znovu upozornit na Vý-
dejnu potravinové a materi-
ální pomoci, která funguje 
na Malém Koloredově pod 
záštitou Slezské diakonie. 
Lidé v nouzi zde mohou 
dostat potraviny nebo třeba 
základní hygienické potře-
by. Fakt, že tuto službu vyu-
žije kolem 600 lidí měsíčně, 
což je více než 1 % obyvatel 
města, je k zamyšlení.

Stručně bych se rád zasta-
vil také u záměru současné 
koalice pořádat referendum, 

ve kterém by měli občané 
volit mezi dostavbou Ná-
rodního domu a rekonstruk-
cí Kina Petra Bezruče. Je 
třeba jasně říci, že podobná 
rozhodnutí se musí dělat 
s jasnou představou o fi-
nančních nákladech obou 
projektů, o tom, kolik bude 
následně stát jejich provoz 
a jak vlastně budou fungo-
vat. Nemáme odpovědi ani 
na jedno. Pořádat za takové 
situace referendum je po-
chybné, protože nikdo z nás 
nemá dost informací k uči-
nění podloženého rozhod-
nutí. Takové referendum 
proto považuji za nesmysl.

Závěrem jedna pozvánka. 
Častým tématem diskusí 
je nepořádek kolem nás, 
všudypřítomné odpadky 
a podobně. Zkušenost říká, 
že pokud všichni čekají, 
že někdo vyřeší problémy 
za ně, nikdo nevyřeší nic. 
Snadná pomoc. Už delší čas 
pořádáme pravidelné úklidy 
kolem řeky. Pokud chcete 
pro zlepšení prostředí kolem 
nás něco udělat, přidejte se 
k nám. Sejdeme se v sobotu 
4. dubna v 9.30 u Sokolíku.“

 Jakub Tichý, Piráti

„V minulém vydaní 
zpravodaje jsme se v reakci 
na můj text o pokračujících 
soudech s čelními předsta-
viteli města dozvěděli, že 
pro dostatečně snaživého 
politika není trestní stíhání, 
obvinění a dokonce ani ob-
žaloba žádnou překážkou 
na cestě za další mocí. Ko-
rupce, nekorupce, město se 
dá prostě řídit střídavě z la-
vice zastupitele i z lavice 
obžalovaných. Další disku-
ze je očividně zbytečná… 
Pokusím se tedy otevřít 
téma jiné, stejně závažné. 
A tím je dlouhodobě budo-
vaný mýtus, že město Frý-
dek-Místek je dobře ekono-
micky řízeno a je v dobré 
finanční kondici. Nejsou 
to pozitivní informace, ale 
bohužel opak je pravdou. 
Městu se nedostává financí 
a jeho zadlužení roste. Poli-
tici dlouhodobě odpovědní 
za finance nechtějí vidět 
realitu špatného hospoda-
ření. Město stagnuje a řada 
městského majetku v dů-
sledku zanedbané údržby 
chátrá. Náš odhad vnitřní-
ho zadlužení, které se léta 
střádalo, je jeden a půl až 
dvě miliardy korun. Je to 
nedobrá vizitka současné-

Opozice na volné téma – Štandl, referendum, Titanic

ho vedení. Vše nasvědčuje 
tomu, že na konci volebního 
období bude mnoho objektů 
města ve velmi špatném, či 
dokonce havarijním stavu. 
Paradoxem je, že zadluže-
ní města i nadále poroste 
a má dosáhnout v roce 2022 
enormních 436 miliónů 
korun. V tomto časovém 
rámci se totiž nepočítá ani 
s rekonstrukcí Národního 
domu, ani budovy Moravia 
banky, ani Hotelu Centrum, 
ani bývalého kina PB, ani 
přístavbou Nové scény, ani 
revitalizací sídliště Riviéra, 
ani dokončením revitaliza-
ce bytového a nebytového 
fondu, některých školních 
budov, či stavbou slibo-
vaných startovacích bytů 
a parkovacích domů. Nabízí 
se otázka, kam ty peníze 
mizí? Odpověď není složi-
tá. Naše společné finanční 
prostředky vybrané na da-
ních se dlouhodobě spíše 
populisticky utrácely, než 
by se s péčí řádného hospo-
dáře investovaly. A teď jich 
je potřeba násobně více. 
Důkazem je skutečnost, že 
teprve nyní město dosta-
vuje např. vodovody a ka-
nalizace. V době, kdy jsme 
byli tři roky součástí koali-
ce, se nám dařilo částečně 
korigovat nedobrý trend 
a mezi léty 2015 až 2018 
klesl dluh města z 249 mil. 
Kč až na 40 mil. Kč. Pokud 

se ale opětovné nastolení 
nekontrolovatelného růstu 
zadlužení nepodaří zvrátit, 
nevyhnutelně začne Frý-
dek-Místek připomínat le-
gendární Titanic. Na horní 
palubě se pořád zpívá a tan-
cuje, v našem konkrétním 
případě např. tak, že město 
utrácí miliony korun ročně 
za propagační reportáže 
v televizi Polar, které vy-
kreslují vedení města v rů-
žových barvách, ale v pod-
palubí se hromadí voda, 
která pomalu ale jistě táhne 
celou loď ke dnu. Proč není 
možná pozitivní změna? 
Možná to souvisí s tím, 
že se blíží další (tentokrát 
krajské) volby a některým 
politikům začíná být naše 
město už trochu těsné.“ 

 Petr Korč, Naše Město

(příspěvky opozičních 
zastupitelů nejsou redakč-
ně upravovány)

„Od Petra Korče je to 
trochu kafemlejnek a sázka 
na to, že když bude něco 
opakovat pořád dokola, 
stane se to pravdou. Už asi 
potřetí tak musím na tomto 
místě zdůrazňovat, že fi-
nance města v období, kte-
ré dává za dobrý příklad, 
jsem měl na starosti já, 
stejně jako je tomu v tomto 
období. K jeho strašení Ti-
tanicem asi není co dodat, 

ještě, že nepřišel s koro-
navirem… Stále tu máme 
od něj pořád dokola také 
řeči o zbytečném utrácení, 
ale k žádné konkrétní po-
ložce se neodváží, kromě 
zpravodajství TV Polar. To 
samozřejmě nechybělo ani 
v minulém volebním ob-
dobí, kdy bylo Naše Město 
v koalici, a náměstek pri-
mátora Jiří Kajzar rozhod-
ně nepatřil k těm, kteří by 
neměli potřebu občanům 
na kameru sdělovat, co pro 
ně vlastně dělá. A já si mys-
lím, že toho pořád děláme 
hodně, že se daří město ne-
ustále posouvat a jediné, co 
stagnuje, je Naše Město.

K tématu referenda chci 
připomenout, že současná 
koalice má jeho uspořádá-
ní v programovém prohlá-
šení, kde jsme hned na za-
čátku volebního období 
jasně řekli že „necháme 
obyvatele města rozhod-
nout v referendu o výstav-
bě Nové scény Národního 
domu od architektky Evy 
Jiřičné a o osudu Kina 
Petra Bezruče“. Samozřej-
mě, že k takovému rozho-
dování potřebují všichni 
dostatek informací, které 
dává co nejprecizněji do-
hromady architekt města 
a budou nedílnou součástí 
rozsáhlé informační kam-
paně i veřejné diskuze.“ 

 Michal Pobucký

Přehled akcí zařazených v zásobníku investičního odboru, určených k letošní realizaci 
(v levém sloupku dotace, v pravém náklady pro letošní rok, vše v tis. Kč). 

Hrazeno Finance 
z dotace 2020

(v tis. Kč)

Výměna umělého trávníku na fotbalovém hřišti v areálu Stovky - spor 2 720
Oprava mostu M-7, tř. T.G.Masaryka - nadjezd ul. Hlavní 16 886 27 624
Přeložka místní komunikace II - SO 112 2 772 5 796
Přeložka místní komunikace V - SO 115 1 996 4 426
Most na MK přes komunikaci R 48 v km 0,440 - SO 203 31 599 36 393
Most na přeložce MK v km 1,416 - SO 206 9 017 11 409
Penzion pro seniory, Lískovecká 86 – rekonstrukce bytových jader - III. etapa 13 000

Kanalizace Frýdek-Místek - Skalice 29 015 57 655
Kanalizace Chlebovice 19 982 39 627
Odkanalizování obl. povodí Olešné - kanalizace obcí Zelinkovice - Lysůvky 9 133 18 104
Výstavba vodovodního řadu - Panské Nové Dvory 16 530
Vodovodní řad ve F-M, místní část Skalice 7 958
Hospic Frýdek-Místek, p.o. – centrální klimatizace budovy 5 350
Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku 20 546
Rekonstrukce prostor Komerční banky a přilehlých prostor 1 NP  Radniční 1148 4 000
Domov pro seniory FM, 28. října 2155 – vybudování společenských prostor 4 350
ZŠ a MŠ F-M, Chlebovice - tělocvična 30 000
ZŠ a MŠ Skalice 192 - hydroizolace spodní stavby 3 300
Rekonstrukce Městské knihovny FM - Místek, Hlavní 111 15 133
Revitalizace veřejného prostranství - Kolaříkova 6 000
Revitalizace  veřejného prostranství - Antala Staška 6 000
Úprava objektu Radniční 13 na kancelářské prostory 5 000
Stavební úpravy domu č.p. 1083, ul. Těšínská na sídlo městské policie 5 879
Dům včelařů Chlebovice – výměna střešní krytiny 4 500
Výměna oken v Žirafě - IC FM 2 500
Úprava cyklostezsky v oblasti Olešná, ul. Kvapilova 7 000
Dokončení rekonstrukce elektroinstalace ZŠ F-M, J. z Poděbrad 6 841
Celkem 120 400 367 641

Popis
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Občané Frýdku-Míst-
ku, kteří jsou trvale nebo 
přechodně imobilní, 
mohou využít službu – 
úřední ověření podpisu 
v terénu, tedy legalizaci 
podpisu na různých ze-
jména smluvních doku-
mentech. Cílem je umož-
nit imobilním občanům 
uzavírat nebo rušit smlou-
vy, přepisovat majetek 
nebo udělovat plné moci 
k jistým úkonům z místa 
jejich bydliště či pobytu. 

„Při úkonech spojených 
se smluvní administrati-
vou je nutná buďto osobní 
přítomnost nebo předlo-
žení plné moci, kterou ale 
nelze bez osobní přítom-
nosti u notáře nebo v rámci 
Czech pointu na úřadech 
či poště vyřídit. Imobilním 
a špatně se pohybujícím 
občanům město nabízí tuto 
překážku snadno vyřešit, 

a to prostřednictvím služby 
ověřování podpisu v terénu. 
Je to takový mobilní úřad 
pro imobilní občany,“ řekl 
primátor Michal Pobucký.  

„Z domova, nemocnice 
nebo jiných sociálních či 
zdravotních pobytových 
zařízení mohou imobilní 
a špatně se pohybující ob-
čané jednak udělit plnou 
moc někomu ze svých pří-
buzných, například v sou-
vislosti s převodem auta, 
převzetím dopisu nebo dů-
chodu na poště, nebo mož-
ností disponovat s peněžní-
mi prostředky na účtu, ale 
také budou moci vypovědět 
smlouvy například ze spo-
ření nebo pojištění nebo 
uzavírat darovací a kup-
ní smlouvy. Jejich podpis 
na těchto dokumentech 
ověří, a tedy legalizují, za-
městnanci živnostenského 
úřadu magistrátu,“ doplnil 

náměstek primátora Jakub 
Míček.  

Ověřování podpisu v te-
rénu, tedy službu určenou 
pro imobilní občany a ob-
čany se sníženou pohybli-
vostí, lze objednat každý 
pracovní den na živnosten-
ském úřadu magistrátu, kte-
rý sídlí na ulici Radniční 
1148 ve Frýdku, a to osobně 
nebo telefonicky na číslech 
558 609 192, 777 921 809, 
770 105 637 a 770 105 636.

Osoba, jejíž podpis 
na dokumentu bude úřed-
ník ověřovat, musí předlo-
žit platný doklad totožnosti 
(občanský průkaz, cestovní 
doklad, řidičský průkaz…). 
„Za každý ověřený podpis 
bude účtován správní po-
platek ve výši 30 korun,“ 
doplnil náměstek Míček 
s tím, že další náklady 
s touto službou klient ne-
hradí.

 (Pokračování ze str. 1)
„...S panem primátorem 

jsme hovořili o možnosti 
zapojení evropských do-
tací, takže mohu slíbit, že 
v rámci toho nového ob-
dobí, které nás čeká, budu 
dbát na to, aby alespoň 
část peněz, které jsou po-
třeba na rekonstrukci této 
stanice, přišly do Frýdku-
-Místku,” slíbil ministr 
Hamáček, který zástup-
cům médií vysvětlil, že 

„aby mohl ministr fun-
govat a věděl, co se děje 
v resortu, tak nemůže se-
dět v Praze, ale musí jezdit 
po republice“. 

Město má v plánu frý-
deckou hasičskou zbrojnici 
zrekonstruovat a své plány 
na nové zázemí ministrovi 
představilo i u městské po-
licie, která by se měla pře-
stěhovat do nově zrekon-
struované budovy. „Tady 
jsme s ministrem mimo 

jiné absolvovali velice 
zajímavou debatu o bez-
domovectví. Ti se dnes 
ničeho nebojí, není to, jako 
když kdysi byla šatlava. 
Bavili jsme se o tom, že 
seznam pokut, které stejně 
nikdy nezaplatí, je k niče-
mu, že by bylo dobré ne-
bát se razantnějších řešení, 
například se zákazem po-
bytu na určitém místě,“ in-
formoval primátor Michal 
Pobucký.  (pp)

(Pokračování ze str. 1)
„...Každopádně si mys-

lím, že Frýdek-Místek po-
třebuje, aby tu bylo místo, 
kam mohou jezdit divadla, 
kde se dá promítat kino, 
které bude důstojné a kam 
budou lidé rádi chodit. 
Podle mě i tento Národní 
dům si zaslouží renovaci 
a my bychom v tom rádi 
pomohli,” slíbil ministr 
kultury Lubomír Zaorálek. 
„Diskutovali jsme s panem 
ministrem, který typ pro-
gramu evropských peněz 
použít na to, aby se mohly 
dát dohromady potřebné 
prostředky. Doufáme, že 
se to podaří správně vy-
hodnotit a nebudeme při 
rekonstrukcích městských 
budov odkázáni jen na fi-
nanční prostředky města,“ 

shrnul náměstek primátora 
Radovan Hořínek. „Jedi-
ná šance je v evropských 
penězích, protože státní 
rozpočet je napjatý. Pan 
ministr pochopil, že máme 
kulturu ve Frýdku-Místku 
postavenou na open air ak-
cích, ale že skutečně potře-
bujeme i důstojný kulturní 
stánek s určitou kapacitou. 
Bylo užitečné s ním pro-
bírat, jak to celé pojmout, 
i s ohledem na relativní 
blízkost Ostravy,“ doplnil 
primátor Michal Pobucký.

Ministr Zaorálek navští-
vil rovněž včelařské mu-
zeum v Chlebovicích. Tam 
se mu protočily panenky, 
když si vyslechl, že památ-
káři u rekonstrukce střechy 
tlačí na to, aby byla z břid-
lice, i když tento materiál 

tu nikdy nebyl. A málem 
mu vypadly, když slyšel, že 
stavba nemůže začít kvůli 
netopýrům kdykoliv. „I tady 
pan ministr slíbil pomoc, co 
se týče možnosti získání do-
tace, je vidět, že obnova kul-
turních památek a kulturní 
dědictví jej opravdu zajímá,“ 
ocenil náměstek primátora 
Marcel Sikora. „Na Fojtství 
se panu ministrovi líbilo, že 
to tady dělají jako srdcovku, 
na dobrovolnické bázi a s ta-
kovými nápady a výsledky, 
třeba s největší sbírkou 
medometů na světě. Přesto 
nejsou na seznamu muzeí, 
takže se snažil vysvětlit, že 
to zařazení není jen o po-
vinnostech, ale že to nabízí 
i určitou ochranu,“ uzavřel 
náměstek primátora Pavel 
Machala.  (pp) 

Ministr mezi hasiči a strážníky

Mobilní úřad pro imobilní občany

Frýdek-Místek navštívili 
hned dva ministři

S HASIČI: Ministr Hamáček místní dobrovolníky 
ujišťoval, že ve srovnání s jinými kouty republiky jsou 
na tom nadstandardně dobře.  Foto: Petr Pavelka

Žirafa získá nová okna
Žirafa – Integrované 

centrum F-M je příspěv-
kovou organizací města, 
jejímž posláním je posky-
tovat kvalitní sociální péči 
osobám s mentálním po-
stižením. Budova z roku 
1973 potřebuje snížit ener-
getickou náročnost, město 
zvažuje, v jakém rozsahu.

„Je jasné, že chceme 
na tomto objektu mini-
málně vyměnit nevyho-
vující okna. Otázkou je, 
co s fasádou, která chutná 
ptactvu a musí se různě 
flikovat. K zateplení obvo-
dového zdiva došlo v roce 
2001, samozřejmě před 
dvaceti lety byly požadav-
ky na tloušťku polystyrenu 
a další parametry na jiné 
úrovni než dnes,“ řekl pri-

mátor Michal Pobucký.
„V témže roce zde byl 

vybudován výtah, zakryta 
přístupová rampa pro inva-
lidní osoby a realizováno za-
střešení sedlovou střechou. 
V roce 2008 zde vznikla 
půdní vestavba,“ vyjme-
noval další úpravy vedoucí 
ke zvýšení komfortu klientů 
náměstek primátora pro so-
ciální oblast Marcel Sikora.

„U tohoto objektu chce-
me nyní vyhodnotit, jestli 
bychom nedosáhli na pří-
slušné dotační tituly, pokud 
bychom k oknům přidali 
po dvaceti letech i obnovu 
zateplení. Pokud by to bylo 
finančně zajímavé, tak by-
chom do toho mohli jít,“ řekl 
náměstek primátora Rado-
van Hořínek.  (pp)

ŽIRAFA: Budova centra pro mentálně postižené získá 
nová okna, ale vedení města zvažuje, co s fasádou. Ta 
mimořádně „chutná“ ptactvu.  Foto: Petr Pavelka

Město pokračuje v re-
novaci bytového fondu, 
další zdárná rekonstrukce 
bytové jednotky proběhla 
v domě na ul. J. Trnky 72, 
další přibudou v březnu.

Při rekonstrukci bytové 
jednotky byla provedena 
výměna kuchyňské lin-
ky včetně rozvodů vody, 
výměna vestavné skříně 
a potravinové skříně, re-
konstrukce koupelny a re-
konstrukce WC. V celé 
bytové jednotce byla prove-

dena výměna elektroinsta-
lace, byly provedeny nové 
omítky včetně výmalby 
a byla vyměněna podla-
hová krytina. Dále byly 
vyměněny všechny inte-
riérové dveře. Práce byly 
provedeny městskou spo-
lečností TS a.s. a přesáhly 
400 tisíc korun. „V březnu 
budou dokončeny další re-
konstrukce, na ulici ČSA, 
Ostravská a 17. listopadu,“ 
sdělil náměstek primátora 
Radovan Hořínek.  (pp)

Další rekonstrukce bytů
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Internet se stal nedíl-
nou součástí života dětí 
a mladistvých. To s sebou 
přináší i řadu více či méně 
skrytých problémů. O jed-
nom velmi závažném, kte-
rý se dotýká tabuizované-
ho tématu zneužívání dětí 
na internetu, pojednává 
nový dokument Barbory 
Chalupové a Víta Klusáka, 
který je nyní na programu 
frýdecko-místecké Nové 
scény Vlast a na který zve 
KulturaFM.

Do radikálního experi-
mentu se zapojily tři do-
spělé herečky s mladist-
vým vzhledem, které se 
v průběhu deseti natáče-
cích dnů „vydávaly“ na so-
ciální sítě, aby v přímém 
přenosu prožily zkušenost 
dvanáctiletých dívek on-
line. Ve věrných kopiích 
dětských pokojů chatovaly 
a skypovaly s muži, kteří 
je na netu aktivně vyhledali 
a oslovili. A drtivá většina 
těchto mužů se neostýchala 

odhodit zábrany a po dív-
kách vyžadovala sex přes 
webkameru, posílala ero-
tické fotografie či dokonce 
odkazy na porno. „Děti“ 
byly dokonce vystaveny 
vydírání. Podle expertů je 
většina predátorů, kteří loví 
děti na internetu, psychose-
xuálně normálních, nejedná 
se tedy o pedofily. Na děti 
cílí, protože jsou snadněji 
manipulovatelné. Přesto se 
tvůrci rozhodli, že identitu 
mužů budou schovávat pod 
speciální maskou. 

„Ožehavé téma sexuál-
ního zneužívání dětí na in-
ternetu, jehož prezentace 
byla hlavním cílem tvůrců 
dokumentu, otevře beseda 
po promítání v Nové scéně 
Vlast ve Frýdku-Místku, 
a to v pondělí 9. 3. od 19.00. 
V tento den se projekce 
jako host zúčastní před-
stavitelka jedné z dívek 
Tereza Těžká. Po skončení 
projekce bude následovat 
debata,“ zve za KulturuFM 

Lenka Vašková. 
„Tereza, Sabina a Anežka 

jsou hrdinky a patří jim dík 
a obdiv, že s námi do tako-
vého projektu šly. Nebudu 
zapírat, že téma zneužívání 
dětí na internetu bylo pro 
nás ve štábu jednou z nejtěž-
ších výzev, které jsme ve fil-
movém životě podstoupili, 
uvádí režisér Vít Klusák.

Dokument je zpracován 
ve dvou verzích a jedna 
z nich pod názvem „V síti: 
Za školou“ je určena pro di-
váky už od 12 let, a to i bez 
doprovodu rodičů nebo jiné 
dospělé osoby. Nejsilnější 
momenty z oficiální celo-
večerní verze filmu jsou 
v této doplněny o praktické 
rady, návody a komentáře 
hereček, které si zkušeností 
se sexuálním obtěžováním 
na internetu samy prošly.

Na film naváže také osvě-
tová kampaň, propagující 
bezpečné používání interne-
tu. Více informací na www. 
.kulturafm.cz. 

Projekce o zneužívání na internetu

V minulém čísle jsme 
informovali, že projekt 
sdílených kol ve Frýdku-
-Místku bude pokračovat 
i v letošním roce a se-
známili vás se základní-
mi novinkami, které už 
můžete od března naplno 
využívat. Nejzásadněj-
ší změnou je, že růžová 
kola, zejména kvůli po-
řádku v ulicích, už bude 
dovoleno zamykat pouze 
do určených stojanů.

„Začínali jsme se zóno-
vým systémem, který byl 
přínosný pro to, aby se vů-
bec zmapovalo, co si lidé 
od této služby slibují, jak 
ji budou využívat. I díky 
takto získaným datům se 
postupně vytipovávala 

místa vhodná pro cyklosto-
jany,“ vysvětlil náměstek 
primátora pro dopravu 
Karel Deutscher. „Vyu-
žitelných stojanů je nyní 
celkem více než sto, tak-
že docházková vzdálenost 
k nejbližšímu stojanu není 
z většiny míst dosavadní 
zóny větší než 150 met-
rů, nadále přitom plocha 
pokrytého území zůstává 
stejná. Stanicový systém 
cyklisté mohou znát z ji-
ných měst, ale de facto už 
i u nás ve městě, protože 
v historických centrech, 
okolo obou centrálních 
náměstí, bylo možné kola 
vracet pouze do určených 
stojanů už loni,“ připo-
mněl náměstek primátora 

Jakub Míček. Současně 
vyzývá, že pokud budou 
mít lidé pocit, že některé 
místo není dostatečně po-
kryté, mají se ozvat přes 
facebookovou skupinu Re-
kolíme ve Frýdku-Místku, 
protože další doplňování 
stojanů je určitě možné.

V loňské sezóně, která 
začínala až od dubna, se 
k poslednímu listopadu 
do systému zapojilo cel-
kem 3 471 uživatelů, kte-
ří provedli celkem 48 098 
výpůjček a celkem najeli 
více než 50 tisíc kilometrů. 
Zhruba 83 procent výpůj-
ček bylo do patnácti mi-
nut, tedy zdarma. Loňský 
rekordman najel na sdíle-
ném kole dohromady 224 

Statutární město Frý-
dek-Místek podporu-
je ekologické projekty 
a dlouhodobě přijímá 
taková opatření, která 
vedou ke zvyšování kva-
lity životního prostředí. 
Patří k nim i rozšiřování 
tříděného odpadu o dal-
ší komodity. V nedávno 
zavedeném svozu ku-
chyňských olejů a tuků, 
ale také bioodpadu ze 
sídlištní zástavby měs-
to pokračuje i v tomto 
roce a hodlá jej rozšířit 
i do dalších lokalit.  

Kvalita životního pro-
středí je jedním z ukazate-
lů životní úrovně. Město ji 
chce mít co nejvyšší. Nabízí 
kotlíkové dotace, vysazuje 
stromy, letos na náklady 
města i v soukromých za-
hradách, a rozšiřuje mož-
nosti třídění odpadu. V roce 
2016 zahájilo svoz biood-
padu od rodinných domů. 
Na sklonku roku 2018 za-
vedlo svoz jedlých tuků 
a olejů ze sídlištní zástavby. 
Koncem loňského roku při-
dalo město svoz bioodpadu 
ze sídlišť a zahájilo sběr 

plechovek od nápojů, které 
končí spolu s plasty ve žlu-
tých kontejnerech. 

„Možnosti třídění od-
padů stále rozšiřujeme. 
A i když některé novin-
ky nejsou hned zpočátku 
úspěšné, podporujeme je, 
protože víme, že potřebují 
čas, než se stanou běžnou 
součástí každodenního 
života. Před dvěma lety 
zavedený svoz kuchyň-
ských tuků a olejů se za-
číná rozbíhat až nyní, lidé 
také o něj mají stále větší 
zájem. Přispívá k tomu i in-
formovanost veřejnosti. Je 
všeobecně známo, že tuky 
a oleje vylité do dřezu nebo 
toalety v odpadech a kana-
lizaci tuhnou a ucpávají ji, 
ale také se stávají potravou 
pro hlodavce, kteří se pak 
snadno množí – a to nikdo 
nechce. Loni jsme z deseti 
nádob umístěných na síd-
lištích svezli téměř 1,5 
tuny jedlých tuků a olejů. 
Letos bychom chtěli počet 
nádob navýšit a přistavit je 
i do okrajových částí města 
a na další sídliště,“ uvedl 
primátor Michal Pobucký.

Od března můžete znovu využívat systém sdílených kol

kilometrů během 295 jízd. 
Pokud jej chcete překonat 
nebo se prostě jen přidat, 
musíte se nejprve zaregis-
trovat přes mobilní aplika-
ci. Pomocí mapy v aplikaci 
pak budete zjišťovat, kde je 
nejbližší kolo. Z jeho rámu 
opíšete číslo nebo naske-
nujete QR kód a dostanete 

číselnou kombinaci k ode-
mknutí kola. Po vrácení 
kola na předepsané místo 
zaplatíte za výpůjčku pla-
tební kartou. Po prvních 
15 minutách zdarma bude 
cena za výpůjčku v rámci 
zóny ve Frýdku-Místku 
činit 12 Kč za půl hodiny. 
 (pp)

NÁDOB PŘIBÝVÁ: Překonejte své pohodlí, třiďte od-
pad a dávejte jej, kam patří. Karton patří do kontejneru, 
ne vedle něj.  Foto: Petr Pavelka

Město bude i nadále svážet ze sídlišť bioodpad a jedlé tuky a oleje
Svoz bioodpadu ze síd-

lišť město zavedlo koncem 
září minulého roku. Z cel-
kem deseti kontejnerů bylo 
za čtyři měsíce svezeno 
4,68 tun odpadu, což není 
moc. Při svozu každý tý-
den to je v průměru 25 kg 
na kontejner. „Nicméně 
i v tomto případě věříme, 
že se situace zlepší a lidé 
budou kontejnery na biood-
pad využívat ve větší míře. 
Připravíme i informační 
kampaň, jak správně bio-
odpad třídit, protože se nám 

často stává, že lidé sice vy-
třídí slupky od brambor, ale 
do kontejneru je vyhodí za-
balené do novin, což je špat-
ně. Bioodpad tím znehod-
notí a sníží možnost jeho 
použití pro následné zpra-
cování na kompost a kvalit-
ní zeminový substrát,“ řekl 
primátor Pobucký.

Do hnědých kontejnerů 
na bioodpad patří zbytky 
rostlin, ovoce a zeleniny, 
ale také zemina z květiná-
čů a truhlíků, čajové sáč-
ky nebo kávová sedlina. 

Nicméně nic z toho nesmí 
být zabaleno ani do novin 
ani do igelitového pyt-
le. Do kontejneru musí 
být vhozeny samostatně, 
nejlépe přesypány z koše 
nebo pytle. 

Rozmístění kontejne-
rů je zaznačeno v mapě 
pasportu odpadového hos-
podářství na webu města 
a taky v sekci odpady. Tak-
že každý si může jednodu-
še zjistit, kde má nejbližší 
kontejner na jedlé tuky 
a oleje nebo bioodpad. 
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23. ledna 2020 uplynulo 
šest měsíců od slavnost-
ního otevření pracoviště 
magnetické rezonance 
Nemocnice ve Frýdku-
-Místku.

„Za tu dobu jsme udělali 
na našem pracovišti velký 
pokrok jak v rozsahu vy-
šetřovacích modalit, tak 
i v počtu vyšetřených paci-
entů. Cílem našeho praco-
viště na počátku provozu 
bylo provést 1800–2000 
MR výkonů během násle-
dujícího půl roku a jsem 
velmi rád, že jsme nejen to-
hoto počtu dosáhli, ale do-
konce jej překonali,“ uvedl 
vedoucí laborant pracoviš-
tě magnetické rezonance 
magistr Dušan Matyášek. 
Ze statistik vyplývá, že 
jsme v Nemocnici ve Frýd-
ku-Místku provedli celkem 
2506 MR výkonů. Celkem 
bylo u nás vyšetřeno již 

1190 pacientů. Vyšetřuje-
me jak ambulantní paci-
enty, tak pacienty hospita-
lizované v naší nemocnici. 

V naší nemocnici prová-
díme celou škálu vyšetření 
pomocí magnetické rezo-
nance. Vyšetřit se u nás 
mohou nechat pacienti 
s řadou zdravotních potíží. 
Provádíme vyšetření kolen, 
ramen, páteře, mozku, pro-
staty, kloubů, ledvin, jater 
nebo prsou. Náš přístroj je 
vybaven cívkami na vyšet-
řování jednotlivých oblastí 
lidského těla, díky nimž je 
technická kvalita našich vy-
šetření nadstandardní.

Mezi odbornější vyšet-
ření patří například MR 
angiografie, kdy jsou vy-
šetřovány mozkové tepny 
za pomoci moderního pří-
stroje. Výhodou tohoto vy-
šetření je absence aplikace 
kontrastní látky, což zvy-

KARNEVAL: V Lidovém domě v Místku proběhl 
karneval pro lidi s mentálním a zdravotním posti-
žením, který navštívil i náměstek primátora Marcel 
Sikora spolu s radním Richardem Žabkou. „Každá 
taková akce, která přispívá ke zvyšování kvality 
života lidí s mentálním postižením, je prospěšná 
a zaslouží si podporu, proto mi bylo potěšením pře-
vzít nad touto akci záštitu,“ hodnotil plesání klientů 
sociálních služeb Marcel Sikora.

PLES V PENZIONU: Plesalo se rovněž v měst-
ském penzionu pro seniory na Lískovecké ulici. 
Tentokrát zde nebylo žádné stanovené téma plesu, 
protože jeho výjimečnost byla už v tom, že se ko-
nal jeho dvacátý ročník. Nechyběla živá hudba ani 
bohatá tombola, která měla „jubilejní“ parametry. 
 Foto: Petr Pavelka

Ve čtvrtek 16. ledna nás 
navštívila skupina hudeb-
ních nadšenců, která se 
rozhodla zpříjemnit vá-
noční čas lidem v různých 
domovech, a to v rámci 
projektu Ježíškova vnou-
čata. 

K nám zavítali až v led-
nu, zazpívali a zahráli ně-
kolik vánočních písní, ale 
také známé spirituály i pís-
ně z vlastní tvorby. Svým 
zpěvem známých textů, 
hrou na kytary a flétny 
tato skupinka hudebníků 
postupně „nakazila“ naše 
uživatele natolik, že si 
zazpívali všichni společ-

Již půl roku je v provozu magnetická rezonance ve frýdecké nemocnici

Hospic ve Frýdku-
-Místku, jehož provozova-
telem je Statutární město 
Frýdek-Místek, získá 
zbrusu novou klimatizaci. 
Zvýší komfort nejen kli-
entům tohoto zařízení, ale 
také zdravotnickému per-
sonálu a dalším jeho za-
městnancům. V provozu 
by měla být již v květnu.  

„Většina pokojů v hospici 
je orientována na jihozápad-
ní stranu a podle informací 
pana ředitele mohou teploty 
v nich někdy vystoupat až 
k 30 stupňům a teplo z nich 
pak sálá i v noci. Vysoké 
teploty a špatná cirkulace 
vzduchu mohou být u lidí 
ve zhoršeném zdravotním 
stavu problém, stejně jako 
u personálu,“ vysvětlil pří-
nos klimatizačního zařízení 

náměstek primátora Marcel 
Sikora. „Horko samozřej-
mě i u zdravotníků může 
vést k únavě, psychickému 
napětí i snížení pracovní 
výkonnosti. Proto instalaci 
klimatizace vítám, pove-
de k zajištění větší pohody 
u klientů i ošetřujícího per-
sonálu,“ uvedl ředitel hospi-
ce Jan Jursa. 

„Klimatizovány budou 
všechny pokoje, společen-
ské místnosti, sesterny, 

kanceláře, kaple a jídelna 
hospice. Teplotu na jednot-
livých pokojích bude mož-
né regulovat v návaznosti 
na potřeby a požadavky 
klientů, což je v rámci ta-
kového typu zařízení pro 
zajištění všeobecné spoko-
jenosti nezbytné,“ upřesnil 
primátor Michal Pobucký. 

Náklady na vybudová-
ní centrální klimatizace 
v hospici jsou vyčísleny 
na 4,8 milionu korun.

Hospic bude klimatizovaný

Novoroční koncert v Domově Přístav

ně. Postupně se vytvořila 
velmi příjemná atmosféra, 
ze které měly obě strany 
velkou radost. Neradi jsme 
se se skupinou loučili, a je-

likož se i jim u nás líbilo, 
přislíbili, že nás navštíví 
i při jiné příležitosti během 
roku. Budeme se na ně tě-
šit!  Irena Czudková

šuje bezpečí a snižuje zátěž 
pacienta. Výjimkou u nás 
není ani vyšetření pacientů 
s kardiostimulátorem. Spe-
cializovaná vyšetření probí-
hají ve spolupráci s dalšími 
lékaři z oborů kardiologie 
nebo anesteziologie. Vyšet-
ření mohou absolvovat také 
pacienti trpící problémy 
s tenkým střevem, kterým 
je provedena takzvaná MR 
enterografie, nebo s problé-
my žlučových cest, tzv. MR 
cholangiopankreatografie.

Dalším benefitem pro 
naše pacienty je průměr 
tunelu, tzv. „gantry“, kdy 
naše magnetická rezonance 
má tunel o průměru 70 cm, 
oproti běžným 60 cm. Vět-
ší gantry může snižovat 
obavy a nabídnout vyšší 
komfort u pacientů trpících 
klaustrofobií nebo u pacien-

tů s většími tělesnými pro-
porcemi. 

Jako velké plus vidíme 
krátkou čekací dobu na vy-
šetření na našem pracoviš-
ti. Průměrná doba čekání 
je okolo šesti týdnů, což je 
důvod, proč k nám dojíž-
dějí pacienti z celé severní 
Moravy, ale i takoví, kteří 
mají jiný přístroj v blízkosti 

svého bydliště. Spolupracu-
jeme se všemi pojišťovna-
mi v České republice, takže 
objednání se na vyšetření 
u nás není nijak limitováno. 

Všem našim současným 
i budoucím pacientům dě-
kujeme za jejich přízeň 
a za to, že si pro své vyšet-
ření vybírají naše pracoviš-
tě magnetické rezonance.
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kam za sportem a relaxací
Domácí zápasy HC Frýdek-Místek

so 7. 3. v 17.00
Frýdek-Místek – Benátky

Přímo fantastickým 
způsobem si vedla výprava 
chodců atletického oddílu 
TJ Slezan Frýdek-Místek 
na halovém Mistrovství 
České republiky v Pra-
ze. Už to, že se dokázalo 
nominovat 12 frýdecko-
-místeckých chodců, bylo 
skvělé. Ovšem to, že při-
vezli čtyři medaile a další 
čtyři umístění do osmičky, 
je obrovským úspěchem!

Boje o medaile zaháji-
ly žákyně, na které čekalo 
3000 m. Na startu jsme měli 
hned pětici děvčat, a to ješ-
tě dvě pro nemoc chyběly. 
Skvěle si vedla Anna Vý-
molová, která si došla pro 
bronzovou medaili v osob-
ním rekordu 17:56.21 minu-
ty. Hned za ní došla na skvě-
lém čtvrtém místě Viktorie 
Bartoňová za 18:51.02 min, 
za ní pátá Nikola Boboko-
vá 18:54.93 min. Výborně 
si vedla také Michaela Bo-
boková, která došla sedmá 
a výrazně si vylepšila oso-
bák na 19:26.92 min. Ob-
rovskou pochvalu zaslouží 
také Hana Maštalířová, 
která se dlouho držela v boji 
o medaile, ovšem nakonec 
přes velké zdravotní problé-
my došla na 9. místě.

Po děvčatech nastoupili 

žáci, kde nás reprezento-
val Vojtěch Novák. Vedl 
si opět skvěle a vybojoval 
druhé místo, když podlehl 
v boji o zlato až v cílové 
rovince. Ovšem poprvé za-
šel pod 17 minut – 16:50.23 
minuty a na krk si pověsil 
stříbrnou medaili.

Jako poslední nastoupily 
ke startu na 3000 m doros-
tenky a juniorky. Mezi juni-
orkami předvedla taktický 
výkon Denisa Pánková. Ne-
nechala se strhnout velice 
rychlým začátkem soupe-
řek, držela své tempo, které 
dokázala na rozdíl od sou-
peřek ve druhé polovině 
trati stupňovat a probojova-
la se až ke stříbrné medaili 
za 16:40.02 min. Prakticky 
stejný výkon předvedla 
dorostenka Amálie Myná-
řová. Ta se také ze zadních 
pozic postupně propra-
covávala dopředu, a to až 
ke stříbrné medaili v čase 
17:01.10 min. Výborně za-
šla také Hana Kopelová, 
šestá mezi dorostenkami 
za 18:14.77 min. Jana Bed-
nářová pro zdravotní pro-
blémy závod nedokončila. 
Přesto celkový výsledek 
je skvělý a všem chodcům 
patří obrovská pochvala 
za výbornou reprezentaci!

Primátor Michal Po-
bucký s náměstkem pri-
mátora pro sport Pavlem 
Machalou přijali pozvá-
ní Lašského sportovního 
klubu Frýdek-Místek 
do haly Polárka, kde 
v prostoru vyhrazeném 
především badmintonu 
všestranní Laši trénují 
šerm a střelbu.

Zástupců frýdecko-mís-
tecké radnice, která je vý-
znamným partnerem klubu, 
se ujali profesionální trenéři, 
kteří se je snažili v rychlo-
kurzu zasvětit především 
do tajů šermu. Oba absolvo-
vali nejdříve nácvik postojů 
a základních pohybů, kdy 
se v nich probouzely vzpo-
mínky na taneční a mož-
ná i geny po středověkých 
prapředcích. Když už to 
vypadalo, že nezakopnou 
a na kord se nenapíchnou, 
šlo se do výstroje. Jenže 

ouha! Klub pracuje pře-
vážně s mladými, svěžími 
jinochy, co ještě nenabrali 
veškerou svalovou a jinou 
hmotu, takže nasoukat se 
do dostupných šermířských 
obleků, ne to bože si v nich 
zavázat tkaničku, bylo do-
cela zajímavé představení. 
Nakonec se vše vyřešilo, 
primátor i náměstek byli 
dostatečně chráněni, napo-
jeni na elektroniku a mohli 
si to rozdat. „Šavlovačky 
jsou v politice neustále, tak-
že jsme se na to dost těšili, 
a bylo vidět, že i děcka nás 
dost pozorují, jak nám to 
půjde. Tak snad jsme je po-
bavili a bylo i fajn vidět, jak 
jsou Laši šikovní,“ komen-
toval svůj výkon s kordem 
primátor Michal Pobucký. 
„Byli jsme dost překvapeni, 
jak je to fyzicky namáhavé. 
Pěkně z nás lilo, ale chci 
věřit, že to bylo hlavně těmi 

nepříliš prodyšnými kombi-
nézami,“ smál se náměstek 
primátora Pavel Machala, 
který pochválil mladé spor-
tovce za jejich všestrannost. 
Dvěma z nich – Anně Stu-
dénkové a Štěpánu Surmovi 
– zástupci radnice, kteří si 
vyzkoušeli i elektronickou 
střelbu, ještě předali drobné 
pozornosti za jejich vzornou 
reprezentaci klubu i měs-
ta. „Chtěli jsme, aby město 
vědělo, že moderní pětiboj 
je náročný nejen sportov-
ně, ale i finančně. Není to 
o trenkách a tričku. Zajis-
tit všechny disciplíny není 
jednoduché, ale jsme moc 
rádi, že nám město pomá-
há. Vychováváme opravdu 
všestranné sportovce, kteří 
jsou konkurenceschopní 
i v plavání, atletice, triatlo-
nu, duatlonu a aquatlonu,“ 
uzavřel předseda klubu Pa-
vel Gazda.  (pp)

CHODCI: Celá naše výprava byla úspěšná.

Skvělí chodci Slezanu F-M na Mistrovství České republiky

ŠAVLOVAČKA: Ne, primátor Pobucký s náměstkem Machalou spolu nejsou na kor-
dy, jen si chtěli vyzkoušet šerm.  Foto: Petr Pavelka

Primátor s náměstkem si vyzkoušeli šerm
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V Jihlavě šlo o veledů-
ležité body a strhla se o ně 
pořádná přestřelka. Zápas 
muselo za stavu 5:5 rozhod-
nout až prodloužení. V tom 
ale byli nakonec úspěšnější 
hokejisté z Jihlavy. 

Již ze začátku souboje 
bylo jasno, že se bude jed-
nat o rychlý atraktivní ho-
kej. Lépe začali domácí. Už 
ve čtvrté minutě byl odpís-
kán nájezd po faulu na Ze-
mana. Tomáš Čachotský 
se k němu postavil skvěle 
a bekhendovým blafákem 
poslal kotouč do šibenice. 
Jenže Frýdek-Místek za-
vrhl nepříznivé skóre a jen 
o ani ne dvě minuty později 
srovnal stav na 1:1. Stuchlík 
najel zleva kolem mantinelu 
do pásma, poslal pas do me-
zikruží pro Jakuba Michál-
ka a ten také trefil šibenici. 
Další gól byl k vidění až 
v minutě patnácté, kdy pálil 
Petr Kafka. Po přesilovko-
vém gólu Milana Mikulíka 
šli Rysi do kabiny s velmi 
nadějným výsledkem.

Jenže druhá část byla tvr-
dým ponaučením. Již v prv-
ní minutě se domácí prosadili 
a za chvíli už bylo srovnáno. 
Poslední třetina přes další 
čtyři góly nepřinesla rozuz-
lení. Frýdek-Místek Rosti-
slav Martynek znovu poslal 
do vedení, jenže jen tři minu-
ty zase stačily domácímu cel-
ku na vyrovnání. A za další 
tři minuty opět zvedali ruce 
ke stropu arény hráči Jihlavy, 
ale v power play vyrovnal 
Roman Szturc. 

Jihlava v prodloužení 
spáchala dva hity velmi 
za hranou, po kterých dva 
hráči Frýdku-Místku ně-
jakou dobu zůstali ležet 
na herní ploše, ale sudí ne-
viděli žádný zákrok, který 
by se protivil pravidlům 
ledního hokeje. Ve třetí 
minutě pak Josef Skořepa 
dostal skvělý pas, přibruslil 
do mezikruží a propálil gól-
mana, čímž rozhodl o zisku 
bonusového bodu a na míle 
vzdálil frýdecko-místecké 
sny o předkole play off.

Fotbaloví dorostenci 
v zimní přípravě mohou 
měřit síly i se zahraniční-
mi soupeři, například pro-
ti polskému Plocku nebo 
slovenskému Púchovu. 

U18: MFK FM – MŠK 

BEZ PLAY OFF: Hokejistům se i v této sezoně vidina vyřazovacích bojů vzdaluje. 
 Foto: Petr Pavelka

Po přestřelce s Jihlavou se sen o play off zase vzdálil 
Dukla Jihlava – HC F-M 6:5p (1:3, 2:0, 2:2) – 1:0

Třetí únorový týden byl 
v MFK především ve zna-
mení pražského herního 
soustředění starších žáků 
v Praze, během nějž ode-
hráli zápasy se Spartou 
Praha a Kladnem. Dařilo 
se mladším žákům, kteří 
se dobrými výkony pre-
zentovali proti Hlučínu. 

Povedená pražská mise
Valcíři U15 a U14 v zápa-

sech se Spartou Praha podali 
navzdory prohrám (0:4, 3:7) 
proti velkému favoritovi 
velmi dobré výkony, kte-
ré následně potvrdili proti 
Kladnu. Zde jsme naopak 
byli favority my. Kladno 
do utkání s U15, které se 
hrálo na hřišti s umělou 
trávou Aritmy Praha, vlétlo 
a našim barvám chvíli trva-
lo, než se dostaly po těžkém 
předchozím zápase se Spar-
tou do tempa. Středočeši 
svoji úvodní převahu nevy-

užili a poté jsme již kralova-
li my (nakonec 5:1 pro nás). 
U14 byla v duelu proti Klad-
nu ještě dominantnější, když 
soupeři vstřelila 10 branek 
a inkasovala jen jednou. 
Pozdější vysoké výhře na-
svědčoval už první poločas, 
který skončil 6:0 v náš pro-
spěch. Pražské soustředění 
tak skončilo s velkou spoko-
jeností a frýdecko-místecká 
výprava si po zápase stihla 
prohlédnout Karlův most. 
„Výšlap“ po Petřínských 
schodech na Strahov, kde 
byli Valcíři ubytováni, by 
se pak dal brát jako takový 
menší kondiční trénink s pa-
rádním výhledem na Prahu.

Mladší žáci v Hlučíně
Mimo Stovky vyrazili 

i mladší žáci, nebylo to však 
tak daleko. V Hlučíně se pak 
prezentovali velmi dobrý-
mi výkony. U13 přehrála 
soupeře na velkém hřišti 

v poměru 10:4, když se čtyř-
mi góly zaskvěl František 
Végh, ocenění ale samozřej-
mě zaslouží celý tým.

I U12 se utkání v Hlučíně 
povedlo. Hráči si vyzkoušeli 
větší hřiště, když hráli v po-
čtu 8+1 od velkého vápna 
po velké vápno. A Valcíři 
soupeře nešetřili, také mu 
vstřelili deset branek (10:2). 
„Kluci odehráli velmi dob-
ré utkání, během kterého 
foukal silný vítr, ale jsme 
opravdu rádi, jakým způso-
bem jsme ho zvládli. Určitě 
se máme od čeho odrazit 
do další fotbalové práce,“ 
hodnotil utkání trenér Ro-
bert Schedling.

Future týmy s Olšany
Do přípravných bojů za-

sáhly o víkendu i naše Futu-
re týmy. U15 musela skous-
nout v domácím prostředí 
proti Olšanům porážku 1:4. 
„Výše prohry je vzhledem 
k průběhu zápasu trochu 
krutá. Přes porážku jsme 
však byli spokojeni a pří-
jemně překvapeni výkony 
kluků z U14, a hlavně z U13, 
naopak od hráčů z kádru 
U15 jsme čekali daleko víc,“ 
komentoval utkání trenér 
Kamil Raška. Mladší žáci 
remizovali se stejným sou-
peřem 2:2.

Žáci se předvedli v Praze a v Hlučíně

Zápasy se zahraničními soupeři
Púchov U19 5:1 (1:0)

Forma jde nahoru? I to 
by se dalo soudit podle so-
botní výhry Valcířů nad 
U19 Púchova. Vítězství nad 
slovenským soupeřem bylo 
prvním v přípravě a výsle-
dek 5:1 rozhodně potěšil. 
„Proti kvalitnímu soupeři 
(U19) jsme předvedli velice 
solidní výkon. V podstatě 
není moc co vytýkat. Kluci 
hráli s chutí a dobrý výkon 
se nám podařilo podpořit 
i brankami, což vždy potě-
ší. Pro soupeře možná krutá 
porážka, ale tak to někdy 
je,“ hodnotil trenér Roman 
Vojvodík.

U17: MFK FM 
– Wisla Plock 3:3 (2:0)
Skvělý první poločas 

předvedla proti polskému 
Plocku naše U17. V úvod-
ním dějství jasně domino-
vala a průběžný výsledek 
byl pro soupeře ještě hodně 
milosrdný. „V první půli 
jsme předváděli velmi kva-
litní hru ve vysokém tempu, 
které chybělo jen výraznější 
brankové vyjádření,“ hod-
notil trenér Milan Šponer. 
Za pouhých pár minut druhé 
půle se ale náskok rozplynul 
a obraz hry naprosto změ-
nil. Vedení nám sice svým 
druhým gólem opět vrátil 
kapitán Filip Klimeš, ale 
i na tuto branku dokázali 
hosté reagovat. O víkendu 
čekal na U17 zápas s muži 
Palkovic, doplněnými o hrá-
če Staříče. A byla z toho 
nakonec poměrně solidní 
přestřelka. Přetahovanou 
o výhru jsme nakonec zdár-
ně zvládli, když z pokuto-

vého kopu rozhodl Simon 
Hrabec – 5:4 (2:1).

U16: MFK FM – Wisla 
Plock 3:4 (1:1)

S Plockem sehrála 
přípravné utkání i U16.  
„V utkání s polským soupe-
řem jsme v prvním poloča-
se hráli vyrovnanou partii 
a šli jsme do vedení. Wisla 
ale ještě do poločasu doká-
zala po závaru před bránou 
vyrovnat,“ komentoval tre-
nér Karel Orel. Ve druhém 
dějství už jsme ale tahali 
za kratší konec provazu 
a soupeř si postupně vypra-
coval náskok. „Druhý po-
ločas už ale patřil hostům, 
kteří prostřídali hodně čers-
tvých hráčů, a to se projevi-
lo ve vytváření si šancí, kdy 
některé z nich taky proměni-
li. My jsme se ještě dokázali 
zvednout v poslední čtvrtině 
zápasu, ale stačilo to už jen 
ke zkorigování výsledku.“

U16: MFK FM – MŠK 
Púchov U17 5:5 (4:1)

U16 sehrála proti sloven-
skému Púchovu zápas dvou 
rozdílných poločasů. V tom 
prvním jsme dominovali. 
V druhé části už ale bylo 
všechno naopak. 

„Druhý poločas, to byl 
z naší strany fotbalový 
paskvil. Někteří hráči to po-
jali jako pochodové cvičení, 
hráli jsme bez pohybu, nasa-
zení, utápěli se v individuál-
ních ztrátách míče. V útočné 
fázi jsme si téměř nic ne-
dokázali vytvořit, v obraně 
jsme propadali a soupeř 
nás za to samozřejmě začal 
po zásluze trestat,“ zlobil se 
domácí trenér.
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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 odpadu 
na území města Frýdku-
-Místku, harmonogram 
svozu objemného odpadu 
v březnu 2020, a to for-
mou přistavení velkoobje-
mových kontejnerů. 

V březnu 2020 budou 
velkoobjemové kontejnery 
přistaveny na 68 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 
odkládán pouze do kontej-
nerů! Jakékoliv odkládání 
odpadu mimo kontejner 
bude považováno za od-
kládání odpadu mimo vy-
hrazené místo dle ust. § 69 
odst. 2 zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpi-
sů, s možností uložení po-
kuty až do výše 50.000 Kč. 
V době konání svozu bude 
Městská policie Frýdek-
-Místek provádět pravidel-
né kontroly konkrétních 
stanovišť a bude sankcio-
novat na místě ty, kteří se 
dopustí přestupku proti ve-
řejnému pořádku, tj. odloží 
odpad mimo kontejner.

HARMONOGRAM 
SVOZU

9. 3.
Frýdek, Panské Nové Dvo-
ry 2416 
Frýdek, Panské Nové Dvory 
3444 (u býv. hř. TJ Slezan)
Frýdek, ul. K Hájku 140 
(u obchodu)
Frýdek, ul. Lubojackého 
2702 (napojení ul. J. E. 
Purkyně)
Frýdek, ul. Bruzovská 
1826 (u vodárny)
Místek, ul. Kollárova 146 
(u pečovatelských domů)
Místek, ul. Fibichova 1499 
(poblíž Gymnázia Petra 
Bezruče)
Místek, ul. Pionýrů 803 
Místek, ul. Pionýrů 1747 
(mezi hotelovými domy) 

10. 3.
Frýdek, ul. K Lesu 1822 

(naproti kříže)
Frýdek, ul. Nové Dvory-
-Vršavec 1825 (u lesa)
Frýdek, ul. Mánesova 438 
(u pivnice)
Frýdek, ul. Jeronýmova 428
Frýdek, ul. Míru poblíž č. 
p. 1327 (u prádelny)
Frýdek, ul. Míru za č. 
p. 1345 (u hřiště)
Místek, ul. Beethovenova 
1857 (na parkovišti)
Místek, ul. Myslbekova 
2034 (u rozvodny)
Místek, ul. Ke Splavu 1568 
(u nádob na separovaný 
odpad)

11. 3.
Lískovec 410 (za výrob-
nou krůtích výrobků)
Lískovec u Elise
Frýdek, ul. Lískovecká 
(u domu č.p. 2086)
Frýdek, ul. Lískovecká 
(u objektu Distep č.p. 3328)
Frýdek, ul. Jiřího Hakena 
1658 (u večerky „Maják“)
Frýdek, ul. Slezská 2898 
(na parkovišti)
Frýdek, ul. Černá cesta 
2874 (u obchodu)
Frýdek, ul. Křižíkova 1352 
(autobusové stanoviště VP)
Frýdek, ul. Tolstého 110 
(u telefonní budky)
Frýdek, ul. Maxe Švabin-
ského 2237 (směrem k ul. 
Lískovecká)

12. 3.
Frýdek, ul. Slunečná 
(vedle I. P. Pavlova 284)
Frýdek, ul. Nad Mostár-
nou 2631 (u lávky)
Frýdek, ul. Josefa Skupy 
2928 (za kulturním domem)
Frýdek, ul. Cihelní 3416 
(u gymnázia a SOŠ, dříve 
10. ZŠ)
Frýdek, ul. Klicperova 
385 (u popelnic)
Frýdek, ul. Slunečná 290
Frýdek, ul. Slunečná 302

16. 3.
Místek, ul. Březinova 789 
(u výměníku)
Místek, ul. Československé 
armády 1935 (na parkovišti)
Místek, ul. Anenská 632 
(na parkovišti)
Místek, ul. Zdeňka Štěpán-
ka 154 (za restaurantem)
Místek, ul. Bezručova 232 
(u betonových zábran)
Místek, ul. K Olešné 1332

17. 3.
Místek, ul. Jiřího Trnky 
(prostor u MŠ)
Místek, ul. Dr. Antonína 
Vaculíka 1899 (parkoviště 
za 8. ZŠ)
Místek, ul. Frýdlantská 
2199 (u věžáků)
Zelinkovice, ul. Příborská 

63 (poblíž MŠ, u nádob 
na separ. odpad)
Chlebovice, ul. Ke Studán-
ce 128 (u transformátoru)
Chlebovice, ul. Františka 
Prokopa 110 (u pošty)
Chlebovice, ul. Stařičská 
78 (u pana Martínka)
Chlebovice, ul. Vodičná 1 
(Dům včelařů)
Lysůvky, ul. Zahradnická 
51 (naproti zahradnictví)
Zelinkovice, ul. Rovenská 
5 (u lípy u odb. k jachting 
Palkovice)

18. 3.
Frýdek, ul. Jana Čapka 3087
Frýdek, ul. M. Chasáka 3149
Frýdek, ul. Pekařská 3421 
(za domem č. p. 3057)
Místek, ul. Pavlíkova 270 
(u nádob na separovaný 
odpad)
Místek, ul. Lesní 505
Místek, ul. Palkovická 305 
(u podchodu)

19. 3.
Lískovec, ul. K Sedlištím 

305 (u kulturního domu)
Lískovec, ul. K Sedlištím 
281 (u hřbitova)
Skalice 61 (u kulturního 
domu)
Skalice 137 (u kostela)
Skalice 128 (u vrby)
Skalice 32 (u žampionárny)
Místek, ul. Vojtěcha 
Martínka 2373 (u hřiště)
Místek, ul. Kolaříkova 574
Místek, ul. Spořilov 1614 
(za domem)
Místek, ul. Čelakovského 
1474 (bývalá prodejna)
Skalice – Kamenec rozcestí

Do velkoobjemových 
kontejnerů ODKLÁDEJ-
TE OBJEMNÝ ODPAD 
(např. skříně, ostatní ná-
bytek, koberce, matrace), 
NEODKLÁDEJTE nebez-
pečný odpad (např. mazací 
a motorové oleje, olejové 
filtry, televizory, monitory, 
počítače, obrazovky, led-
nice, mrazáky, zbytky ba-
rev, laků a ředidel, použité 

obaly od postřiků, autoba-
terie a monočlánky, prošlé 
a nepotřebné léky). Tyto 
odpady můžete zdarma 
odložit ve sběrném dvoře 
(ul. Panské Nové Dvory 
– v objektu společnosti 
Frýdecká skládka, a.s., 
ul. Jana Čapka – sídliště 
Slezská – bývalý areál sta-
vebnin BETA, ul. Na Pří-
kopě – pod estakádou, 
ul. Collo-louky – vedle 
supermarketu Tesco). 
Do velkoobjemových kon-
tejnerů NEPATŘÍ stavební 
odpad ani biologický od-
pad (např. větve, tráva).

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

Odbory

Přineste baterie
na magistrát

Detailní pravidla soutěže najdete na baterkomanie.ecobat.cz.

Sbírají se běžné spotřebitelské baterie (jednorázové monočlánky i dobíjecí akumulátory).  

Děkujeme za vaši podporu.

BATERKOMÁNIE

Přineste v období od 1. března do 31. srpna 2020 do sběrné 
nádoby na městském úřadě použité baterie. Zvýšíte tím šanci, 

že právě naše město vyhraje v soutěži.

v Moravskoslezském kraji

Mezi tři nejúspěšnější města, která odevzdají nejvíce 
baterií, bude rozdělena prémie až 100 000 Kč na jimi 
vybrané charitativní či obecně prospěšné projekty.

Soutěžíme ve sběru baterií

Soutěž organizuje Moravskoslezský kraj a ECOBAT s.r.o. Sledujte nás též na Facebooku BATERKOMÁNIE

baterkomanie-A3-200218.indd   1 18.02.2020   20:47:56

Březnový harmonogram svozu objemného odpadu ve městě
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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 bez č.p./č.ev., na pozemku p.č. 62/2 zast. 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 
62/2) – Na Půstkách
nebytový prostor o výměře 17,69 m2, I.NP (sklad)
stavba č.p. 10, na pozemku p.č. 18/1 zast. plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku 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)
nebyt. prostor č. 1.27 o výměře 1,99 m2, I. NP 
(WC)
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plo-
cha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 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. plo-
cha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 
1437/6) – ul. Sadová 
nebytový prostor o výměře 18,97 m², II. NP (kan-
celář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m2, VI. NP 
(kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m2, VII. NP 
(kancelář)
stavba č.p.1166 na pozemku p.č. 3026 zastavěná 
plocha a nádvoří, (stavba je součástí pozemku p.č. 
3026) – ul. 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 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p. č. 
2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o výměře 16,58 m2, I. NP (pro-
vozovna)
nebytový prostor o výměře 22,95 m2, I. NP (pro-
vozovna)
nebytový prostor o výměře 1,44 m2, I. NP (WC)
nebyt. prostor o výměře 6,51 m2, I. PP (chodba)
nebyt. prostor o výměře 11,63 m2, I. PP (kancelář)
nebyt. prostor o výměře 18,77 m2, I. PP (kancelář)
nebyt. prostor o výměře 4,63 m2, I. PP (koupelna)
nebytový prostor o výměře 2,05 m2, I. PP (WC)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p. č. 
1542) – Kostikovo náměstí 
nebytový prostor o výměře 36,96 m2, II. NP (kan-
celář 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 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 výměře 15,16 m2, V. NP 
(sklad)
stavba č.p. 647, na pozemku p.č. 1543 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p. č. 
1543) – Kostikovo náměstí 
nebyt. prostor o výměře 17,64 m2, I. NP (prodej-
na)
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p. č. 
2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o výměře 16,58 m2, I. NP (pro-
vozovna)
nebytový prostor o výměře 22,95 m2, I. NP (pro-
vozovna)
nebytový prostor o výměře 1,44 m2, I. NP (WC)
nebyt. prostor o výměře 6,51 m2, I. PP (chodba)
nebyt. prostor o výměře 11,63 m2, I. PP (kancelář)
nebyt. prostor o výměře 18,77 m2, I. PP (kancelář)
nebyt. prostor o výměře 4,63 m2, I. PP (koupelna)
nebytový prostor o výměře 2,05 m2, I. PP (WC)
stavba č.p. 2322 na pozemku p.č. 2881 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 
2881) – tř. T. G. Masaryka
nebyt. prostor o výměře 70,46 m2, I. NP (prodej-
na)
nebytový prostor o výměře 2,11 m2, I. NP (zád-
veří)
nebyt. 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 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je 
součástí pozemku p.č. 3988/9) – bývalá místecká 
kasárna
nebyt. prostory o celkové výměře 10,66 m2 
(sklad)
nebyt. prostory o celkové výměře 16,00 m2 
(sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí 
pozemku p.č. 3978/3) – bývalá místecká kasárna
nebyt. prostory o celkové výměře 39,3 m2 (kan-
celář)
nebyt. prostory o celkové výměře 36,4 m2 (kan-
celář) 
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je sou-
částí pozemku p.č. 3975/6) – bývalý sklad PHM 
– bývalá místecká kasárna
nebyt. prostor o celkové výměře43,47 m2 (sklad)
stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je součástí 
pozemku p.č. 3987/2) – bývalá místecká kasárna: 
kancelářské a skladové prostory
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí po-
zemku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
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 zastavěná 
plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebyt. prostory o celkové výměře 34,17 m2, II. NP
Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

Obnovení žádosti o pronájem 
obecního bytu pro rok 2020
Upozorňujeme všechny občany, kteří mají poda-

nou žádost o pronájem obecního bytu na nutnost 
jejího obnovení do 31. 3. 2020. Toto lze provést 
pouze písemnou formou (formuláře jsou k dispozici 
na informacích v budovách Magistrátu města, příp. 
na internetových stránkách statutárního města – 
http://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/organy-mesta/
magistrat-mesta/odbor-spravy-obecniho-majetku/
tiskopisy-materialy/). 

Vyplněný formulář je možno odevzdat na podatel-
ně magistrátu, nebo zaslat poštou na adresu Magis-
trát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, Frýdek-
-Místek, 738 01. 

Pokud tak žadatel neučiní, jeho žádost bude z evi-
dence vyřazena.

DISTEP a.s. vyhla-
šuje nabídkové řízení 
na pronájem nebytové-
ho prostoru sloužícího 
k podnikání v budo-
vě v k. ú Frýdek, ulice 
Mánesova, č. p. 3318, 
stavba technického vy-
bavení, na pozemku 
p. č. 962/28, zastavěná 
plocha a nádvoří, za-
psané na LV č. 2751 pro 
k. ú. Frýdek, vedeném 
Katastrálním úřadem 
pro Moravskoslezský 
kraj se sídlem v Opavě, 
Katastrální pracoviště 
Frýdek-Místek.

Jedná se o nebytový 
prostor o ploše cca 216 
m². V roce 2021 budou 
provedeny stavební úpra-
vy nebytového prostoru 
a celková revitalizace 
obvodového pláště. Nově 
upravený prostor bude 
navržen jako provozovna 
pro drobnou a řemeslnou 
výrobu a výrobní služby, 
která svým provozováním 
a technickým zařízením 
nenarušuje užívání sta-
veb a zařízení ve svém 
okolí a nesnižuje kvalitu 

prostředí souvisejícího 
území. Se souhlasem pro-
najímatele může vybraný 
nájemce změnit účel uží-
vání prostřednictvím po-
volení stavebního úřadu, 
ale pouze bez stavebních 
úprav. Prostor nesmí být 
užíván jako restaurační 
zařízení nebo zařízení 
s obdobným provozem.

Zahájení pronájmu: 
po dokončení výše uve-
dených stavebních úprav 
budovy, předpoklad 
9/2021.

Minimální nájem-
né je stanoveno ve výši 
16.000 Kč bez DPH/1 mě-
síc.

V nájemném nejsou za-
hrnuty náklady na ener-
gie (vodné a stočné, teplo 
a teplá voda, elektřina), 
plyn do budovy není za-
veden.

Prohlídka nebytové-
ho prostoru je možná 
po telefonické domluvě 
– Eliška Zientková – tel. 
558 442 114.

Obsah a pokyny pro 
podání nabídky na webu: 
www.distep.eu.

Pronájem nebytového prostoru

DISTEP a.s. nabízí 
k pronájmu garážová 
stání v budově v k. ú. 
Frýdek, ulice Cihelní, č. 
p. 3416, garáž, na pozem-
ku p. č. 1308/33, zastavě-
ná plocha a nádvoří, za-
psané na LV č. 2751 pro 
k. ú. Frýdek, vedeném 
Katastrálním úřadem 
pro Moravskoslezský 

kraj se sídlem v Opavě, 
Katastrální pracoviště 
Frýdek-Místek.

Nájemné za jedno ga-
rážové stání je stanove-
no ve výši 1.285 Kč vč. 
DPH/1 měsíc.

V případě zájmu kon-
taktujte telefonicky Eliš-
ku Zientkovou – tel. 
558 442 114.

Pronájem garážových stání

V Zelinkovicích-Lysův-
kách budou probíhat dne 
23. 3. v 16.00 na Hovorech 
s občany, 16. 3. v 17.00 

v sále kulturního domu 
ve Skalici a 19. 3. v 17.00 
na Fojtství v Chlebovi-
cích.

Informační schůzky ke kanalizacím
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Cena všech táborů:
1 450 Kč na 5 dnů. Děti lze 
přihlásit i na jednotlivé dny 
za 370 Kč na 1 den.
Program táborů běží vždy 
od 8.00 do 16.00 hodin. 
Hlídání zajištěno od 6.30 
hodin a od 16.00–16.30 
hodin.
Věk: 6–12 let (Pouze pro 
děti, které již absolvovaly 
1. třídu ZŠ).
Přihlášky a informace: 
Budova A, Pionýrů 
767, Místek, Telefon: 
558 111 777, E-mail: tabo-
ry@klicfm.cz

7. 7. – 10. 7. 
INDIÁNSKÉ 

DOBRODRUŽSTVÍ
Chceš zjistit, jak žili indi-
áni? Prohánět se po neko-
nečných prériích? Vyrobit 
si indiánskou čelenku či si 
vyzkoušet ulovit bizona? 
Tak neváhej a přidej se 
k nám na cestu za indián-
skými dobrodružstvími. 

7. 7. – 10. 7. 
HRY BEZ HRANIC

Sportuješ rád, hraješ různé 
hry a nemáš s kým? Chceš 
si aktivně zahrát florbal, 
futsal, kriket, zaházet si 
šipkami, zahrát si stolní te-
nis, zahrát si kin-ball? Pak 
je tento tábor pro tebe… 
Přijď si tedy společně 
s námi prožít svůj prázdni-
nový sen.

13. 7. – 17. 7. 
MADAGASKAR 

– ÚTĚK DO AFRIKY
Pomoz partě kamarádů 
na útěku a staň se účastní-
kem jejich velkolepé ces-
ty ze ZOO v New Yorku 
zpátky do rodné Afriky. 
Na cestě plné dobrodruž-
ství budeš zdolávat mnoho 
nástrah a překážek, které 
důkladně prověří všechny 
tvé schopnosti a doved-
nosti. Příroda je však ne-
úprosná, a tak v divočině 
přežijí jen ti, kdo drží při 
sobě. Je to jen na tobě, zda 
se jim podaří úspěšně do-
razit zpátky domů a spatřit 
tak kouzelný ostrov Mada-
gaskar.

20. 7. – 24. 7. 
ZOOTROPOLIS

Máš rád zvířata? Pak je to 
tábor přesně pro tebe! Bě-
hem pěti dní prozkoumáme 
zvířecí planetu Zootropo-
lis. Nejen že se o zvířatech 
dozvíš fascinující věci, 
které jsi nevěděl, ale také 
se můžeš těšit na plno her, 
soutěží, výletů a zábavy. 

20. 7. – 24. 7. 

ZÁVOD S ČASEM
Známý mezinárodní gang 
odcizil z pražské katedrály 
korunovační klenoty a míří 
s nimi do portugalského 
přístavu Vila do Conde, 
kde je plánuje předat pře-
kupníkům. V okamžiku, 
kdy jejich loď opustí ev-
ropský kontinent, je český 
poklad navždy ztracen. Je 
potřeba bojovat s časem. 
Stihnete to? 

27. 7. – 31. 7. SPOLU 
ZACHRÁNÍME SVĚT

Poznej nelehký život hasi-
če, policisty nebo zdravot-
níka! Zjistíš, že tato práce 
není žádné peříčko. Nebu-
dou chybět detektivní hry 
a soutěže a také se naučíte, 
jak vyřešit velkou loupež 
nebo zachránit někomu 
život! 

27. 7. – 31. 7. 
DOBRODRUŽSTVÍ 

VE VLNÁCH
Skupina námořníků se 
vydává na dobrodružnou 
plavbu na ostrov, na který 
se ještě nikdy nikomu ne-
podařilo doplout. Doufají, 
že tam objeví velké bohat-
ství a prostor pro postave-
ní města snů. Ostrov je ale 
opředen mnoha tajemství-
mi a povídá se, že jej hlídají 
hrůzostrašní piráti… 

3. 8. – 7. 8. 
PIRÁTSKÁ PLAVBA

Máš pro strach uděláno? 
Baví tě řešit záhadné zprá-
vy a voda je tvým druhým 
domovem? Pak hledáme 
přesně tebe, aby ses k nám 
připojil a pomohl nám najít 
velký pirátský poklad ka-
pitána Modrovouse. Čeká 
tě pořádná pirátská plavba 
plná dobrodružství, ale 
i nástrah, které spolu pře-
konáme. Pokud máš kuráž 
a odvahu, tak neváhej a při-
dej se k nám. 
10. 8. – 14. 8. STŘEDO-

VĚKÉ PUTOVÁNÍ
Láká tě tajemné obdo-
bí středověku, plné rytí-
řů a princezen? Chceš se 
připojit ke králi Artušovi 
a stát se tak dalším, kdo 
usedne ke kulatému sto-
lu? Pak neváhej a přidej 
se k nám. Spolu prozkou-
máme taje tohoto období 
a pomoz nám ochránit naši 
zemi před lidskými i nad-
přirozenými nepřáteli.

17. 8. – 21. 8. 
LETEM SVĚTEM

Máš rád cestování? Chceš 
zažít jedinečné dobrodruž-
ství? Staň se na pět dní 

cestovatelem a pojď s námi 
prozkoumat téměř celý 
svět. Společně navštívíme 
všechny světadíly a zá-
roveň rozlouskneme pár 
lehkých i nelehkých úkolů. 
Čekáme na tebe a věř, že to 
bude skvělá prázdninová 
jízda.

24. 8. – 28. 8. 
Z POHÁDKY 

DO POHÁDKY
Pohádkový svět je plný 
milých bytostí. Trpaslíci, 
princezny, elfové a spous-
ta dalších se o svůj domov 
krásně starají a žijí v míru. 
Ovšem tenhle svět má také 
spoustu tajemství. Přidej se 
k nám na cestu plnou dob-
rodružství a objevování to-
hoto kouzelného světa.
Cena divadelních táborů: 
1 900 Kč na 5 dnů. 
Program táborů běží vždy 
od 8.00 do 16.00 hodin 
nebo od 9.00 do 16.00 ho-
din. 
Hlídání zajištěno od 6.30 
hodin a od 16.00–16.30 
hodin.
Věk: 7–11 let a 12–15 let.
Přihlášky a informace: 
Budova A, Pionýrů 
767, Místek, Telefon: 
558 111 777, E-mail: tabo-
ry@klicfm.cz
20. 7. – 24. 7. DIVADLO 
OD A DO Z | MLADŠÍ

Prázdninové pětidenní 
kurzy pro děti, kde si vy-
zkouší tvůrčí proces diva-
delního zkoušení. Od pon-
dělí do pátku se budou učit 
pracovat jak s dramatic-
kým textem, tak výtvar-
nou stránkou výroby kulis 
a rekvizit. Poslední den 
kurzu pak svým blízkým 
předvedou krátké divadel-
ní představení.
V rámci programu budou 
zahrnuty jak hry na rozvoj 
divadelních dovedností, tak 
kolektivní hry na seznáme-
ní a spolupráci, výtvarné 
a pohybové aktivity.
Není třeba předchozích di-
vadelních zkušeností. 
17. 8. – 21. 8. DIVADLO 
OD A DO Z | STARŠÍ

Prázdninové pětidenní 
kurzy pro mládež, kde si 
vyzkouší tvůrčí proces 
divadelního zkoušení. 
Od pondělí do pátku se 
účastníci budou učit pra-
covat jak s dramatickým 
textem, tak výtvarnou 
stránkou výroby kulis a re-
kvizit. Poslední den kurzu 
pak svým blízkým předve-
dou krátké divadelní před-

stavení.
V rámci programu budou 
zahrnuty jak hry na rozvoj 
divadelních dovedností, tak 
kolektivní hry na seznáme-
ní a spolupráci, výtvarné 
a pohybové aktivity.
Není třeba předchozích di-
vadelních zkušeností. 
Cena výtvarných táborů: 
2 100 Kč na 5 dnů. 
Program táborů běží vždy 
od 8.00 do 16.00 hodin.
Hlídání zajištěno od 6.30 
hodin a od 16.00 do 16.30 
hodin.
Věk: 9–12 let a 11–15 let.
Přihlášky a informace: 
Budova A, Pionýrů 
767, Místek, Telefon: 
558 111 777, E-mail: tabo-
ry@klicfm.cz

10. 8. – 14. 8. ARTIUM 
| KREATIVNÍ LÉTO

V průběhu celého týdne si 
děti vyzkouší různé tech-
niky z tradičního i moder-
ního světa umění. Navští-
víme výstavu a budeme 
tvořit jak realisticky, tak 
abstraktně. Budeme kreslit, 
malovat, modelovat, učit se 
techniku i poznávat dějiny 
umění v plenéru i interiéru. 
Týden zakončíme výstavou 
pro rodiče a kamarády, kde 
každý umělec bude moci 
vystavit svá díla.
17. 8. – 21. 8. MOZAIKA 

| KREATIVNÍ LÉTO
Týden plný tvoření. Čeká 
nás řada textilních tech-
nik, výroba letních šper-
ků i bytových doplňků. 
Vyzkoušíme přípravu 
domácí kosmetiky i slad-
kostí, smaltování, malbu 
na porcelán a určitě dojde 
i na mozaiku. Vše pak za-
končíme výstavou pro rodi-
če i kamarády.
Cena koňských táborů: 
2 100 Kč na 5 dnů. 
Program táborů běží vždy 
od 8.00 do 16.00 hodin.
Hlídání zajištěno od 6.30 
hodin a od 16.00 do 16.30 

hodin.
Věk: 8–12 let
Přihlášky a informace: 
Budova A, Pionýrů 
767, Místek, Telefon: 
558 111 777, E-mail: tabo-
ry@klicfm.cz

13. 7. – 17. 7. KOŇSKÝ 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Máš rád koně? Chceš se 
o nich něco dozvědět? 
Chceš si vyzkoušet, jak 
se o takového koně musíš 
starat? Chceš si zajezdit? 
Pokud máš na tyto otáz-
ky kladné odpovědi, pak 
je tento tábor určen právě 
tobě. V pěti dnech se bu-
deš učit o koních. Tři dny 
(úterý, středa, čtvrtek) strá-
víš část dne přímo u koní. 
Vyzkoušíš si, jak se o ně 
starat, zajezdíš si na nich. 
Kromě koní tě samozřejmě 
čeká také mnoho her, sou-
těží a zábavy.
24. 8. – 28. 8. KOŇSKÝ 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Máš rád koně? Chceš se 
o nich něco dozvědět? 
Chceš si vyzkoušet, jak 
se o takového koně musíš 
starat? Chceš si zajezdit? 
Pokud máš na tyto otázky 
kladné odpovědi, pak je ten-
to tábor určen právě tobě. 
V pěti dnech se budeš učit 
o koních. Tři dny (úterý, 
středa, čtvrtek) strávíš část 
dne přímo u koní. Vyzkoušíš 
si, jak se o ně starat, zajezdíš 
si na nich. Kromě koní tě sa-
mozřejmě čeká také mnoho 
her, soutěží a zábavy.

Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propa-
gační materiály jednot-
livých akcí, ze kterých 
se dozvíte konkrétní 
informace.
Bližší informace, 
přihlášky apod.
SVČ KLÍČ F-M
telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz

Nabídka příměstských táborů Střediska volného času Klíč

Chřipka a respirač-
ní onemocnění zavřely 
na čas další školu ve měs-
tě. Tentokrát byla od stře-
dy 19. února do konce týd-
ne uzavřena 4. ZŠ na ulici 
Komenského v Místku. 

Nemocnost zde byla vy-
soká. Navzdory přijatým 
opatřením, která trvala 
již třetí týden a zahrno-

vala spojování vyučování 
i zkrácenou výuku, se ne-
dařilo situaci zlepšit.

Již dříve byla uzavřena 
z důvodu zvýšené nemoc-
nosti 11. ZŠ na sídlišti Slez-
ská a chřipkové prázdniny 
měly již začátkem února 
také děti 8. ZŠ, ZŠ a MŠ 
Skalice a ZŠ a MŠ Chlebo-
vice.

Chřipkové prázdniny 
měla už také 4. ZŠ
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Podělit se o úspěch 
na mezinárodní výstavě 
vědy a techniky EXPO 
SCIENCE INTER-
NATIONAL – ESI, která 
se konala koncem loň-
ského září v Abu Dhabi, 
hlavním městě Spoje-
ných arabských emirá-
tů, přišli s primátorem 
Michalem Pobuckým 
a náměstkem pro oblast 
školství Pavlem Macha-
lou její účastníci – stu-
denti gymnázia na ulici 
Cihelní a současně členo-
vé Klubu malých debru-
járů Karolína a Kristína 
Kocichovy a Aleš Socha, 
spolu se supervizorem 
Liborem Lepíkem.

Na mezinárodní přehlíd-
ce mládežnických projek-
tů, na které se představily 
bezmála dva tisíce studentů 
z 58 zemí světa, prezento-
vali vlastní projekt Měření 
terestriálního a kosmického 
záření. „Je to vlastně druh 
radioaktivního záření, které 
dopadá na Zemi z vesmíru. 
Ve větší míře se s ním se-
tkávají i cestující v letadle, 
přičemž hodnoty nejsou tak 
vysoké, aby nám ublížily. 
Nás zajímalo, jaké je kos-

mické záření na území měs-
ta, měřili jsme jej po celý 
rok v různých lokalitách. 
Nevyšší bylo v okolí Frýdec-
kého zámku a také jídelny 
gymnázia na ulici Cihelní, 
ale nebylo zdraví nebezpeč-
né,“ přiblížil supervizor pro-
jektu Libor Lepík.

Průběh a výsledky celo-
ročního výzkumu prezento-
vala trojice studentů na vý-
stavě v Abu Dhabi po dobu 
tří dnů a sklidila ohromný 
úspěch. Za projekt obdržela 
nejen certifikáty, ale také 
zlatou medaili výstavy.

Navíc studenti v rám-
ci výstavy načerpali nové 
zkušenosti a navázali nová 
přátelství se studenty jiných 
zemí. „Dodnes jsme v kon-
taktu s přáteli ze Švýcarska, 
Rakouska, ale i Mexika, a to 
zejména prostřednictvím 
sociálních sítí. Můžeme 
spolu konzultovat věci týka-
jící se studia nebo se jen tak 
bavit o běžných věcech a při 
tom si zdokonalujeme řeč, 
což je velkým přínosem. 
Z emirátů jsme si odvezli 
také nové poznatky. Napří-
klad v souvislosti se vzdále-
ností nás zaujalo, že všichni 
se z místa na místo přemis-

ÚSPĚŠNÍ DEBRUJÁŘI: Se „zlatými“ certifikáty z Abu Dhabi.

Studenti nás reprezentovali v Abu Dhabi zlatými medailemi

KURZ
7. 3. | 21. 3. | 18. 4. 

KERAMIKA DO KU-
CHYNĚ | VÍKENDOVÝ 

KURZ
Tři jarní soboty věnujeme 
tvorbě doplňků do kuchyně. 
Pod vedením zkušené lek-
torky si v poklidné atmosfé-
ře naší dílny můžete vyrobit 
máslenku, podložku pod 
hrnec i další drobnosti, které 
ozdobí váš domov. Můžete 
tvořit dle vlastní fantazie 
nebo využít připravené 
vzory a inspirativní ukázky 
i rady lektorky. První dvě 
soboty jsou věnovány mo-
delování a odlévání. Třetí 
sobota pak glazování pře-
žahlých výrobků. 
Věk: 15–90 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 10.00–13.00 hodin
Cena: 800 Kč

KERAMIKA PRO 
DĚTI A RODIČE 

| 5 LEKCÍ
Na březnové pondělky jsme 
připravili nový kurz, který 
je zaměřen na společnou 
tvořivou činnost dítěte s ro-
dičem či prarodičem. Spo-

lečně se seznámí s různými 
druhy hlíny i pomocných 
materiálů, poznají, co udělá 
hlína i glazura v peci. Na-
učí se modelovat, spojovat, 
tvarovat, vydlabávat, zdobit 
nástroji i barvou a odnesou 
si vlastnoručně zhotovené 
výrobky. Na každou lekci je 
připraven námět na tvoření 
a po celou dobu lektorka, 
která bude k dispozici a po-
může při tvorbě. Prostor je 
věnován i vlastním nápa-
dům. Hotové výrobky si 
účastníci odnesou domů.
Věk: děti od 3–6 let s dopro-
vodem
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 15.30–16.30 hodin
Cena: 100 Kč/1 lekce (mů-
žete se přihlašovat na jed-
notlivé lekce)

AKCE
12. 3.

OTISKY RUČEK A NO-
ŽIČEK DO KERAMIKY 
| DÍLNA PRO RODIČE 

S DĚTMI
Vzpomenete si ještě za pár 
let, jak malé nožky měly 
vaše děti? Určitě ano! Přijď-
te si vyrobit otisky ruček či 

nožek do keramické dílny. 
Budete mít krásnou památ-
ku nebo nečekaný dárek 
pro své nejbližší. Otiskování 
trvá zhruba 15 minut.
Věk: Rodiče s dětmi
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 13.30–15.00 hodin 
Cena: 70 Kč

14. 3.
SOBOTA PLNÁ 

POKUSŮ
Během sobotního dne se za-
měříme na tekutiny a jejich 
vlastnosti. Vyzkoušíme si 
obrovské bubliny různých 
tvarů a barev. Ukážeme si, 
jakou sílu má vzduch, a bu-
deme se věnovat i statické 
elektřině. Všechny pokusy 
si vysvětlíme a ukážeme. 
Dále na vás čekají zábavné 
hry a aktivity. V ceně akce je 
zahrnut oběd a dvě svačiny. 
Tak neváhej a přijď!
Věk: 8–12 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 9.00–16.00 hodin
Cena: 300 Kč

14. 3.
MISTROVSTVÍ MSK 

PUZZLE DVOJIC 

Již podesáté budeme skládat 
puzzle ve dvojicích o mistra 
moravskoslezského kraje, 
tak neváhejte a přihlaste se.
Věk: 6–99 let, Cena: 50 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 9.00–15.00 hodin | 
Prezence: 9.00–9.30 hodin

14. – 15. 3. 
OUTDOOR 

| POBYTOVÁ AKCE
Patříš-li k lidem, kteří se rádi 
pohybují venku a s první 
kapkou z nebe neroztají jako 
kostka cukru, je tento outdo-
or víkend na chatě stvořen 
přímo pro tebe. Čeká na tebe 
zdolání nízkých lanových 
překážek mezi stromy, běh 
na bungee laně, na kterém 
dokážeš, jakou sílu doo-
pravdy máš. Vyrobíme si 
náramek přežití, který tě ne-
nechá na holičkách za žádné 
situace. Nebude chybět vy-
cházka do přírody a spoustu 
zábavných her, deskovek 
a vědomostních kvízů. 
Věk: 8–15 let, Cena: 600 Kč
Místo a čas: TZ Višňovka, 
Vyšní Lhoty 168, | Příjezd: 
9.00–9.30 hodin na TZ Viš-
ňovka | Odjezd: 16.00 hodin 

z TZ Višňovka
19. 3.

HEŘMÁNKOVÝ POD-
VEČER PRO DOSPĚLÉ
I když je venku sychravé 
počasí, heřmánkový pod-
večer vás uvede svým ta-
jemným kouzlem do tajů 
zdravé kosmetiky. V pří-
jemné atmosféře provoně-
né ovocným čajem a čer-
stvou kávou si vyrobíme 
přírodní produkty, které 
vás nejen potěší, ale i za-
hřejí na duši. Heřmánkový 
olej pomáhá udržet obličej 
zdravý a odolný. Smetana 
obsahuje hodně vitamínů 
a má nezapomenutelné, 
blahodárné účinky. Jemný 
tělový olej dokáže pomoci 
od nejedné vrásky. Krás-
ně se vstřebává a vyhla-
zuje pokožku. Připravíme 
si heřmánkový čaj, který 
posiluje imunitní systém 
a pomáhá při rýmě a kašli. 
Nebude chybět relaxační 
hudba, klidné prostředí 
a přátelská společnost. 
Věk: 18–90 let, Cena: 250 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 17.00–19.30 hodin 

Nabídka akcí Střediska volného času Klíč na březen

ťují dopravními prostředky, 
téměř nechodí pěšky, nej-
spíš i s ohledem na vysoké 
teploty, které tam panují. Co 
se týče genderové problema-
tiky, která je v současnosti 
velice diskutovaná, v emirá-
tech je zcela jiná než u nás. 
Například autobusy jsou 
rozděleny na část pro ženy 
a část pro muže a je opravdu 
zvláštní v nich takto cesto-
vat, i když jsou, co se týče 
výbavy a čistoty, nesrov-
natelné s autobusy u nás. 

Zajímavé také bylo, že muži 
v přítomnosti žen sedících 
například na lavičce v parku 
stojí, to jsou poznatky, kte-
ré v Evropě nenačerpáte,“ 
uvedli studenti.

Statutární město Frý-
dek-Místek se podílelo 
na nákladech spojených 
s účastí místních studentů 
na mezinárodní výstavě 
vědy a techniky EXPO 
SCIENCE INTERNATI-
ONAL – ESI v Abu Dhabi.  

„Mladé debrujáry a je-

jich účast na mezinárod-
ních akcích podporujme 
dlouhodobě. Jednak výbor-
ně prezentují Frýdek-Mís-
tek a Českou republiku 
ve světě, ale také získávají 
cenné zkušenosti a po-
znatky, které mohou uplat-
nit v navazujícím studiu 
a budoucím životě. Inves-
tice do podpory studentů 
je vždy dobrou investicí,“ 
uzavřel náměstek primáto-
ra Pavel Machala, který má 
školství ve své kompetenci.   
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MUZEUM BESKYD

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

(listopad–duben)
STÁLÉ EXPOZICE:
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK A MÍSTEK

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

PAMÁTNÍK ÓNDRY 
ŁYSOHORSKÉHO

BESKYDY – PŘÍRODA A LIDÉ
VÝSTAVY:

Fenomén Merkur
Legendární stavebnice Merkur se 
už téměř 100 let vyrábí na stále stej-
ném místě. Historii této fenomenální 
hračky pro malé i velké prostřednic-
tvím jedné části velké sbírky pana 
Jiřího Mládka představí výstava Fe-
nomén Merkur. Součástí výstavy je 
i dílnička, ve které si můžete postavit 
vlastní autorský model. Výstava po-
trvá do 8. března.

Lukáš Horký
Lukáš Horký vystudoval infor-
matiku na Masarykově univerzitě 
v Brně a Institut tvůrčí fotografie 
Slezské univerzity v Opavě. Věnuje 
se dlouhodobým dokumentárním 
projektům a intermediálním experi-
mentům, od roku 2008 systematicky 
fotografuje proměny Frýdku-Míst-
ku. Výstava potrvá do 29. března 
2020.

Krajiny a lidé 
Jaroslava Homolky

Výstava k životnímu jubileu Jaro-
slava Homolky představí poprvé 
přehled malířského a grafického díla 
významného malíře regionu. Námě-
tově čerpá umělec především z Bes-
kyd, Valašska, jižních Čech, Šuma-
vy a Krkonoš. Vystavuje od roku 
1985 a pro milovníky umění je jeho 
dílo vystavené na Frýdeckém zámku 
velkým objevem. Vernisáž výstavy 
ve čtvrtek 19. března v 17.00 hodin. 
Výstava potrvá do 3. května.

 DĚNÍ V MUZEU:
Čtvrtek 5. března v 16.30 hodin, 

Zelený dům
OPAVSKO, KRNOVSKO 

A ZLATOHORSKO
Vlastivědná procházka Krnovem, 
galerie pod širým nebem ve Vra-
clávku, na zámku v Hošťálko-
vech, zámek Linhartovy, Město 
Albrechtice, úzkorozchodnou 
železnicí do Osoblahy, Kalvárie 
v Hradci nad Moravicí, cestou 
do Skřipova a další.

Čtvrtek 12. března v 16.30 hodin, 

FR | romantický | 15+ | titulky | 115 
min. | 60 Kč

ST 4. 3. v 17.00
Volání divočiny 

USA | rodinný | přístupný | titulky | 
104 min. | 130 / 110 Kč

ST 4. 3. v 19.00
1917

USA / VB | válečný | 12+ | titulky | 
119 min. | 140 Kč

PÁ 6. 3. v 9.30
Nácíček nakupuje 

ČR | pásmo pohádek | přístupný | 
česky | 70 min. | 30 Kč

SO 7. 3. v 15.00
Zakleté pírko 

ČR | pohádka | přístupný | česky | 94 
min. | 80 / 60 Kč

PO 9. 3. v 19.00
V síti 

ČR | dokumentární | 15+ | česky | 100 
min. | 130 / 110 Kč

ÚT 10. 3. v 19.00
Viva video, video viva 

ČR | dokumentární | 12+ | česky | 85 
min. | 120 / 100 Kč
ST 11. 3. v 10.00

Ženská na vrcholu 
ČR | komedie | přístupný | česky | 105 
min. | 60 Kč

SO 14. 3. v 15.00
Staříci 

ČR / SR | komedie | 12+ | česky | 85 
min. | 80 Kč

SO 14. 3. v 15.00
Dolittle 

USA | rodinný | přístupný | dabing | 
106 min. | 80 / 60 Kč

PO 16. 3. v 19.00
Pro Samu 

VB | dokumentární | 12+ | titulky | 95 
min. | 120 / 100 Kč

ÚT 17. 3. v 19.00
S chutí Toskánska 

IT | komedie | 12+ | titulky | 94 min. 
| 130 / 110 Kč

ST 18. 3. v 10.00
Dokonalá lež 

USA | drama | 12+ | titulky | 109 min. 
| 60 Kč

ČT 19. 3. v 15.00
Amundsen 

NOR / SW / ČR | životopisný | 12+ | 
titulky | 125 min. | 80 Kč

SPECIÁLNÍ PROJEKCE
PO 9. 3. v 19.00

V síti | Host: Vít Klusák
Vstupné 130 / 110 Kč 

(pro členy filmového klubu)
Rendez-vous v kině

Projekce nového dokumentárního 
filmu Víta Klusáka za osobní účasti 
režiséra
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 
sexuálních predátorů. Radikální ex-
periment otevírá tabuizované téma 
zneužívání dětí na internetu. Tři do-
spělé herečky s dětskými rysy se vy-
dávají na sociální sítě, aby v přímém 
přenosu prožily zkušenost dvanácti-
letých dívek online. Dokumentární 
film Barbory Chalupové a Víta Klu-
sáka vypráví strhující drama tří hr-
dinek alias „dvanáctiletých dívek“, 

pro které se účast na experimentu, 
od castingu až po osobní schůzky 
s predátory pod dozorem ochranky, 
stává zásadní životní zkušeností. 
Predátorské taktiky se postupně ob-
racejí proti svým strůjcům: Z lovců 
se stávají lovení.

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Vstupné 70 Kč, pro děti od 3 let

Ne 8. 3. v 15.00
Jak Pimpilimpi a Pompolompo 

záchránili Zemi 
Divadelní společnost Cestovadélko
Mimozemšťané Pimpilimpi a Pom-
polompo z planety Pumpulumpu 
přiletí na Zemi, která má problém 
s odpadky. Naučí lidi třídit odpad, 
utkají se s padouchem Špínachňa-
pem, který touží, aby Zemi odpadky 
úplně zavalily, a vysvětlí, že i ze sta-
rých věcí se dají vyrobit věci nové. 
Prostřednictvím veselých písniček 
si děti lehce zapamatují, jaký odpad, 
do které sběrné nádoby patří a že se 
mají starat o pořádek kolem sebe.

Ne 15. 3. v 15.00
Šípková Růženka 

Divadlo Kejkle Brno
Pohádka o jednom veselém králov-
ství, o rozverné Růžence a o jejím 
pejskovi. Všechno to trochu zamo-
tají sudičky, ale nebojte. Všechno 
dobře dopadne... tedy ovšem jestli 
děti poradí princi „kde se bere“ šíp-
kový čaj.

VÝSTAVY
Miloslav Weigert: Má krajina

Prodejní výstava fotografií z pod-
hůří Beskyd.

www.knihovnafm.cz
5. 3. v 18.00, Místek

Jiří Klečka, Pět ročních období
Autorské čtení.

12. 3. v 16.30, Místek
Václav IV. jako milovník umění

Přednáška Marka Zágory.
17. 3. v 17.30, Místek

Tři cesty sourozenců Čapkových
Přednáší Olga Szymanská 

(ve spolupráci se z. o. Aktivní 
senioři F-M).

20. 3. v 9.00–10.30, Místek 
Klub pro rodiče s malými dětmi

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

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

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

170. výročí narození TGM
Pietní akt proběhne v pátek 6. 3.  
v 8.00 u pomníku TGM ve Frýdku.

81. výročí odporu 8. pěšího 
pluku proti okupantům

Pátek 13. 3. ve 14.00 u památníku 8. 
pěšího pluku v Místku.

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

HUDBA
Út 17. 3. v 19.00, 

historický sál ZUŠ
Trio DU Bois

Vstupné: 150 Kč / 100 Kč senioři, 
ZTP/P, studenti do 26 let | př. sk. 

Komorní koncerty
Tento ojedinělý ansámbl složený, jak 
už sám název napovídá (du Bois – 
fr. ze dřeva, z lesa, také Pierre Max 
Dubois – francouzský skladatel) ze 
tří dřevěných dechových nástrojů, 
vznikl spojením absolventů katedry 
dechových nástrojů Hudební fakul-
ty múzických umění v Praze. Jeho 
členové jsou v současné době již pe-
dagogy, členy České filharmonie či 
studenty doktorského cyklu HAMU 
a patří k předním umělcům své ge-
nerace, jakož i nositelům tradice 
české dechové školy. Na svých kon-
certech poskytují spojením svých 
tří výrazných individualit vitální 
a ve svém oboru jedinečný hudební 
zážitek.
Irvin Venyš – klarinet, Jan Thuri – 
hoboj, Martin Petrák – fagot.

St 18. 3. v 19.00, 
Kino Petra Bezruče

Dan Bárta & Illustratosphere: 
Zvířený prach Tour

Vstupné: 450 Kč / 400 Kč | mimo 
předplatné

Dan Bárta, jedenáctinásobný držitel 
Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák 
roku a Zpěvák čtvrtstoletí, se zapsal 
v devadesátých letech do širokého 
povědomí s kapelou Alice a účinko-
váním v muzikálu Jesus Christ Su-
perstar. Stal se také neodmyslitelnou 
součástí kapely J.A.R. V roce 2000 
překvapil fanoušky vlastní skupinou 
Illustratosphere, se kterou aktuálně 
představí páté album Kráska a zví-
řený prach.

VÝSTAVY
Zdeněk Hudeček: 

Návraty Krásy
Zdeněk Hudeček se zapsal do pově-
domí milovníků umění ve Frýdku-
-Místku skvělýmí pastely pro ka-
lendář Nostalgický Frýdek-Místek 
v roce 2018. Tematicky ve svém díle 
vyjadřuje svůj obdiv jevům, které 
tvoří korunu života: přírodě, ženě, 
hudbě, která jej provází jako nejvěr-
nější motiv celý život. Vernisáž 5. 3. 
v 17.00 uvede Karel Bogar, hudeb-
ní doprovod Jana Bauerová, zpěv 
a keltská harfa.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

KINO
ST 4. 3. v 10.00

Tenkrát podruhé 
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Zelený dům
STARÁ ŠKOLA ANEB 

JAK SE DŘÍVE UČÍVALO
Přednáška a doprovodná prezen-
tace připravená k Evropskému dni 
mozku přiblíží počátky vyučování 
v regionu. Jak se chodilo do školy 
za Rakousko-Uherska? První česká 
škola ve Frýdku. Doplněno studijní 
výstavou.

OKOLO FRÝDECKÉHO 
ZÁMKU CESTIČKA 

– HLEDAČKA
Procházku parky si můžete zpestřit 
zábavnou hrou pro celou rodinu – 
vyřešit několik úkolů a najít poklad. 
Více informací na webových strán-
kách nebo na pokladně muzea.

MUZEJNÍ KNIHOVNA
Navštivte znovu otevřenou knihov-
nu v prostorách Frýdeckého zámku 
(vstup z 1. nádvoří). Nabízíme všem 
zájemcům o odbornou a regionální 
literaturu více než 38 000 svazků 
a také několik druhů přírodověd-
ných a společenskovědných vědec-
kých časopisů. Knihovní fond zahr-
nuje především naučnou literaturu 
se vztahem k regionu. Naše knihov-
na je specializovanou knihovnou 
a knihy si zde můžete zapůjčit pouze 
prezenčně. E-mail: knihovna@mu-
zeumbeskyd.com, tel.: 558 630 051.

KNIHÁRIUM - ANTIKVARIÁT

Náměstí Svobody 29, Místek
Tel.: 777 117 969

Čtvrtek 5. března v 18 hodin
Výběr z milostné poezie 

Zdeňka Tichopáda 
přednese Radana Šatánková, 
na housle zahraje Ladislav Kokeš.

.
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 vyladění, 
relaxace a regenerace, posílení imu-
nitního systému, správné dýchání, 
dynamické meditace – nově zařa-
zeno!

Každé úterý 9.00–10.30 
vás zveme na

RANNÍ PROTAŽENÍ
Otevřené kurzy! (může přijít každý, 
kdo si chce po ránu protáhnout své 
tělo)

14. 3. 
FILOZOFIE ŽIVOTA

Jednodenní setkání v Oáze s úva-
hami nad smyslem života se Zdeň-
kem Šebestou. Žijeme ve Vesmíru 
nebo Vesmír v nás? A jaký to má 
vliv na náš současný život? Celý den 
bude propojen těmito úvahami. Ne-
zapomeneme ale ani na tělo, které 

ke šťastnému životu potřebujeme. 
Protáhneme se v jednoduchých cvi-
čeních a necháme tělo i mysl odpoči-
nout v příjemných relaxacích. Posta-
ráme se o vás, včetně vegetariánské 
stravy!

26. 3. v 16.00–18.00  
ZÁPIS

do pravidelných čtvrtletních kurzů 
na období DUBEN–ČERVEN v jó-
govém sále ve Frýdku. Přihlásit se 
lze již nyní prostřednictvím přihláš-
ky na www.joga-karakal.cz. Kurzy 
začínají v týdnu od 30. 3.

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

Školy jógy KARAKAL.
Bližší informace na 

www.joga-karakal.cz. 

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
každou středu od 15.45 do 16.45

Jóga pro děti 5–10 let
každé úterý od 15.15 do 16.15

Taneční kroužek Let ś Dance 
pro děti 6–10 let 

Každý pátek v podvečer 
Tančíme salsu a bachatu

Na sobotu 4. 4. chystáme celodenní 
festival Jóga den.
Již tradičně běží kurzy Tchaj-ti pro 
začátečníky i pokročilé.
Již tradičně běží kurzy Tchaj-ti pro 
začátečníky i pokročilé, na www. 
.jogapodvezi.cz naleznete rozvrh 
s rezervačním systémem studia 
a všechny aktuality.

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 únor–květen 2020
Začínáme v týdnu od 3. února.

Více informací na webu.

SAHAdžA jógA

E-mail: fm@nirmala.cz 
Tel.: 732 914 474

Lekce sahadža jógy 
a přirozené meditace 

– Pionýrů 839, budova A 
(Seliko park).

jógA BERKANA

Tel.: 603 793 595
eva@berkana.cz

www.yoga-berkana.cz
Terapeutická jóga, kurz

Každé úterý v 16.30 – 18.30
Zdravá záda, kurz

Každý čtvrtek v 15.45 – 17.00
Kriya jóga pro pokročilé 
– Bihárská škola, kurz

Každý čtvrtek v 17.00 – 19.00
Terapeutická jóga pro ženy, kurz

Každý pátek v 16.00 – 18.00

lIdoVÝ dŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
Každý čtvrtek od 10 do 11 h.

Kurz – Cvičení nejen 
pro seniory

Vstupné 50 Kč.
Úterý od 17 do 18 
a od 18 do 19 h.
Kurz cvičení 

– Stabilizace páteře 
Vstup 100 Kč, 

přihlašování na: 739 202 721
každý čtvrtek od 18 do 19.30

Arteterapie 
Postní promítání

5. 3. v 18.00 
Probuzení velké světice – Život 

svaté Veroniky Giuliani
12. 3. v 18.00 
Dva papežové
Přednášky:
4. 3. v 17.00 

Výchova krok za krokem II. část 
(12–18 let) – Pavel Mečkovský

24. 3. v 17.30 
Lukáš Engelmann – Každý 

žijeme svůj handicap
26. 3. v 17.00

Ludmila Gottwaldová 
– Jak upéct chléb?

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
7. 3. (so) ve 20 h.

Slávek Janoušek s kapelou
Pravidelný jarní koncert legendární-
ho folkaře, který vás nejen neopako-
vatelně pobaví, ale rovněž i přijme 
k zamyšlení nad vším, co je kolem 
nás a čím žijeme...

11. 3. (st) od 19 h. 
Jaroslav SAMSON Lenk

Sólový koncert legendárního folko-
vého písničkáře opět u Arnošta.

dIVAdlo ČTYŘlíSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 7. března 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 Frýdek-Mís-
tek. Vstupné 40 Kč.

Sobota 14. března v 15 hodin
O líných strašidlech

Veselá činoherní pohádka o líné has-
trmance, ježibabě a pokladu ukry-
tém ve starém mlýně. Na motivy hry 
Vladimíra Čorta volně zpracovaly 
Š. Blahutová a I. Jedličková. Pro děti 
od 4 let hraje DS KuKo F-M. Vstup-
né 40 Kč.

Pro mládež a dospělé
Sobota 7. března v 19 hodin

Pojďme se odreagovat
Premiéra talk show Martina Šmída. 
Večer bude plný příhod, vtipů a hud-
by. Vystupují: Martin Šmíd a hosté. 
Vstupné 70 Kč.

Sobota 14. března v 19 hodin
Dům tety Agáty

Komediální detektivka. Soukromý 
detektiv Evžen Mýdlo nás zavede 
do vykřičeného domu v 30. letech 
20. století, kde bude řešit záhadu 
ztraceného prstenu se vzácným dia-
mantem samotné bordelmamá Agá-
ty! Hraje DS KuKo F-M. Vstupné 
100 Kč.

Půjčování kostýmů v březnu:
Úterý a čtvrtek od 15 do 17 h.

KUlTURNí dŮM FRÝdEK

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

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

Web: 
www.kulturnidumfrydek.cz

Sobota 7. 3. 
ŠKWOR 

– Uzavřenej kruh Tour II.
Čtveřice, jež loni na podzim vypro-
dala pražskou O2 arenu, kde oslavi-
la 20 let existence, platí na domácí 
scéně za kapelu s hodně vysokým 
standardem. 

Čtvrtek 12. 3. v 19.00 hodin
Hradišťan a Jiří Pavlica

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,
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e-mail: 
marcela.tkacova@seznam.cz

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

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

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

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

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

Přihlaste své dítě do skautu!
• učíme mladé lidi 

spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s dob-

rými a pevnými 
přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

SVČ KlíČ

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

(Informace na str. 10 a 11)

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 asisten-
tek 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 nácviky 
manipulace s dítětem, masáže ko-
jenců, metodika správného krmení, 
relaxační polohy pro zklidnění ne-
spavých a hyperaktivních dětí). Pod 
vedením fyzioterapeutky!

PRO DĚTI od 3–6 měsíců
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 tan-
ce, 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

VÝTVARNÝ 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 
odpočinek, vzdělávání, společenský 
a osobní rozvoj místních obyvatel, 

návštěvníků a turistů

dIVAdElNí KlUB d.N.A.

Tel: 731 196 572

E-mail: 
soubor.dna@seznam.cz
Web: http://klubdna.cz/

Sobota 7. 3. v 19.00 h.
ZA HRANICEMI TICHA

meditační večer
Mnoho etnických nástrojů s boha-
tými alikvótními tóny, které působí 
blahodárně na celé tělo i duši. 90 Kč.

Čtvrtek 12. 3. v 19.00 h.
DOKUD NÁS MILENKY 

NEROZDĚLÍ 
(Divadlo Ventyl)
situační komedie

Komedie plná zvratů, která ukazuje, 
kolik milenek je zapotřebí ke zkáze 
jednoho dlouholetého manželství. 
100 Kč.

Čtvrtek 19. 3. v 19.00 h.
ZÁPAS V DIVADELNÍ 

IMPROVIZACI – Impro 
FrMol vs. O.LI.VY.

Improvizační zápas, ve kterém se 
proti sobě postaví improvizáto-
ři z Frýdku-Místku a Olomouce. 
90 Kč.

lUMpíKoV

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

776 633 953
info@lumpikov.cz
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)
Neděle od 17.00 do 18.00 

Tanec pro ženy
cena 100 Kč/lekce, rezervace na ta-

necprozeny@seznam.cz
Jumping pro dospělé – pondělí až 
středa 18.00–19.00, čtvrtek 17.00– 

–18.00, pátek co 14 dní 17.00–18.00, 
neděle 10.00–11.00, cena100 Kč/
lekce, rezervace na lumpikov.cz
Kurz MANAŽERSKÁ AKA-
DEMIE pro ženy (půlroční kurz 
pro ženy, které se chtějí posunout 

na manažerskou pozici nebo 
na manažerské pozici pracují), kurz 

je financován 
ze zdrojů EU.

Kurz „Práce, děti a já“ 
pro ženy s dětmi do 15 let 

(tříměsíční intenzivní kurz, 
jehož cílem je pomoci maminkám 
na mateřské/rodičovské dovolené 

s návratem zpět do práce), 
kurz je financován 

ze zdrojů EU.
VOLNÁ MÍSTA 

VE ŠKOLIČCE LUMPÍKOV 
po–pá 7.00–17.00, malá skupinka 

dětí, individuální přístup, 
ZVÝHODNĚNÉ CENY

 více informací na 
madejovalumpikov@gmail. 

.com

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.

VEŘEjNÝ MAlíŘSKÝ ATElIÉR

ul. Josefa Lady 2194
Tel.: 731 180 533

E-mail: 
malirsky.atelier@seznam.cz

Malířský ateliér je připraven přivítat 
kohokoliv ze široké veřejnosti, kdo 
má v úmyslu malovat, zúčastnit se 
malířských kurzů nebo kurzů kres-
lení pravou hemisférou, které zde 
pořádáme.
Prohlídku lze uskutečnit každou 
středu odpoledne nebo po předchozí 
telefonické nebo e-mailové dohodě.

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. 

6. 3. Kapitán Demo – vyprodáno
7. 3. Beats for love on the road 
w/ Pixie
Oficiální Warm up Beats For Love 
festivalu v klubu Stoun ve Frýdku-
-Místku! Největší taneční festival 
v ČR s neopakovatelnou atmosfé-
rou a prostředím přijíždí do tvého 
klubu! S sebou přiváží ty nejlepší 
DJs z ČR a residenty festivalu. Chy-

bět nebudou ani dárečky a soutěže 
o vstupenky na samotný festival. 
Speciální host večera Dj Pixie.
13. 3. Pokáč – vyprodáno
14. 3. HITY ZE ZÁHROBÍ 18+
Ty nejlepší hity z let 50., 60., 70., 
80., 90., písničky na přání, kvalitní 
zvuk a světla, to nenajdeš nikde jin-
de než ve Stounu! K poslechu, tanci 
a na přání hrají Djs Komár & Kamil.
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Na dosah se přiblížil 
dlouho očekávaný kon-
cert Dana Bárty s kapelou 
Illustratosphere, který 
se uskuteční ve středu 
18. 3. v Kině Petra Bez-
ruče ve Frýdku-Místku 
od 19.00 hodin. Již od září 
2019, tedy od původního 
termínu, který musel být 
kvůli nemoci kytaristy 
Miroslava Chyšky zrušen, 
je jasné, že se fanoušci mají 
na co těšit. Poprvé totiž na-
živo zaznějí skladby z no-
vého alba Kráska a zvíře-
ný prach.

Koncertní turné po čes-
kých, moravských a také 
slovenských městech v rám-
ci Zvířeného prach Tour 
odstartuje 14. 3. v Orlických 
horách, odkud se postupně 
přesune na severní Moravu 
až do Frýdku-Místku. Při-
tom ještě pár měsíců nazpět 
se Dan Bárta omlouval všem 
fanouškům a pořadatelům 
kvůli nedodržení původní-
ho termínu. „Naše kapela, 
náš zvuk, tvar a spoluhraní 
jsou postavené na individua-
litách a já myslím, že to tak 
má být, i když to nebylo leh-
ké rozhodnutí,“ uvedl Dan 

Bárta v omluvném prohláše-
ní za kapelu Illustratosphere 
na sklonku loňského roku. 
Nyní se již kapela v plném 
složení chystá na dlouhou 
šňůru napříč Českem a také 
po Slovensku.

Nové řadové album na-
zvané Kráska a zvířený 
prach vzniklo dvacet let 
od vydání první desky a šest 
let po zatím poslední Ma-
ratonice. „Myslím, že je to 
vyzrálá, dobrá deska, kom-
paktní, a přitom pestrá. Zase 
jsme o kousek dál v tom, jak 
se vyjádřit jasněji a stručně-
ji. A kráska a zvířený prach 
je navíc o něco osobnější 
a poněkud angažovanější 
než ostatní alba,“ uvádí autor 
všech českých textů a mno-
ha písní Dan Bárta na strán-
kách kapely. „Po všech těch 
letech již máme svůj výraz, 
svou poetiku a rukopis, 
ke kterému vydatně přispívá 
autor a aranžér Filip Jelínek, 
i zvuk, což je zase doména 
Miry Chyšky.“

Dle zpěváka D. Bárty 
mají písně nového alba tvořit 
až tři čtvrtiny playlistu kon-
certu. V nových textech re-
flektuje současné dění, spo-

lečnost a postavení umělce 
v ní. „Ta doba je teď rela-
tivně turbulentní, přehoupl 
jsem se přes padesátku, děje 
se toho spousta a ty změny 
texty odráží,“ vysvětluje 
Bárta. Na své si však při-
jdou i skalní fanoušci, kteří 
dráhu Illustratosphere sle-
dují od jejich prvopočátku. 
„Zkrátka těšit se můžete 
na nové i staré věci, ale hlav-
ně na šikovné muzikanty 
a občerstvenou hudební 
skupinu,“ avizoval Dan Bár-
ta ve svém prohlášení.

Muzeum Beskyd Frý-
dek-Místek připravilo 
k životnímu jubileu vý-
znamného malíře regionu 
Jaroslava Homolky výsta-
vu Krajiny a lidé.

Malíř, grafik a výtvarný 
pedagog Jaroslav Homolka 

(*1939) se narodil v Příbra-
mi, ale většinu svého života 
po studiích prožil ve Frýd-
ku-Místku, kde působil jako 
oblíbený výtvarný pedagog. 
Podařilo se mu připravit 
na další výtvarnou dráhu 
řadu úspěšných umělců. 
K řadě jeho aktivit patří 
také Pobeskydský spolek 
přátel výtvarného umění.

Námětově čerpá umělec 
z milovaných jižních Čech, 
Šumavy a rodného Pří-
bramska. Již během studií 
na vysoké škole se setkává 
s krajinou Valašska a Bes-
kyd, které si oblíbil, a ob-
jevil také půvab Palkovic-
kých hůrek. Nemalý podíl 
v jeho tvorbě hrají i Krko-
noše. Významnou součástí 

je také jeho pozdější figu-
rální tvorba inspirovaná 
existenciálními náměty, 
biblí a rodinou.

Umělec současně vysta-
vuje již od roku 1958. Jeho 
práce jsou jak součástí sbí-
rek Muzea Beskyd Frýdek-
-Místek, Valašského muzea 
v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm, tak soukro-
mých sbírek u nás i v zahra-
ničí. Přesto můžeme říci, že 
jeho dílo, které známe jen 
z dílčích výstav, bude pro 
většinu návštěvníků oprav-
dovým překvapením.

Vernisáž výstavy se 
uskuteční 19. března v 17.00 
hodin ve výstavních síních 
Frýdeckého zámku. Výsta-
va potrvá do 3. května.

Jaroslav Homolka – Krajiny a lidé

V neimaginární hu-
dební hospůdce U Ar-
nošta nejprve v sobotu 7. 
března od 20 hodin vy-
stoupí legenda českého 
folku Slávek Janoušek 
a už ve středu 11. břez-
na od 19 hodin na něj 
ve stejném hudebním 
žánru naváže písničkář 
Jaroslav Samson Lenk.

Slávek Janoušek je pís-
ničkář známý folkovému 
publiku především díky 
svému vybroušenému slohu, 
který doprovází nezaměni-
telným kytarovým stylem. 
Je autorem řady výrazných 
písní. Přijďte se na něho 
a jeho staronového souput-
níka podívat, poslechnout 
a zazpívat legendární písně, 
jako jsou například „Revize 
jízdenek“ či“ Užívejte světa, 
blíží se kometa“. 

Slávek Janoušek je pís-
ničkář známý folkovému 
publiku už od poloviny 80. 
let. Je autorem řady vý-

razných písní, které se ob-
jevily na jeho autorských 
albech. Ve známost vešel 
po úspěšném působení 
ve dvojici s Lubošem Von-
drákem na Portě v Plzni, 
kde získali nejvyšší oceně-
ní v letech 1984 a 85. Z té 
doby se také datuje jejich 
zprofesionalizování. Jeho 
debut – LP Kdo to zavinil 
z roku 1988 – se dle slov 
kritika Jiřího Černého řadí 
mezi deset nejvýznamněj-
ších českých folkových alb.

Od roku 1987 spolupra-
cuje se svými kolegy Ja-
roslavem Samsonem Len-
kem a Vlastou Redlem, 
s nimiž natočil společné 
projekty Zůstali jsme 
doma, Kde domov můj  
a Barvy domova. Se svým 
programem absolvovali 
i turné po USA, po Austrá-
lii a Novém Zélandu.

Folkový písničkář Jaro-
slav Samson Lenk je vyni-
kající kytarista, textař, čino-

rodý skladatel a vydavatel, 
zakladatel Rádia Samson, 
mimo jiné i autor známých 
večerníčkových hitů (Madla 
a Ťap, Vydrýsek, Méďové, 
Ježek Aladin atd.).

Věčně usměvavý muzi-
kant, kterého známe také 
z trampské kapely „Hop 
Trop“, z formace „Samson 
a jeho parta“ nebo z folko-
vého tria „Redl-Samson-Ja-
noušek“ si po dvou letech 
U Arnošta opět střihne svůj 
sólový koncert.

Folkové legendy U Arnošta

Dan Bárta chystá koncert v rámci Zvířeného prach Tour

Dopoledne 6. února se 
na 5. ZŠ neslo v malířském 
duchu. Jako již každoroč-
ně jsme pořádali v prosto-
rách školní družiny Vý-
tvarnou soutěž městských 
školních družin. 

Ani naši soutěž bohužel 
neminula chřipková epide-
mie, kvůli níž se nemohly 
účastnit 4. ZŠ, 8. ZŠ a ZŠ 
NADĚJE. Přesto jsme při-
vítali celkem 38 dětí, které 
reprezentovaly školní druži-
nu při 1. ZŠ, 2. ZŠ, 5. ZŠ, 6. 
ZŠ, 7. ZŠ, 11. ZŠ, ZŠ Lísko-
vec a ZŠ Skalice. Letošním 
tématem, které vylosovala 
jedna ze soutěžících dívek, 
se stalo „CESTUJEME 
PO SVĚTĚ“.

Děti využívaly různé 
výtvarné techniky, jejich 
obrázky byly velmi nápa-
dité. Během zpracovávání 
tématu bylo ve vzduchu znát 
značné napětí, zda zrovna 
můj výtvor bude vítězný. Ví-
tězové z prvních třech míst 
odcházeli s diplomem i věc-
nou cenou, ale ani ostatní 
děti nezůstaly bez odměny. 

Hlavním cílem celé do-
polední akce bylo vytvoření 
příjemné tvůrčí atmosféry 
plné dobré nálady, poznání 

nových kamarádů, pohled 
na výtvory dětí z jiných škol 
a především zážitek z překo-
nání obavy a trémy ze sou-
těžení. Podle spokojených 
tváří všech zúčastněných 
dětí můžeme jistě říci, že to 
všechno se nám podařilo.

Výsledky
I. třída:

1. Alžběta Kocourková – ZŠ 
Skalice
2. Justýna Šponerová – 7. ZŠ
3. Klára Gongolová – 11.ZŠ

II. třída:
1. Eliška Křištofová – 11.ZŠ
2. Štěpánka Lhotáková – 1.ZŠ
3. Ina Hrivňáková – ZŠ 
SKALICE 

III. třída:
1. Ema Szmeková – 1. ZŠ
2. Neea Holečková – 6. ZŠ
3. Liliana Randjáková – ZŠ 
Lískovec

 IV. třída:
1. Laura Szüllö – 1. ZŠ
2. Karolína Anna Mleczko-
vá – ZŠ Lískovec
3. Klára Venglářová – ZŠ 
Skalice

V. třída:
1. Veronika Mašková – 5. ZŠ
2. Ester Šebestová – 1. ZŠ
3. Barbora Harabišová – 11. ZŠ

 Jiřina Bujnošková 
 a kolektiv vychovatelek 

V družině „cestovali po světě“



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  16  ≈ Inzerce

Čtrnáctideník Zpravodaj Rady města Frýdku-Místku, vydává Statutární město Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, internet - www.frydekmistek.cz/cz/obcan/zpravodaj-rm/
Obsahová náplň, včetně inzerce a grafického zpracování: Petr Pavelka, tel.: 603 249 743, e-mail: zpravodajfm@seznam.cz

Zaevidováno u MK ČR pod reg. číslem E 12362. Tisk: Czech Print Center a.s.
Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů externích příspěvků. Datum vydání: 3. března 2020. Do všech schránek ve městě ZDARMA.

Pro inzerci  volejte   603 249 743

EKOLOGICKÁ 
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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)
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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.

Účetnictví + daně bez starostí
Nabízíme externí vedení daňové evidence, 
účetnictví, mezd, DPH aj. pro podnikatele, 
právnické osoby, i neziskové organizace.

Levně a spolehlivě. Tel: 603 182 943.
Email: mensikova.marie@gmail.com

HOVORY 
S OBČANY
Zelinkovic - Lysůvek

v pondělí 28. 3.
od 16 hodin

v Motorestu Zelinkovice 


