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Rady města

slovo primátora

Vážení občané,
vzhledem k periodicitě a distribuci zpravodaje nemo-

hu na tomto místě aktuálně informovat o koronavirové 
situaci, protože situace se mění ze dne na den a opatře-
ní z hodiny na hodinu. Znovu vás proto musím vyzvat, 
abyste sledovali i další informační kanály města a jen 
vás chci ujistit, že jsme znovu nic nenechali náhodě, 
nečekáme pasivně, co přijde shora, a jsme připraveni 
pomoci všude, kde to bude zapotřebí. Na druhou stranu 
nelze nevidět, že i když jsou čísla v této chvíli mnohoná-
sobně horší než při první vlně, jsme už tak nějak všichni 
klidnější, s určitou zkušeností, která přebije někdejší 
strach z neznámého. Buďme však stále maximálně od-
povědní, k sobě i svému okolí, protože tu zkušenost z ji-
ných zemí, kde v přeplněných nemocnicích museli volit, 
čí život vlastně zachraňovat, tu zatím nemáme a dělejme 
vše pro to, abychom jí byli ušetřeni.

Život ve městě jde ale dál, pokračují nejrůznější in-
vestice a jsem rád, že byl schválen úvěrový rámec i pro 
ty investice příští. Dokonce pro něj hlasovalo s další ná-
zorovou otočkou jemu vlastní i Naše Město, které jinak 
účelově kritizuje „zadlužování radnice“, ačkoliv patří-
me k nejméně zadluženým městům a úvěr jsme si brali, 
i když bylo Naše Město součástí koalice. Investiční úvěr 
s fixní úrokovou sazbou 0,75 %, tedy pod úrovní infla-
ce, který můžeme čerpat do konce roku 2024 a splatit 
do konce roku 2030, ale skutečně nešlo v dnešní složité 
době odmítnout.  Michal Pobucký

Osobnosti převzaly Cenu města 
v komorním duchu (str. 2)

Dům včelařů v Chlebovicích
získá střechu z břidlice (str. 3)

Podporujeme projekt 
„Nesoudíme. Pomáháme“  (str. 3)

Statutární město Frý-
dek-Místek si velmi 
slušně poradilo s první 
vlnou koronavirové epi-
demie, kdy udávalo tón 
při zavádění nejrůzněj-
ších opatření, a o nálep-
ku premianta na rozdíl 
od České republiky ne-
chce přijít ani ve vlně 
druhé. I proto primátor 
Michal Pobucký v kon-
textu rostoucích čísel 
svolal na 17. září zase-
dání bezpečnostní rady 
města. O týden později 
byl pak na základě usne-
sení Ústředního krizové-
ho štábu krajem vyzván 
k aktivaci krizového štá-
bu města.

Bezpečnostní rady se 
nezúčastnili zástupci ne-
mocnice ani hygieny, kteří 
měli velmi napilno. Po-
třebné informace od nich 
však byly k dispozici, 
takže se na přetřes dosta-
la například možnost, zda 
by za určité situace mohl 
magistrát vypomoci hygi-
enikům s trasováním, což 
se zkouší například v Li-
berci.

„Okres Frýdek-Místek 
je na tom v tuto chvíli re-

lativně dobře v porovnání 
s jinými regiony, protože 
to, co jsme brali jako han-
dicap, že tu musíme nosit 
roušky, tak je dnes naše 
výhoda a já bych byl nerad, 
kdybychom to promarnili. 
Pokud máme v republi-
ce dva tisíce nakažených 
denně, tak to přijde i tady. 
Bohužel hygiena nestíhá 
a informace se nepředá-
vají včas, jak zjišťujeme 
v případech, ke kterým 
se dostaneme, například 
u našich škol,“ posteskl si 
primátor Michal Pobucký. 
Vedení města apelova-
lo na to, že se nesmí stát, 
aby mělo prázdné sklady 
s ochrannými pomůckami, 
ale odborem bezpečnost-
ních rizik a prevence kri-
minality bylo ujištěno, že 
město disponuje více než 
tisíci litry dezinfekce, šes-
ti tisíci respirátory a pě-
tinásobkem roušek. Další 
desetitisíce byly vyčleně-
ny pro potřeby nadcháze-
jících voleb na Frýdecko-
-Místecku, pro voliče, 
kteří by přišli bez ochran-
né pomůcky.

„Největším úskalím je 
lidský faktor, někteří čle-

BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA: Všichni jsou připraveni.  Foto: Petr Pavelka

Město je znovu ve střehu kvůli nákaze koronavirem

Na zářijovém zasedá-
ní zastupitelstva došlo 
ke změně v obsazení 
funkce předsedy a čle-
na kontrolního výboru 
Zastupitelstva města 
Frýdku-Místku, která je 
placenou funkcí na „plný 
úvazek“. Česká pirátská 
strana přišla s návrhem 
na odvolání stávajícího 
předsedy Ivana Vrby 
(KSČM) a dosazení své-
ho kandidáta Igora Ju-
rička. Pro změnu před-
sedy kontrolního výboru 
hlasovalo 26 z 42 přítom-

ných zastupitelů.
„Myslíme si, že třicet 

let po roce 1989 je zcela 
na místě, aby nezastávali 
komunisté vysoké funk-
ce,“ zdůvodňoval rošádu 
za Piráty Jakub Tichý.

Hned 41 hlasů z 42 pří-
tomných zastupitelů sou-
hlasilo rovněž s přijetím 
investičního úvěru ve výši 
200 milionů korun, který 
městu za velmi výhodných 
podmínek poskytne Česko-
slovenská obchodní banka.

„V souvislosti s pande-
mií Covid-19 se budeme 

potýkat s výpadkem daňo-
vých příjmů. Odhadujeme, 
že letošní výpadek příjmů 
může oproti roku 2019 či-
nit až 200 milionů korun. 
Potřebujeme přitom pení-
ze na zajištění financová-
ní některých investičních 
akcí, které již běží, ale 
také těch, které chceme re-
alizovat v dalších letech,“ 
uvedl primátor Michal 
Pobucký, který podotkl, 
že obzvláště v této době je 
nutné investovat a podpo-
řit tím ekonomiku. 

 (Pokračování na str. 4)

Nový předseda kontrolního výboru

nové volebních komisí 
postupně odříkávají, jiní 
jsou v karanténě, musíme 
se snažit s tím vypořádat, 
ale děláme maximum, aby 
bylo všechno v pořádku,“ 
předeslal Martin Garba, 
vedoucí odboru vnitřních 
věcí. „Od nouzového sta-
vu sociální služby fungují 
ve zpřísněných režimech, 
v zařízeních žádný covid 
nemáme a je na úvaze, jest-
li znovu omezit návštěvy. 
Chceme, aby staří lidé byli 
co nejdéle ve styku s rodi-

nami, je to důležité pro je-
jich psychiku. Všichni sa-
mozřejmě musí dodržovat 
striktní opatření, časové 

omezení, měření teploty, 
ochranné pomůcky, ale 
všechno funguje... 

 (Pokračování na str. 4)
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„V pátek 2. 10. a v sobo-
tu 3. 10. proběhnou volby 
do Zastupitelstva MSK. 
O přízeň voličů se bude 
ucházet 20 stran, hnutí a ko-
alic. Celkem 65 zastupitelů 
bude zvoleno z 1019 kandi-
dátů, kteří jsou na kandidát-
ních listinách. Volit se bude 
v 6 okresech kraje. Volební 
období je čtyřleté. V kraj-
ských volbách v roce 2016 
zvítězilo v Moravskoslez-
ském kraji hnutí ANO 2011 
se ziskem 25,7 % a 22 man-
dáty před ČSSD s 16,7 % 
a 14 mandáty. Následovala 
KSČM (9 mandátů), KDU-
-ČSL (8) a Koalice SPD 
a SPO (6) a ODS (6). Vlád-
noucí koalici tvoří ANO 
2011 s KDU-ČSL a ODS.

V pátek 2. 10. a sobotu 
3. 10. se uskuteční v našem 
městě také i volby do Sená-
ru – první kolo. Ve voleb-
ním okrsku 69 bude soupeřit 
cekem 10 kandidátů. Volit 
se bude celkem ve 38 ob-
cích. Případné druhé kolo, 
ve kterém se utkají dva kan-
didáti s nevyšším počtem 
dosažených hlasů, se bude 
konat v pátek 9. 10. a v so-
botu 10. 10. Do 81členného 

senátu se volí na 6leté obdo-
bí s tím, že co dva roky se 
jedna třetina senátu obno-
vuje. Stávajícím senátorem 
je zástupce KDU-ČSL.

Na závěr jedno upozorně-
ní. Volební lístky pro druhé 
kolo voleb do senátu obdr-
ží voliči přímo ve volební 
místnosti!“  Ivan Vrba, 

 za Klub KSČM
„V úterý 22. 9. se celosvě-

tově slavil Den bez aut, kte-
rý je součástí Evropského 
týdne mobility. Akce pořá-
dané tento den mají pouká-
zat na přijatelnější způsoby 
dopravy a podpořit omezo-
vání městského automobi-
lismu. V okolí slaví tento 
den města jako Nový Jičín 
nebo Kopřivnice. Město 
Frýdek-Místek se této akce 
neúčastní. Přitom si město 
nechalo minulý rok zpraco-
vat Plán udržitelné městské 
mobility statutárního města 
Frýdku-Místku, který právě 
rozvíjí udržitelné způsoby 
dopravy ve městě. 

Naše město je z doprav-
ního hlediska v mnoha 
ohledech opravdu unikátní. 
Frýdek s Místkem propojují 
pouze dvě „úzká hrdla“, při-

Jaroslav Konečný
Dlouholetý pedagog, ředi-

tel Gymnázia a Střední od-
borné školy na Cihelní ulici. 
Pod jeho vedením prošly 
gymnáziem tisíce úspěšných 
absolventů. Pro svou vstříc-
nost a spravedlivý postoj byl 
vždy mezi kolegy i studenty 
respektovaný a oblíbený. 
Jaroslav Konečný říká, že 
měl ve svém pracovním ži-
votě štěstí, protože byl vždy 
obklopen týmem dobrých 
zástupců a klíčových lidí. 

Cena města je mu udělena 
za přínos v oblasti školství.

Marie Knődlová
Paní Knődlová pracuje 

řadu let v Základní organi-
zaci Českého svazu včela-
řů. Zde se již 40 let věnuje 
zejména výchově budou-
cích včelařů, kterým jako 
včelařský guru už 17 let 
poskytuje cenné zkušenosti 
z chovu včel.

S mládeží se také úspěšně 
účastní celostátních soutě-
ží, v Naučném včelařském 
areálu organizuje prázdni-
nové vzdělávací pobyty pro 
mladé včelaříky a na Vče-
lařské farmě v Pržně or-
ganizuje další vzdělávací 
pobyty. Každý rok pořádá 
mezinárodní workcamp 
pro mládež nejen z Evropy, 
doplněný naučným včelař-
ským programem a návště-
vami Frýdku-Místku a oko-
lí, čímž účinně napomáhá 
k propagaci Frýdku-Místku 
v zahraničí.

Paní Knődlová je velmi 
čilá. Výraznou měrou se 
podílela na přípravě chlebo-
vických včelařských slav-
ností a na otevření stezky 
kolem Chlebovic s názvem 
Chlebovická medová stopa. 
V současné době také pra-
cuje na knize „Co neodnesl 
čas“. Paní Marii Knődlo-
vé je udělena Cena města 
za přínos v oblasti výchovy 
a vzdělávání.

Josef Lang
Rodák z domu na Hlu-

boké, frýdecký výtvarník, 
jehož dílo můžeme obdivo-
vat např. v kryptě Baziliky 
Minor ve Frýdku. Ačkoliv 
jsou jeho díla k vidění nejen 
v České republice, ale také 
v Evropě, Kanadě, USA 
i jinde po světě, zůstává stále 
velmi skromným člověkem.

Jméno Lang je ve Frýd-
ku-Místku známé více 
než 100 let. Langovi totiž 
měli v domě na Hlubové 
unikátní betlém, který byl 
obrovským lákadlem pro 
návštěvníky nejen v době 
Vánoc, ale také v době let-
ních poutí. Do rodinné idy-
ly zasáhla II. světová válka, 
mladičký Josef Lang byl 
odveden na frontu, pozdě-
ji zajat a vězněn. Z války 
se vrátil až po roce 1947. 
Mezitím byl však jeho rod-
ný dům na Hluboké zná-
rodněn, otcova stolařská 
dílna rozkradena. Josef 
nesměl studovat. Pracoval 
tedy jako stavební dělník 
a od roku 1950 do roku 1983 
ve Válcovnách plechu. Ce-
lou dobu pilně rozvíjel svůj 
výtvarný talent, vzdělával 
se především v krajinomal-
bě, kde jako samouk dosáhl 
výrazného osobitého stylu 
a dočkal se úspěchů na vý-
stavách v ČR i v zahraničí.

V roce 1990 rodina zís-
kala v restituci zpět dům 
na Hluboké, který pan Lang 
se svou sestrou věnovali 
Muzeu Beskyd Frýdek-
-Místek. Langův dům začal 
být znovu známý a dodnes 
je využívaný k muzejním 
i kulturním účelům.

Od roku 1999 pan Lang 
vystavoval na mnoha sa-
mostatných i skupinových 
výstavách doma i v cizině. 
Ve svých 96 letech má pan 
Lang určité fyzické limity, 
ale duševně je stále svěží. 
Na jeho počest bylo po-
jmenováno jedno z těles 
ve Sluneční soustavě. Cenu 
města získal pan Josef Lang 
za přínos v oblasti výtvarné-
ho umění, jejího předání se 
bohužel nedožil a byla mu 
udělena „in memoriam“.

Opoziční zastupitelé na volné téma – volby, Den bez aut

Nominační medailonky oceněných Cenou města

V komornějším duchu, 
bez doprovodné akce 
na náměstí a přihlížejí-
cích diváků, si 23. září 
převzali dvě osobnosti 
– Marie Knödlová a Ja-
roslav Konečný Ceny sta-
tutárního města za loňský 
rok. Třetímu laureátovi 
Josefu Langovi bohužel 
musela být cena udělena 
in memoriam.

Kancelář primátora zú-
častněným nakonec jako 
kulisa předání posloužila 
dokonale, oba si pochva-
lovali příjemné neformál-
ní povídání s primátorem 
Michalem Pobuckým. Ten 
se tak například mohl do-
vědět, kam ředitel gymná-
zia Jaroslav Konečný, coby 
študák, chodil na pivo a jak 
vysoký plot musel přesko-
čit, aby ho nechytili, nebo 
že v jeho rodině bylo tolik 
nakažených koronavirem, 
že už jim ani neměl kdo 
zdravý rozvážet jídlo. Ale 
ke slovu se dostala i Marie 
Knödlová, která byla ráda, 
že došlo na probírání včelí-
ho záření. „Včely vás sku-
tečně nabíjí, zbavují únavy, 

to říkal už můj děda, který 
mě chtěl ke včelaření zlá-
kat, ale já jsem se nechtěla 
nechat a nikdy by mě nena-
padlo, že se nakonec budu 
podílet na včelařském areá-
lu, na němž je vidět, že je to 
velká srdcovka,“ řekla Ma-
rie Knödlová a slíbila, že 
do podzimu spolu s dalšími 
nadšenci rozjede Chlebo-
vickou medovou stopu, kte-
rá skýtá 12 zastavení a 24 
kvízových, se včelařením 
spojených otázek. „Bylo 
to moc příjemné, i když to 
nebylo na tom pódiu, aspoň 
jsme si popovídali nefor-

málně a bylo to strašně 
fajn,“ hodnotila setkání, kde 
kromě plakety samotné ob-
drželi laureáti ještě dárkový 
poukaz v hodnotě dvaceti 
tisíc korun a další dárkové 
předměty města. „Já pana 
primátora znám, protože on 
držel ochrannou ruku nad 
naší školou řadu let. Vím, 
že je to příjemný, šarmantní 
člověk na svém místě, tak-
že já se s ním vždycky rád 
sejdu, a tak jako dneska, 
tak kdykoliv jindy to bylo 
pro mě velice příjemné do-
poledne,“ přidal se Jaroslav 
Konečný.  (pp)

Osobnosti převzaly Cenu statutárního 
města tentokrát v komorním duchu

CENA MĚSTA: Komorněji, ale laureáti byli spokojeni. 
 Foto: Petr Pavelka

čemž jedno z nich stále slou-
ží jako hlavní tah z Moravské 
brány do Polska. Logicky se 
doprava nadměrně koncent-
ruje kolem těchto hrdel. Ori-
ginálním řešením mohla být 
MHD zdarma. Bohužel, ani 
za téměř 10 let tohoto luxusu 
se nepovedlo autobusy popu-
larizovat natolik, aby lidé ne-
používali k pohybu po městě 
automobil.

Ve Frýdku-Místku ne-
existují dva důležité body, 
které by od sebe byly vzdá-
leny více, než tři kilometry 
vzdušnou čarou. Naprostá 
většina se vejde do kilome-

tru dvou. Levným a jedno-
duchým řešením problémů 
s dopravou by měla být hus-
tá síť bezpečných stezek pro 
pěší a cyklisty. V době roz-
machu popularity elektrokol 
a elektrokoloběžek odpadá 
problém s cestou do frýdec-
kého kopce. Současné vede-
ní radnice bohužel na stavbu 
cyklostezek absolutně rezig-
novalo. Poslední postavená 
cyklostezka z roku 2013 
vede skrze Slezskou a 500 
metrů stálo přes 6 milionů 
Kč. Toto volební období se 
neplánuje otevřít ani kilo-
metr cyklostezky, přestože 

jejich výstavbu měla vládní 
koalice v programovém pro-
hlášení.

Sebelepší plán je bez-
zubý, pokud neexistuje 
osoba, která ručí za jeho 
naplňování. Tou osobou má 
být manager mobility. Měs-
ta, která tuto pozici zřídila 
a dlouhodobě podporovala, 
v horizontu několika let vý-
razně zlepšila svou doprav-
ní situaci. 

 Markéta Ubíková, 
 Leonard Varga, Piráti
(příspěvky opozičních 

zastupitelů nejsou redakč-
ně upravovány)
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Frýdek-Místek se zařa-
dil mezi města podporují-
cí projekt Hnutí pro život 
ČR „Nesoudíme. Pomá-
háme“, který je postaven 
na bezplatné diskrétní 
lince pomoci nečekaně 
těhotným ženám, kde 
se dočkají poradenství 
a v případě potřeby za-
pojení dalších externích 
odborníků, poskytujících 
například psychoterapii, 
osobní konzultace, part-
nerské mediace nebo so-
ciálně právní pomoc.

„V republice máme 
ročně 17 757 uměle ukon-
čených těhotenství, 258 
ve Frýdku-Místku,“ vytáh-
la hned zkraje na náměstka 
primátora Marcela Sikoru 
„tvrdá data“ vedoucí pro-
jektu Jaroslava Trajero-
vá. „Často se setkáváme, 
že jsou nečekaně těhotné 
ženy pod obrovským tla-

kem ze strany partnera. 
Zjistí ty dva proužky a jsou 
v šoku, v krizi, v jakémsi 
tunelu a musí se hrozně 
rychle rozhodnout. Srdce 
jí říká, že chce být matkou, 
ale partner jí třeba říká, 
že si ho nemůžou dovolit, 
tak má obrovský strach 
z budoucnosti a čeká, že 
se stane zázrak, že jí ješ-
tě někdo podá pomocnou 
ruku. I lékaři je tlačí, roz-
hodněte se co nejdřív, což 
je z lékařského hlediska 
legitimní názor, ale lékař 
nebude nikdy psycholog, 
sociální pracovník nebo 
právník, proto máme bez-
platnou anonymní linku, 
kam se ženy mohou obrá-
tit a kde naleznou pomoc,“ 
pokračovala a upozornila, 
že letošní rok je díky koro-
naviru a karanténám speci-
fický, takže klientek už je 
ve třetím čtvrtletí tolik, co 

PODPORA PORADNY: Město chce pomoci ženám 
v tísni.  Foto: Petr Pavelka

Jsme městem podporujícím projekt „Nesoudíme. Pomáháme“

Fr ýdecko -místecká 
radnice sonduje, co by 
pro ni znamenalo zúřa-
dovat agendu spojenou 
s úsekovým měřením, 
po kterém volají někte-
ré okolní obce, spada-
jící do našeho územně 
správního obvodu. Proto 
po návštěvě Valašského 
Meziříčí proběhly další 
konzultace, tentokrát se 
zástupci Havířova.

„Nám se do toho ne-
chce, protože, byť by 
vybrané pokuty byly 
příjmem města, ta admi-
nistrativa kolem je velmi 
náročná. Okolní obce ale 
úsekové měření chtějí, 
protože řidiči dnes na řadě 
míst vůbec nerespektují 
povolenou rychlost a jez-
dí jak zvěř. Je pravdou, že 
například ve Valašském 
Meziříčí klesly nebo zmi-
zely některé excesy, ale 
také se dovídáme, za ja-
kou cenu a co je s tím 
spojené,“ vysvětlil, proč je 
radnice ostražitá, náměs-
tek primátora pro dopravu 
Karel Deutscher. 

„Kolegové v Havířově 
mají s úsekovým měře-
ním zkušenosti a bylo 
nesmírně užitečné po-
slechnout si ty zkušenosti 
z praxe, které mohou pří-

padně vést k tomu, že se 
vyhneme některým chy-
bám a nepříjemnostem. 
Pochopili jsme, že pokud 
chceme opravdu dosáh-
nout v některých úse-
cích zklidnění dopravy, 
je úsekové měření jasná 
volba, stacionární měření 
je spíše o těch sankcích,“ 
shrnul náměstek primá-
tora Jakub Míček. To už 
měl za sebou prezentaci 
úsekového měření tří lo-
kalit v Havířově, které se 
zúčastnili i zástupci Kr-
melína a Paskova. Počty 
přestupků dokazovaly, že 
řidiči se v daných místech 
naučili rychlost přizpůso-
bit, na druhou stranu ze 
statistik vyplývá, že tře-
tina přestupků končí v ad-
ministrativně náročném 
správním řízení. „Probrali 
jsme potřebné technolo-
gie, zkušenosti se zavádě-
ním a jednotlivé procesy 
a jen jsme si potvrdili, že 
je to velmi náročná zále-
žitost. Některá města si 
to různě zjednodušují, ale 
to se zase vystavují jiným 
problémům, takže nás 
stále zajímá, co všechno 
bychom museli zajistit, 
abychom plně vyhověli 
legislativě,“ uzavřel Karel 
Deutscher.  (pp)

Město sonduje úsekové měření

Není to tolik vidět jako 
jiné investiční akce, ale 

město neustále pracuje 
na odstraňování zane-

dbanosti bytového fondu, 
když využívá dočasně 
uvolněných bytových jed-
notek k tomu, aby povýši-
la jejich standard.

„V rámci finančních pro-
středků určených na zá-
chovnou údržbu a opravy 
bytů ve vlastnictví města 
prošlo podstatnými oprava-
mi, tedy s náklady přesahu-
jícími sto tisíc korun, letos 
už 33 obecních bytů a dal-
ších 14 bytových jednotek 
v domech zvláštního urče-
ní...  (Pokračování na str. 4)

KONTROLA REKONSTRUKCE: Byt je připraven. 
 Foto: Petr Pavelka

Městské byty se stále vylepšují

Od září se pracuje 
na výměně střešní kry-
tiny Domu včelařů Chle-
bovice, jehož muzejní 
exponáty v podkroví 
bylo stále těžší ochránit 
za dešťů před kapkami. 
Oprava za čtyři miliony 
korun, která se ale ještě 
může vzhledem k mění-
címu se rozsahu nezbytné 
výměny prvků prodražit, 
má být hotova do konce 
roku a jedna z nejstarších 
fojtských budov v kraji se 
bude moci pochlubit stře-
chou z břidlice.

„Objekt je zapsán 
v Ústředním seznamu 
kulturních památek, je 
střediskem kulturního 
a společenského života 
v Chlebovicích, a proto je 
žádoucí, aby měl kvalitní 
střechu. Ta současná z eter-
nitu už je za svou životnos-
tí, propadá se a postupně 
přibývaly obtížně odstra-
nitelné závady. Do neza-
tepleného podkroví při 
deštích zatékalo a hrozilo 
další poškození jak strop-
ních konstrukcí, tak zde 
umístěných exponátů,“ 
vysvětlil primátor Michal 

Pobucký. „Jsem moc ráda, 
že město uvolnilo potřeb-
né finance, protože novou 
střechu jsem si vždycky 
přála a už nebudeme muset 
chytat vodu do hrnců,“ těší 
Marii Knödlovou, která 
stojí v čele zdejších včelař-
ských aktivit.

Původní eternitová 
krytina bude vyměněna 
za novou střešní krytinu 
z přírodní břidlice „s jed-
noduchým stoupajícím 
krytím moravskou šupi-
nou“. „Podle památkářů 
se jedná o bezúdržbovou 
historickou krytinu vhod-
nou pro tento památkově 

chráněný objekt,“ ubez-
pečil náměstek primátora 
Marcel Sikora. Mimo to 
budou provedeny další ne-
zbytné související práce, 
zejména sanace a zesílení 
nosné konstrukce kro-
vu, dále celoplošné pobi-
tí krovu včetně pojistné 
hydroizolace, oplechová-
ní, nový okapový systém, 
hromosvod, výměna vý-
lezových oken a oprava 
komínových těles. Objekt 
také získá elektronickou 
zabezpečovací signalizaci 
s detekčními čidly kou-
ře a zabezpečení vstupu 
do objektu.  (pp)

STŘECHA FOJTSTVÍ: Krytina domu včelařů výmě-
nu potřebuje.  Foto: Petr Pavelka

Dům včelařů získá střechu z břidlice

jindy za celý rok.
„Ta čísla mě překvapila 

a osobně souhlasím s tím, 
že cokoliv se dá udělat pro 
záchranu života, to se udě-
lat má. Proto jsme připra-
veni pomoci s propagací 
linky, která může ženám 
v tísni pomoci. Je to další 
střípek do mozaiky sociál-
ních služeb, které podpo-
rujeme tak, aby pokrývaly 
všechny potřeby našich 
obyvatel,“ vysvětlil ná-
městek primátora Marcel 
Sikora.  (pp)

Nečekaně těhotné ženy se mohou obracet 
na konzultantky Linky pomoci prostřednictvím 

e-mailu poradna@linkapomoci.cz 
nebo bezplatného telefonního čísla 800 108 000.
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Má město přispět na nové varhany
pro kostel v Chlebovicích? Přidáte se i Vy?

Jak můžete přispět?
Zašlete jakoukoliv částku na transparentní 
účet .115-9612540287/0100

Pošlete platbu z mobilního bankovnictví:

Římskokatolická farnost Chlebovice chce pořídit nové varhany 
pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích. Stávající 
varhany sice zatím slouží, nicméně se jedná o zvukově, 
materiálově a technicky podprůměrný a nespolehlivý hudební 
nástroj, který byl do Chlebovic dodán v pohnuté době počátkem 
roku 1945, a tak na něm lze spatřit materiálovou nouzi                  
a všeobecné strádání válečných let. Z dlouhodobého hlediska je 
efektivnější, spolehlivější, umělecky hodnotnější a pro liturgii 
praktičtější postavit píšťalové varhany nové. 

Celkové náklady na nové varhany s 10–11 rejstříky by měly činit 
cca 3 mil. Kč. Doposud bylo získáno 1 mil. Kč jako dary od 
firem. Další sbírky budou probíhat v kostele a na zbývající část 
již je předjednána bezúročná půjčka od Biskupství ostravsko-
opavského. 

V letošním roce slaví Chlebovice 700 let od jejich obnovení. 
Zastupitelstvo města se dne 4. 3. 2020 zavázalo poskytnout dar 
ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi 
veřejností (maximálně ale 200 tis. Kč). Tato částka se tak 
zdvojnásobí. Přispívat na sbírku je možné až do 4. 12. 2020.

Má město přispět na zvelebení zázemí 
chaty Prašivá? Přidáte se i Vy?

Klub českých turistů, odbor Beskydy chce zvelebit okolí chaty 
Prašivá prostřednictvím realizace workoutového hřiště                    
a vybudováním zábavně-relaxačního zázemí pro veřejnost. 
Jakožto vlastník horské chaty Prašivá už 5 let úspěšně realizuje 
projekt záchrany a obnovy chaty. 

Pro zatraktivnění okolí Chaty Prašivá pro návštěvníky bude 
rozšířeno workoutové hřiště, zakoupena hra pétanque, lajna pro 
slackline a lano na šplh, zřízena přírodní dlažba kolem ruských 
kuželek, doplněna o stůl a lavičky, postavena léčivá relaxační 
pyramida, jednotlivé plochy odděleny oplocením z přírodních 
materiálů a živým plotem. Celkové náklady jsou odhadovány ve 
výši 500 tis. Kč. Podrobné informace o projektu obnovy chaty 
naleznete na www.ChataPrasiva.cz.

Zastupitelstvo města se dne 4. 3. 2020 zavázalo poskytnout dar 
ve stejné výši jako částka vybraná ve veřejné sbírce mezi 
veřejností (maximálně ale 100 tis. Kč). Tato částka se tak 
zdvojnásobí. Samotné poskytnutí daru bude předloženo                 
k projednání zastupitelstvu  2. 12. 2020. Přispívat na sbírku je 
možné až do 4. 12. 2020.

Jak můžete přispět?
Zašlete jakoukoliv částku na transparentní 
účet .115-9612550207/0100

Pošlete platbu z mobilního bankovnictví:

 (Pokračování ze str. 1)
„My jsme obecně proti 

zadlužování a vytváření 
velkých dluhů, v tomto 
případě jde ale o finan-
cování investičních akcí, 
které jsou strategické, 
takže tento bod podpoří-
me,“ avizoval Jiří Kajzar 
za Naše Město, že tento-
krát nebude radnici vy-

čítat špatné hospodaření. 
Naše Město se však nad 
nakládáním s financemi, 
přece jen pozastavilo, 
v bodě věnovaném do-
tacím do oblasti sportu. 
Zbyňka Šostého zajímalo, 
proč nebyly kráceny pro-
fesionální sporty a další 
organizace, když „byly 
víc než kvartál bez pohy-

bu“. „Co se týče krácení, 
uvažovali jsme, co s tím, 
ale profisport byl zasažen 
nejvíce a pro tento rok 
mají svých problémů dost. 
Co se týče mládežnického 
sportu, nešlo k tomu při-
stupovat paušálně, protože 
hokej například v druhé 
polovině března už by 
stejně nehrál, jiní měli 

náklady nadále. Nejjedno-
dušším modelem tak je, že 
vrátí na konci roku nespo-
třebované peníze. Budeme 
sledovat, jak se situace 
bude vyvíjet dál do konce 
roku,“ avizoval, že neleh-
ký život sportovním klu-
bům zdaleka nemusí kon-
čit, náměstek primátora 
Pavel Machala.  (pp)

 (Pokračování ze str. 1)
...Vykonáváme sociální 

práci, ať je epidemie, či 
není, k tomu musíme být 
vybaveni,“ konstatovala 
vedoucí odboru sociálních 
služeb Jarmila Kozlová.

Připravenost deklaro-
vala také městská policie, 
která funguje ve směno-
vě odděleném provozu, 
i s výkonem preventiv-
ních programů pro školy, 
prováděným vyčleněný-
mi zaměstnanci, kteří se 
zbytkem strážníků nepři-
cházejí do styku. Podob-
ně se vyjádřili i zástupci 
republikové policie a hasi-
čů, kteří prevenci přeruši-
li, ale také neměli žádný 
pozitivní případ ve svých 
řadách. 

V době zasedání bez-
pečnostní rady byly v ob-
lasti školství známy pro-
blémy s karanténou pouze 
na 8. ZŠ, ke konci měsíce 
už s covidem bojovali také 
na 2. ZŠ, 6. ZŠ a v MŠ 
Naděje a MŠ Anenská. 
Dokázaly se ale vracet 
do běžného provozu. (pp)

 (Pokračování ze str. 3)
...Vyměňují se zařizo-

vací předměty, podla-
hy, obklady, interiérové 
a vstupní dveře, ku-
chyňské linky, vestavě-
né skříně, ale v případě 
potřeby i elektrorozvody 
nebo se vyzdívají bytová 
jádra,“ vyjmenoval nej-
častější charakter úprav 
náměstek primátora Ra-
dovan Hořínek. Ten se 
byl s náměstkem Marce-
lem Sikorou podívat, jak 
dopadly stavební úpravy 
v garsonce na ulici 17. 
listopadu. I zde na ná-
jemce čekají nové záři-
vé omítky, kuchyňská 
linka i podlahová kryti-
na, bylo vyměněno so-
ciální zařízení, rozvody 
vody a elektroinstalace 
i dveře. „Chceme, aby 
se starší lidé v měst-
ských bytech cítili dobře 
a konkrétně tady tomu 
pomáhá i velmi klidná 
lokalita s dostatkem ze-
leně,“ hodnotil zrenovo-
vaný byt Marcel Sikora. 
 (pp)

Nový předseda kontrolního výboru Město je znovu 
ve střehu kvůli 

koronaviru

Městské byty 
se stále vylepšují
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Městská organizace 
seniorů již několik týd-
nů připravuje široký 
sortiment svých aktivit. 
Být připraveni znamená 
v této situaci dát našim 
členům naději, že budou 
moci v krátké době najet 
do obvyklých obrátek. 
Jen co okolnosti dovolí, 
chceme vše spustit. 

Zvažujeme podmínky, 
za kterých budeme moci 
alespoň některé akce 
uspořádat. Proběhlo již 
pár jednodenních zájezdů 
a vycházky, s velmi pozi-
tivním ohlasem proběhl 
týdenní ozdravný pobyt 
v polských termálních 
lázních. Setkali jsme se 
po půl roce se svými čle-
ny za přísných ochranných 
podmínek v Národním 
domě na informační schů-
zi s kulturním programem. 
S velkým ohlasem měl 
na tomto setkání premiéru 
náš kulturní soubor Astra 
se zpěvy a country tanci. 
Také konečně vyšel měsíč-
ník Informátor, který má 
v informování našich čle-
nů a širší veřejnosti neza-
stupitelné místo. Opatrně 
rozjíždíme jazykové kurzy 
a kroužky rukodělných 
dovedností, seriál lekcí 
trénování paměti, kon-
diční a zdravotní cvičení 
a jógu. Jde vždy o kolekti-
vy kolem deseti účastníků 
s dodržováním ochran-
ných zdravotních pravidel 
podle momentální situace.

Nelze nezmínit úspěch 
našich zástupců na kraj-
ských sportovních hrách, 
pořádaných naší partner-
skou organizací – Radou 
seniorů. Začátkem září 
připravili organizátoři 
týmovou soutěž čtyřčlen-
ných družstev. V osmi 
disciplínách se utkalo 65 
družstev z 23 měst s 260 
soutěžícími. Seniory 
z Frýdku-Místku repre-
zentovala tři družstva, 
která se mezi tolika účast-
níky určitě neztratila. 
Svědčí o tom zisk dvou 
zlatých medailí, v šip-
kách ji získala Inge Volná 
a v běhu s míčkem na te-
nisové raketě Jiří Janák. 
Družstvo ve složení Víťa 
Kavka, Milada Uhrová, 
Irma Hlaváčová a Inge 
Volná se ve víceboji druž-
stev umístilo na pěkném 
10. místě. Všem účastní-
kům děkujeme za vzornou 
reprezentaci a přejeme 
hodně dalších sportovních 
úspěchů.

V současné době je již 
v provozu Centrum aktiv-
ních seniorů. Denně od 9 
do 16.30 h. tam lze získá-
vat informace o programu, 
připravovaných a probíha-
jících aktivitách a vzdělá-
vacích kurzech. Totéž je 
dosažitelné na webových 
stránkách www.seniori-
-fm.estranky.cz.   
 Dalibor Kališ 

 a Vítězslav Kavka, 
 FM Senioři ČR

21. ročník veřejné sbírky

Kupte si bílou pastelku
a podpořte služby
pro nevidomé
a slabozraké.

Děkujeme!

12.–14.10. 2020

Podpořit sbírku Bílá pastelka můžete ihned odesláním  
DMS ve tvaru DMS PASTELKA 30 na číslo 87777.  
Cena DMS je 30 Kč, Bílá pastelka obdrží 29 Kč.  
Více o DMS na www.darcovskasms.cz Číslo sbírkového  
účtu: 8888332222/0800. Výtěžek ze sbírky je určen  
na podporu speciálních služeb pro nevidomé a slabozraké.

Více na www.bilapastelka.cz nebo na www.facebook.
com/bilapastelka

Veřejná sbírka je osvědčena Magistrátem hl. m. Prahy pro území celé 
ČR. Registrační č. sbírky: S-MHMP/219561/2013

Pořádají:

Senioři připravují své aktivity, s hygienickými pravidly

Naše organizace „Po-
dané ruce – osobní asis-
tence“ poskytuje regis-
trovanou sociální službu 
osobní asistenci pro seni-
ory a osoby s postižením 
od jednoho roku věku, 
kterým pomáhá žít způ-
sobem co nejpodobnějším 
běžnému životu.

Seniorům i postiže-
ným dětem či dospělým 
umožňuje uspokojit nejen 
základní potřeby, ale i kon-
takty s vrstevníky a okol-
ním prostředím. Pomáhá 
tedy nejen s hygienou, 
oblékáním, jídlem a pitím 
či přesuny po domácnosti, 
ale nabízí i doprovod k lé-
kaři, na nákup, na koncert 
či na procházku. Lidé, kte-
rým pomáháme, nejčastěji 
a nejvíce oceňují, že přes 
své zdravotní problémy či 
pokročilý věk mohou zů-
stat doma, v prostředí, kte-
ré znají a mají rádi.

I v současné době – době 
„koronavirové“ – naše 
osobní asistentky a asis-

tenti odvádějí svou práci. 
Pro naše klienty jsou opo-
rou a jistotou. Přes všech-
ny překážky a problémy, 
které současný stav přiná-
ší, se nám podařilo služby 
zachovat a pracovat bez 
přerušení. Samozřejmě 
s důrazem na zvýšená hy-
gienická a epidemiologic-
ká opatření. Bohužel nám 
tato situace znemožnila, 
jako ostatně všem sociál-
ním službám, setkávat se 
na propagačních akcích, 
jako jsou Dny sociálních 
služeb, Dny obcí apod., 
a seznamovat s naší čin-
ností veřejnost. Věříme, 
že v poslední třetině roku 
aspoň některé události zů-
stanou zachovány.

Na jednu stranu sou-
časná situace komplikuje 
život mnoha lidem i orga-
nizacím, na straně druhé 
se v letošním roce objevila 
spousta skvělých nápadů, 
ochotných a iniciativních 
lidí, zlepšováků a štědros-
ti. I my bychom chtěli ze 

srdce poděkovat za štědré 
a ochotné lidi, kteří nám 
pomohli. Díky mnoha 
dárcům se nám podařilo 
na počátku mimořádné-
ho stavu doplnit potřebné 
zásoby ochranných po-
můcek, zejména roušek, 
ale i dezinfekce a dalších 
nezbytných věcí. Všechny 
tyto věci putují k našim 
osobním asistentkám i kli-
entům. Jsme vděčni všem, 
kdo nás povzbuzují, zají-
mají se o naši práci a pod-
porují nás. Moc děkujeme!

Zveme vás také na naše 
webové stránky www.po-
daneruce.eu. 

 Jana Marková

Osobní asistence v době koronavirové

Pečujete o svého blíz-
kého nebo se na péči 
o blízkého připravujete?

Nabízíme vám zdar-
ma účast na setkávání 
podpůrných skupin pro 
neformální pečující – 
možnost sdílení osob-
ních zkušeností s lidmi 
v obdobné životní situa-
ci, nabídka praktického 
poradenství, možnost 
individuálních konzulta-
cí s odborníky na danou 
problematiku.

Setkávání pro nefor-
mální pečující budou re-
alizována ve spolupráci 
České asociace pečova-
telské služby, z.s. a Cen-
tra pečovatelské služby 
FM, p.o. z projektu č. CZ
.03.2.63/0.0/0.0/19_098
/0015275 „Nejste na to 
sami – podpůrné skupi-
ny pečujících osob jako 
součást pečovatelských 
služeb.“

Setkání na téma 
„ÚPRAVA BYTU, LO-

KOMOCE A KOMPEN-
ZAČNÍ POMŮCKY“ 
proběhne v úterý 20. 10. 
2020 v 16.00 v příjem-
ném prostředí Edukační-
ho centra na ul. Zámecká 
1266 ve Frýdku-Místku 
a následně v nedaleké ka-
várničce. Na konzultace 
se hlaste na níže uvede-
ném kontaktu. 

 Šárka Prokopová, 
 vedoucí pečovatelské 

 služby, 
 tel.: 775 790 008

Nabídka pro neformální pečující
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kam za sportem a relaxací

Fotbalisté MFK Frý-
dek-Místek byli v 2. kole 
MOL CUPU blízko pře-
kvapení, leč ne vždy se 
věci vyvíjí tak, jak by 
si každý lipinský fanda 
přál. Favorizované Blan-
sko, nováčka 2. ligy, jsme 
nakonec z poháru nevy-
řadili.

Trenér Michal Hubník se 
pro pohárový duel s Blan-
skem rozhodl některé své 
hráče pošetřit. Před zápa-
sem musel tým absolvovat 
povinné testy na Covid-19, 
což byla podmínka účas-
ti v poháru a zápasu proti 
mužstvu z profesionální 
soutěže. 

Valcíři se do souboje 
pustili s velkým odhodlá-
ním. „Kdybychom s tou 
lehkostí, se kterou dnes 
kluci do zápasu nastoupili, 
odehráli ta naše předešlá 
dvě domácí utkání, tak by-
chom určitě museli uhrát 
daleko lepší výsledky,“ po-
kyvoval hlavou domácí tre-
nér. Ten už po posledním 
domácím mistrovském zá-
pase říkal, že vše je o hla-

vách hráčů. 
První poločas vyhrálo 

Blansko 1:0, když se de-
vět minut před přestávkou 
poprvé v zápase prosadil 
Přerovský. Druhá půle už 
byla o něčem jiném. Val-
cíři zvýšili své odhodlání 
s výsledkem něco udělat 
a v 58. minutě bylo záslu-
hou Denise Dziuby srovná-
no. Dziuba v té chvíli pobý-
val na hřišti pouhých sedm 
minut, když chvíli předtím 
střídal mladého Šebu.

„Ve druhém poločase 
jsme byli určitě hodně vy-
rovnaným soupeřem, ba co 
víc, v některých pasážích 
i lepší. Byli jsme rych-
lí a přímočaří. Chybělo 
ale to fotbalové štěstíčko, 
abychom se více gólově 
prosadili. Pak jsme dosta-
li v samém závěru hodně 
nešťastný gól. Ano, byl to 
faul, to nepopírám, ale ur-
čitě to nebylo ještě ve váp-
ně. Pískala se penalta, co 
můžeme proti tomu dělat. 
I po tom gólu na 1:2, jsme 
se neustále snažili o vyrov-
nání. Lítalo to tam po bran-

Mladí baseballisté 
Frýdku-Místku hráli 
na letošním Mistrovství 
České republiky hráčů 
do osmnácti let. Kromě 
nich si postup na tento 
turnaj vybojovalo dal-
ších sedm nejlepších 
týmů z republiky. A frý-
decko-místečtí basebal-
listé rozhodně nezkla-
mali.

Klasiku nevyšel vstup 
do turnaje, když prohrál 
s extraligovými Eagles 
a Hrochy. V posledním 
utkání základní skupiny 
pak Frýdek-Místek doká-
zal porazit pražské Tempo 
vysoko 15:2. V základní 
skupině tak skončili na tře-
tím místě a bylo jasné, že 
je čekají boje ve skupině 
o 5. až 8. místo. 

I v této skupině čekaly 
na Frýdek-Místek pouze 
zápasy s extraligovými cel-
ky. Jenže mladí hráči Kla-
siku ukázali, že se neza-
leknou ani proti favoritům 
a oba zbylé zápasy proti 
Kotlářce Praha a Arrows 
Ostrava vyhráli vysoko 
9:0, resp. 11:1. Díky tomu si 
zajistili v silné konkurenci 
skvělé 5. místo, když za se-
bou nechali hned tři zá-
stupce z nejvyšší soutěže.

„Konečné páté místo 
na MČR U18 beru jako 
obrovský úspěch, protože 
na závěrečný turnaj osmi 
nejlepších týmů této vě-
kové kategorie jsme se 
probojovali poprvé v his-
torii klubu,“ neskrýval 
spokojenost trenér Klasi-
ku Jan Maštalíř. „Celý rok 
jsme hráče systematicky 
připravovali a vše smě-
řovali k tomuto vrcholu 
sezóny. Kluci všechnu tu 
dřinu v pravý čas zúroči-
li. Všichni naši nadhazo-
vači předvedli v každém 
zápase bezchybný výkon, 
který jsme v poli podpořili 
dobrou obranou a v útoku 
dobrou pálkou. Na tur-

naji jsme tak prohráli jen 
s oběma pozdějšími fina-
listy a výrazně porazili 
tři tradiční extraligové 
kluby.“

Kromě Mistrovství 
České republiky hráčů 
do osmnácti let proběhl 
i vrcholný turnaj hráčů 
do třinácti let. Také tady 
měl Klasik své zastoupení 
a nakonec skončil na šes-
tém místě. Pro frýdecko-
-místeckou baseballovou 
mládež ale tím ještě sezo-
na nekončila. Nadcháze-
jící víkend se na Mistrov-
ství ČR chystali bojovat 
také hráči do patnácti let 
a i tady měl Frýdek-Místek 
své želízko v ohni.

kové čáře, Kubovi Teplé-
mu se bohužel nepodařilo 
v pádu vyrovnat,“ mrzely 
našeho trenéra situace 
z konce střetnutí.

Krátce po pohárovém 
zápase s Blanskem došlo 
v našem týmu ke změně 
na trenérském postu, kdy 

se do Stovek vrátil Jan Žiž-
ka. „Tak samozřejmě, že 
mě potěšilo, že mě vedení 
Frýdku znovu oslovilo, 
abych převzal třetiligový 
A tým. Pro nás všechny je 
to nejen obrovská zodpo-
vědnost, ale také i velká 
výzva. K samotnému klubu 

máte nějaký citový vztah, 
chcete mu pomoci. Přeji si, 
abychom hráli co nejvýše 
a fotbal se lidem líbil,“ řekl 
krátce po svém návratu 
na frýdecko-místeckou la-
vičku kouč Jan Žižka. Za-
čal remízou v Uherském 
Brodu 2:2.

Nábor do juda
SK Město Frýdek-Místek, oddíl judo, pořádá nábor 

dětí na tento sport. Tréninky jsou v tělocvičně na 5. 
ZŠ, vždy po, st, pá od 16.30 do 18.00 pro děti od 5 let 
a od 18.00 do 19.30 pro mládež od 13 let. Vstup je z uli-
ce pod školou. Podrobné informace na 608 821 513, 
trenér L. Černý.

2. KOLO MOL CUPU: S druholigovým nováčkem z Blanska MFK Frýdek-Místek 
prohrál 1:2 gólem z penalty v závěru zápasu.  Foto: Petr Pavelka

V poháru fotbalisté končí, skončil i trenér Michal Hubník
MFK FRÝDEK-MÍSTEK – FK BLANSKO 1:2 (0:1)

MLADÍ BASEBALLISTÉ: Z letošního zápasu U18 mezi 
Klasikem a Draky Brno.  Ilustrační foto: Pavel Chorobik

Junioři Klasiku skončili na MČR pátí
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Ačkoliv to po první 
polovině barážových sou-
bojů o postup do české 
baseballové Extraligy vy-
padalo se šancemi Frýd-
ku-Místku velmi dobře, 
tak nakonec Klasik zů-
stal pod čárou postupové 
čtyřky. Nyní jej čeká ob-
hajoba titulu v 1. lize.

Z extraligových týmů totiž 
baseballisté Frýdku-Místku 
dokázali uhrát pouze dvě 
výhry nad Třebíčí. K jejich 
smůle pak nezískali ani jed-
no vítězství proti trojici Tech-

nika Brno, Olympia Blansko 
a SaBaT Praha. Mrzet může 
obzvlášť ztráta proti Tech-
nice, která nakonec extrali-
govou příslušnost neudržela 
a bude v příštím roce působit 
ve druhé nejvyšší soutěži.

„Je to pro nás zklamání, 
jelikož jsme měli nadstavbu 
velmi dobře rozehranou,“ 
hodnotil pocity po neúspěšné 
baráži mladý Matyáš Kozel. 
„Nicméně všem nám je jas-
né, že účast v Extralize by 
pro nás byla velmi náročná.“

Pro baseballisty Frýd-

ku-Místku však sezona 
stále nekončí. Nyní je čeká 
playoff 1. ligy, kde obhajují 
loňský titul. A Klasik by rád 
titul ve druhé nejvyšší sou-
těži obhájil, což potvrzuje 
i zkušený David Koláček: 
„Do play off jdeme s cílem 
dostat se do finále a obhájit 
loňské zlato, teď nás čekají 
nejdůležitější zápasy sezó-
ny, na které se vlastně celou 
zimu připravujeme, ačkoliv 
byla letošní příprava trochu 
ochuzena kvůli problémům 
s epidemií Covid-19.“

PUTOVNÍ POHÁR FRÝDKU-MÍSTKU: 5. září po-
řádal oddíl Rychlostní kanoistiky TJ Slezan Frýdek-Mís-
tek spolu se Statutárním městem Frýdek-Místek závody 
Putovní pohár Frýdku-Místku. Závodů se zúčastnilo sedm 
moravských oddílů: Přerov, Ostrožská Nová Ves, Slovan 
Hranice, KVS Hranice, KVS Olomouc, VSO Olomouc 
a Kanoistika Kojetín. Po třech letech se oddílu Rychlostní 
kanoistiky TJ Slezan Frýdek-Místek podařilo vybojovat 
pohár zpět a ukončit tak nadvládu oddílu Přerova, Ost-
rožské Nové Vsi a Olomouce. Statutárnímu městu děkuje-
me za finanční podporu tohoto závodu.  Pořadatelé

Sobotní den trávily 
gymnastky z GK PRU-
ŽINKY v Praze na MČR 
ČASPV. Již příprava 
na tento mistrovský zá-
vod byla náročná v tom, 
že družstva musela spl-
nit podmínku složení 
sestavy z 10 bodů. Naše 
děvčátka se připravovala 
pilně i v době nouzového 
stavu – trénovala online, 
a proto trenérky hrdě 
postavily družstva se 
100% složením dětí jen 
z našeho klubu.

V kategorii I. se před-
vedly Pružinky ve složení 
Alička Tobolová, Anička 
Macečková, Elenka Dvo-
řáková a Terezka Gavorová. 
Slečny nezaváhaly a to je 
vyneslo na neskutečné 3. 
místo z 12 týmů celé ČR.

V kategorie II. naše sleč-
ny předvedly výkony, kte-
ré je vynesly na 2. příčku, 
kterou část družstva ob-

hajovala z loňské soutěže. 
Naše gymnastky ve složení 
Adéla Kupková, Aneta Lim-
bergová, Sára Nell Peřinová 
a Viktorie Křistková před-
váděly parádní výkony a tre-
nérky jsou na ně nesmírně 
pyšné, neboť patřily v této 
kategorii k nejmladším člen-
kám a konkurence 15 týmů 
celé ČR byla obrovská.

K velké radosti trenérkám 
přispěla i kategorie jednot-
livců, kde se Sára Nell Pe-
řinová umístila na 3. místě. 
Ve svých sestavách nechy-
bovala a její sestava na kla-
dině patřila k druhé nejlépe 
hodnocené sestavě v kon-
kurenci 58 slečen. Sárinko, 
děkujeme a přejeme ti v no-
vém klubu hodně úspěchů.

Trenérky Aldersová, 
Blažková a Křistková ještě 
jednou děkují všem děvčát-
kům z družstev za krásně 
strávený den a bezvadnou 
reprezentaci klubu.

Po více než půl roce se 
děvčata basketbalového 
klubu BK Frýdek-Mís-
tek vrátila do soutěžních 
zápasů. Hned na úvod je 
čekaly těžké zápasy proti 
týmům z Ostravy. 

Nejprve v sobotu 19. 
září přivítaly Basket Os-
trava. Tento soupeř měl 
sice výškovou převahu, 
avšak naše děvčata ho pře-
válcovala svou bojovností, 
rychlostí a zaslouženě tak 
slavila své první vítězství 
v žákovské lize 111:36. Ak-
tivní obranou donutily sou-
peře udělat několik chyb 
v rozehrávce a z rychlých 
protiútoků si vypracovaly 
velký náskok, který zvy-
šovaly každou čtvrtinou. 
Očekávaný vyrovnaný 
souboj tak jednoznačně 
vyšel pro Frýdek-Místek. 

BK Frýdek-Místek 
– Basket Ostrava 

111:36 (23:9, 56:20, 90:26)
Další den mladší žákyně 

přivítaly druhý ostravský 
celek, a to SBŠ Ostrava. 
Favoritem tentokrát byl sou-
peř, který v našem regionu 
zcela dominuje ve všech 
kategoriích. Děvčata však 
pokračovala tam, kde včera 
skončila. Rychlou a přes-
nou hrou zaskočila favorita 
a během dvou čtvrtin si vy-
pracovala náskok 21 bodů. 
Ve třetí čtvrtině však přišel 
velký zkrat, kdy náš tým ne-
byl schopen skórovat. Toho 
využil soupeř, který smazal 
veškerý bodový rozdíl a ujal 
se vedení. V poslední čtvrti-
ně hráčky obou týmů zner-
vózněly a i nadějné pokusy 
končily neúspěšně. Avšak 
štěstí se přiklonilo k našim 
děvčatům a ta vyhrála v na-
pínavé hře 56:55. 

BK Frýdek-Místek
 – SBŠ Ostrava

 56:55 (23:9, 41:20, 48:49)

KLASIK FM: Tomáš Volný.  Foto: Pavel Chorobik

Baseballisté Klasiku nakonec Extraligu nevybojovali

Gymnastický klub PRUŽINKY
TJ Sokol přivezl z Prahy medaile

Mladší žákyně začaly v žákovské lize vítězně

Další výsledky mládeže se převážně nesly na vítězné vlně:
Kadetky U17 Nadregionální liga

BK Příbor – BK Frýdek-Místek 43:91 (14:25, 26:50, 33:69)
Mladší minižákyně U12, Oblastní přebor

BK Frýdek-Místek – BK Havířov 34:25 (12:3, 14:9, 22:19)
BK Frýdek-Místek – BK Havířov 25:40 (4:12, 7:17, 14:29)
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Od září má nemocnice 
v provozu dva zcela nové 
přístroje. Jedná se o pří-
stroj SPECT/CT, který 
bude sloužit na odděle-
ní nukleární medicíny, 
a RTG digitální skiagra-
fie, jímž je nově vybaven 
centrální urgentní pří-
jem. Přístroje byly poří-
zeny na základě projektu 
Regionálního operační-
ho programu – Moderni-
zace vybavení pro obory 
návazné péče.

Celkové pořizovací ná-
klady na přístroje činily 
zhruba 30 milionů. Oba 
přístroje včetně stavebních 
úprav byly financovány 
z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, částečně 
ze státního rozpočtu a ne-
malou částkou přispěl i Mo-
ravskoslezský kraj, který je 
zřizovatelem nemocnice. 
„Kvalitní vybavení nemoc-
nic je nepostradatelné. Před 
rokem frýdecko-místecká 
nemocnice zahájila provoz 
magnetické rezonance, 
nyní zvyšují kvalitu zdra-
votní péče další špičkové 
přístroje. Jsou to jasné sig-

nály, že úroveň nemocnice 
stále roste. Věřím, že nové 
vybavení ocení nejen pa-
cienti, ale hlavně zdravot-
níci, kteří budou mít díky 
nejmodernějším hybridním 
technologiím přesnější 
a validnější informace při 
jednotlivých vyšetřeních,“ 
řekl hejtman Moravskoslez-
ského kraje Ivo Vondrák.

Přístroj SPECT/CT Sym-
bia Intevo Bold na oddělení 
nukleární medicíny nahra-
dil starý přístroj Brightview. 
Přístroj je kombinován s pl-
nohodnotným 16vrstvým 
CT přístrojem, který bude 

sloužit jako záložní CT pří-
stroj pro nemocnici. V pří-
padě nového digitálního 
skiagrafického přístroje Ysio 
MAX se jedná o základní 
vybavení radiodiagnostic-
kého oddělení ke snímko-
vání hrudníku, břicha, pá-
teře a skeletu pro všechny 
odbornosti a pacienty všech 
věkových kategorií. Přístroj 
umožňuje v maximální 
míře automatizaci činností, 
což zkracuje potřebný čas 
pro snímkování. To vše při 
současném zajištění nejvyš-
ší možné radiační ochrany 
pacienta i personálu.

Hledáme do týmu 
denního stacionáře, od-
dělení dílen, pracovníka 
v sociálních službách. 
Jde o obsazení pracovní 
pozice ve stolařské dílně, 
kam dochází převážně 
mužská skupina klientů 
s mentálním postižením. 
Stolařská dílna zastá-
vá i drobné údržbářské 
a zahradnické práce v or-
ganizaci, vyrábí se zde 
rámy na obrazy, drobné 
dřevěné hračky, prkýnka 
a další výrobky.

Nabízíme:
- Práci v týmu sedmi lidí
- Ranní služby pondělí až 
pátek (víkendy volné)
- Benefity – stravenky, 
příspěvky z FKSP na re-
kreaci a jiné výhody
- Smysluplnou práci
- Zařazení do 5.–7. plato-
vé třídy podle dosaženého 
vzdělání
- Výše platu se vypočí-
tává dle nařízení vlády 
č. 300/2019 Sb. (nařízení 
vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č.341/2017 
Sb., o platových pomě-

rech zaměstnanců ve ve-
řejných službách a správě, 
ve znění pozdějších před-
pisů, a nařízení vlády č. 
304/2014 Sb., o platových 
poměrech státních za-
městnanců, ve znění poz-
dějších předpisů) tabulka 
pro pracovníky v sociál-
ních službách + zvláštní 
příplatek ve výši 750 Kč, 
osobní ohodnocení, od-
měny

Co u nás budete dělat:
- Přímou obslužnou péči 
lidem převážně s lehkým 
mentálním postižením, 
poskytovat pomoc a pod-
poru při běžných denních 
činnostech, oblékání, hy-
gieně, jídle a dalších čin-
nostech
- Učit klienty nové věci, 
podporovat je v pracov-
ních činnostech, dohlížet 
na ně, aby se jim práce 
dařila
- Podporovat klienty 
v denních aktivitách, 
doprovázet je na vycház-
kách, výletech
- Zpracovávat individuál-
ní plány na PC a zapisovat 

denní záznamy
- Vymýšlet nové výrob-
ky, organizovat zajíma-
vé akce pro klienty, vést 
kroužek podle vašeho 
osobního zaměření
- Vzdělávat se v rozsahu 
24 hodin ročně, účastnit 
se výstav, odborných stá-
ží a dalších akcí

Jaké vzdělání potře-
bujete mít:
- střední vzdělání a ab-
solvování akreditované-
ho kvalifikačního kurzu 
„Pracovník v sociálních 
službách“ v minimálním 
rozsahu 150 hodin
- vyučení v oboru stolař/ 
truhlář, řidičský průkaz 
výhodou

Koho hledáme
- hledáme všestranného 
kolegu, který má smysl 
pro humor, je zručný a ak-
tivní, má rád lidi a umí ře-
šit i zátěžové situace

V případě vašeho zá-
jmu zašlete na email: 
n.hamplova@zirafafm.cz 
svůj životopis společně 
s telefonním kontaktem. 
Těšíme se na vás!

Statutární město Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji 
níže uvedených osobních automobilů formou nabídko-
vého licitačního řízení:

- osobního automobilu ŠKODA OCTAVIA COMBI 
LPG ACTIV 1.6, RZ 7T8 0159, rok výroby 2012, ob-
sah motoru: 1595, počet ujetých kilometrů: 271616.

Nejnižší nabídková cena je 49.300 Kč.

- osobního automobilu PEUGEOT PARTNER typ 
7, 1.6, RZ 9T8 0156, rok výroby 2016, obsah motoru: 
1598, počet ujetých kilometrů: 134878.

Nejnižší nabídková cena je 81.500 Kč.

Prodej formou nabídkového licitačního řízení se usku-
teční dne 19. 10. 2020 v 14.30 hodin v zasedací místnos-
ti v budově Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 
č. 10, Frýdek-Místek. 

Účastník nabídkového licitačního řízení se před jeho 
konáním prokáže platným občanským průkazem. Kupní 
cena musí být zaplacena před podpisem kupní smlouvy.  
Bližší informace na odboru správy obecního majetku 
MMFM, tel. 558 609 177.

Prohlídku výše uvedeného vozidla možno domluvit 
s p. Zapletalem na tel. 777 921 896.

Nabídkové licitační řízení 
prodej osobních vozů

ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek
Hledáme do týmu pracovníka/pracovnici 
v sociálních službách – stolaře, truhláře

Nové špičkové přístroje v nemocnici

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územní-
ho rozvoje a stavebního řádu, informuje vlastníky 
kulturních památek na území statutárního města 
Frýdku-Místku a staveb, které se nacházejí na úze-
mí MPZ Frýdek a MPZ Místek o možnosti požádat 
o finanční příspěvek z „Programu regenerace měs-
ta Frýdku-Místku na rok 2021“.

Podmínky dotačního programu – viz web města. 

Program regenerace města 
Frýdku-Místku na rok 2021
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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 V MAJETKU MĚSTA
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. plo-
cha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 62/2) – 
Na Půstkách
nebyt. prostor o výměře 17,69 m2, I.NP (sklad)
stavba č.p. 400 na pozemku p.č. 706/44 zast. plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 706/44) – ul. 
P. Holého
nebytový prostor č.101a o výměře 5,57 m2, I. NP (vstup-
ní chodba)
nebytový prostor č.101b o výměře 16,26 m2, I. NP 
(vstupní chodba)
nebytový prostor č.102 o výměře 4,88 m2, I. NP (chodba)
nebytový prostor č.111 o výměře 1,35 m2, I. NP (úklid)
nebytový prostor č.112 o výměře 19,46 m2, I. NP (scho-
diště)
nebytový prostor č.113 o výměře 22,32 m2, I. NP (komu-
nikační chodba)
nebytový prostor č.114 o výměře 19,64 m2, I. NP (scho-
diště)
nebytový prostor č.115 o výměře 4,37 m2, I. NP (zádveří)
nebytový prostor č.116 o výměře 8,52 m2, I. NP (kan-
celář)
nebytový prostor č.117 o výměře 1,20 m2, I. NP (výtah)
nebytový prostor č.118 o výměře 14,60 m2, I. NP (kan-
celář)
nebytový prostor č.119 o výměře 5,12 m2, I. NP (sklad)
nebytový prostor č.120 o výměře 36,65 m2, I. NP (učeb-
na)
nebytový prostor č.121 o výměře 9,24 m2, I. NP (kabinet)
nebytový prostor č.122 o výměře 9,30 m2, I. NP (kabi-
net)
nebytový prostor č.123 o výměře 6,38 m2, I. NP (kabi-
net)
nebytový prostor č.124 o výměře 6,84 m2, I. NP (kabi-
net)
nebytový prostor č.125 o výměře 30,41m2, I. NP (chod-
ba)
nebytový prostor č.126 o výměře 10,34 m2, I. NP (chod-
ba)
nebytový prostor č.127 o výměře 2,95 m2, I. NP (sklad)
nebytový prostor č.128 o výměře 2,33 m2, I. NP (sklad)
nebytový prostor č.129 o výměře 9,50 m2, I. NP (kan-
celář)
nebytový prostor č.130 o výměře 8,13 m2, I. NP (údržba)
nebytový prostor č.131 o výměře 10,58 m2, I. NP (údrž-
ba)
nebytový prostor č.132 o výměře 12,50 m2, I. NP (kan-
celář)
nebytový prostor č.133 o výměře 4,20 m2, I. NP (soc. 
zařízení)
nebytový prostor č.134 o výměře 1,08 m2, I. NP (úklid)
nebytový prostor č.135 o výměře 2,40 m2, I. NP (WC)
nebytový prostor č.136 o výměře 4,20 m2, I. NP (kopír-
ka)
nebytový prostor č.137 o výměře 11,94 m2, I. NP (sklad)
nebytový prostor č.138 o výměře 11,66 m2, I. NP (sklad)

nebytový prostor č.139 o výměře 12,24 m2, I. NP (Hl. 
uzávěr vody)
nebytový prostor č.140 o výměře 4,95 m2, I. NP (sklad)
nebytový prostor č.141 o výměře 5,22 m2, I. NP (sklad)
nebytový prostor č.201 o výměře 19,76 m2, II. NP (chod-
ba)
nebytový prostor č.202 o výměře 24,69 m2, II. NP (chod-
ba a schodiště)
nebytový prostor č.203 o výměře 1,35 m2, II. NP (úklid)
nebytový prostor č.204 o výměře 5,91 m2, II. NP (sociál-
ní zařízení zaměstnanci)
nebytový prostor č.205 o výměře 27,01 m2, II. NP (chod-
ba)
nebytový prostor č.206 o výměře 7,60 m2, II. NP (sociál-
ní zařízení chlapci)
nebytový prostor č.207 o výměře 10,91 m2, II. NP (soc. 
zařízení dívky)
nebytový prostor č.208 o výměře 40,45 m2, II. NP (učeb-
na ZŠ)
nebytový prostor č.209 o výměře 35,40 m2, II. NP (učeb-
na ZŠ)
nebytový prostor č.210 o výměře 51,68 m2, II. NP (učeb-
na ZŠ)
nebytový prostor č.211 o výměře 15,00 m2, II. NP (ka-
binet)
nebytový prostor č.217 o výměře 24,56 m2, II. NP (chod-
ba a schodiště)
nebytový prostor č.220 o výměře 26,23 m2, II. NP 
(chodba)
nebytový prostor č.222 o výměře 39,88 m2, II. NP (učeb-
na VOŠ)
nebytový prostor č.223 o výměře 35,40 m2, II. NP (učeb-
na VOŠ)
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plocha 
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, VII. NP (kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m², VIII. NP (kan-
celář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 1437/6) – ul. 
Sadová 
nebytový prostor o výměře 18,97 m2, VII. NP (kancelář)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zastavěná plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p. č. 1542) – Kos-
tikovo náměstí 
nebytový prostor o výměře 36,96 m2, II. NP (kancelář 
č. 2.09, 2.10).
nebytový prostor o celkové výměře 9,77 m2, IV. NP (ku-
chyň, sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 22 m2, IV. NP (kan-
celáře 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 (so-
ciální 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 (so-
ciální 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) – Kos-
tikovo náměstí 
nebytový prostor o výměře 17,64 m2, I. NP (prodejna)
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavěná plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p. č. 2910) – tř. T. 
G. Masaryka
nebytový prostor o výměře 16,58 m2, I. NP (provozovna)
nebytový prostor o výměře 1,44 m2, I. NP (WC)
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozemku 
p.č. 3988/9) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 16,00 m2 (sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí pozemku p.č. 
3978/3) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 17,70 m2, I. NP 
(kancelář) 
stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 zastavěná plo-
cha 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 plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozemku 
p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, II. NP, 
místnost 201 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, II. NP, 
místnost 202 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2, V. NP, 
místnost 506 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2, V. NP, 
místnost 507 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná plocha 
a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 34,17 m2, II. NP
stavba č.p. 6 na pozemku p.č. 7/1 zastavěná plocha a ná-
dvoří – náměstí Svobody
nebytový prostor o výměře 1,23 m2, I. NP (toaleta)
Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

Magistrát města 
Frýdku-Místku, odbor 
územního rozvoje a sta-
vebního řádu, infor-
muje vlastníky objektů 
s historickou nebo his-
torizující fasádou, na-
cházejících se na území 
statutárního města Frýd-
ku-Místku mimo Měst-
ské památkové zóny, 
nezapsaných v Ústřed-

ním seznamu kulturních 
památek ČR, o možnosti 
požádat o finanční pří-
spěvek z „Programu re-
generace objektů s histo-
rickou nebo historizující 
fasádou na území města 
Frýdku-Místku na rok 
2021“.

Podmínky dotační-
ho programu – viz web 
města.

Program regenerace objektů 
s historickou nebo historizující 

fasádou na území městaMagistrát města Frýdku-
-Místku, odbor územního 
rozvoje a stavebního řádu, 
informuje o vyhlášení do-
tačního programu „Pod-
pora pořízení hybridních 
automobilů na rok 2021“. 
Program je určen na pod-
poru nákupu nových osob-
ních vozidel (M1), případ-
ně předváděcích osobních 
vozidel s nájezdem max. 
5000 km s plně hybridním 

pohonem vybavených elek-
tromotorem (FHEV, HEV).

Cílem programu je sní-
žení negativních vlivů do-
pravy na zdraví obyvatel 
a životní prostředí, zejmé-
na snížení emisí z dopravy 
a případné snížení hluko-
vé zátěže. Žádosti o dota-
ci lze podávat od 15. 10. 
2020 do 15. 4. 2021.

Oprávněnými žadate-
li jsou fyzické, fyzické 

podnikající a právnické 
osoby s trvalým pobytem 
nebo sídlem ve Frýdku-
-Místku po dobu nejméně 
jednoho roku před po-
dáním žádosti, musí být 
prvními majiteli vozidla. 
Maximální výše dotace je 
stanovena na 15 % z poři-
zovací ceny vozidla, nej-
výše však 75.000 Kč.

Podmínky dotačního 
programu – viz web města.

Dotační program podpora pořízení 
hybridních automobilů na rok 2021
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Letošní patnáctý roč-
ník Prázdnin ve městě 
silně ovlivnila epidemi-
ologická situace v ČR. 
Přípravy i průběh reago-
valy na hygienická opat-
ření. Roušky, dezinfekce 
a rozestupy se staly sou-
částí letošního léta. Ně-
které akce byly postupně 
z preventivních důvodů 
zrušeny úplně, na jiných 
byla snížena kapacita 
účastníků.

Prázdninový program 
navštívilo na 1 200 regis-
trovaných dětí a desítky 
rodičů. Začátek prázdnin 
přilákal děti do skautské 
tvůrčí dílny, desítky dětí 
zaujali streetworkeři z U-
-krytu a dvě stovky dětí 
i rodičů si užily pohád-

kové dopoledne pořádané 
knihovnou ve Faunapar-
ku. Živo bylo v prostorách 
v SVČ Klíč, v klubovnách 
Klubu Nezbeda i ve Skali-
ci u judistů. 

V srpnu děti mohly opět 
počítat s dopravní výu-
kou pod vedením měst-
ské policie, volejbalem, 
šachovým turnajem i vý-
ukou tenisu. Úspěch měl 
tradičně program frýdec-
ko-místeckých kynologů 
a opět i nízkoprahových 
klubů, zejména Škola kou-
zel a čar, pořádaná klubem 
Pramínek.

Velká část programu 
proběhla ve SVČ Klíč. 
Zájemci pronikali do tajů 
výroby kosmetiky, šifro-
vání i základů diskotanců. 

Tradičně byl zájem o vý-
tvarné a rukodělné aktivi-
ty, legorobotiku.

S přihlédnutím k nut-
nosti eliminovat riziko ší-
ření nákazy byla zrušena 
tradiční akce Ahoj, prázd-
niny, která měla být celo-
denní velkou oslavou pat-
náctého ročníku Prázdnin 
ve městě. Hrací plány děti 
mohou vyměnit za malé 
dárky přímo na recepci 
SVČ Klíč. Připraveny jsou 
rozvrhy hodin, originální 
pravítka, pastelky i slad-
kosti.

Poděkování patří všem 
organizátorům, kteří pro-
gramy připravili a bezpeč-
ně zvládli letošní náročné 
podmínky. 
 Petra Vlkošová, SVČ Klíč

Žáci devátých tříd zá-
kladních škol spolu se 
svými rodiči stojí před 
důležitým životním kro-
kem – rozhodnout se, 
jak nasměrovat svůj dal-
ší život a vybrat si své 
budoucí povolání. Jde 
o zahájení cesty, která 
započne výběrem kon-
krétní profese, zaměře-
ní a oboru, poté povede 
od nástupu na přísluš-
nou vzdělávací dráhu až 
po konkrétní pracovní 
uplatnění. Toto rozhod-
nutí podstatně ovliv-
ní další život každého 
mladého člověka, ale 
také jeho rodinných pří-
slušníků, přátel a dal-
ších lidí v jeho okolí.

Statutární město Frý-
dek-Místek a Kontaktní 
pracoviště ÚP ČR Frýdek-
-Místek se dohodli na spo-
lečném postupu v podpoře 
vhodného výběru povolá-
ní a odpovídající profesní 
přípravy pro žáky ukon-
čující povinnou školní do-
cházku. V té souvislosti je 
pro následující období při-
pravena série článků, kte-
ré se budou volbě povolání 
věnovat.

Při výběru z nabídky 
oborů a profesí by žáci 
měli vycházet ze svých 

současných dovedností, 
zkušeností a zájmů, zhod-
notit své studijní předpo-
klady a schopnosti získat 
nové dovednosti, zaměřit 
se na své osobní vlastnos-
ti, vztah k druhým lidem, 
manuální zručnost, těles-
nou zdatnost a zdravotní 
stav. Avšak neméně dů-
ležité je zároveň zohled-
nit reálnost uplatnění 
ve vybrané profesi na trhu 
práce, tedy zajímat se 
o to, jaká je uplatnitelnost 
zvoleného oboru, profese 
v praxi. 

Než se tedy rozhodne-
te pro své budoucí povo-
lání, můžete využít:

• zkušenosti a rady ro-
dičů, prarodičů a jiných 
příbuzných, kamarádů 
a známých i vašich star-
ších spolužáků,

• osobní návštěvu kon-
krétní firmy, pracoviště, 
provozu; ptát se zaměst-
nanců a podnikatelů, sbírat 
informace o povoláních,

• rozhovor s výchov-
ným poradcem ve své 
škole, se školním psycho-
logem, s třídním učite-
lem, s učiteli profilujících 
předmětů; služby peda-
gogicko-psychologické 
poradny, 

• www.infoabsolvent.cz, 

www.mujzivotposkole.cz, 
• Informační a poraden-

ské středisko pro volbu po-
volání při Úřadu práce ČR 
– tel. 950 113 487, e-mail: 
ips.fm@uradprace.cz,

• informační brožuru 
„Atlas školství“ více na: 
www.atlasskolstvi.cz, 

• „Den otevřených 
dveří“, který pořádá kaž-
dá střední škola (termín 
naleznete na webových 
stránkách příslušné ško-
ly),

Buďte aktivní při vyhle-
dávání dostupných infor-
mací (nejen na internetu, 
ale i ve svém okolí), pro-
mýšlejte různé varianty, 
představujte si sami sebe 
v konkrétních pracovních 
pozicích – jaké by byly 
vaše jednotlivé pracovní 
úkoly, co byste měli umět, 
jak byste tyto úkoly plni-
li, jak by vypadalo vaše 
pracoviště, jaké pracovní 
pomůcky a pracovní pro-
středky byste používali.

Příště: „Jaký druh ško-
ly vybrat“

Připravil: Úřad prá-
ce ČR. Krajská pobočka 
v Ostravě, Kontaktní pra-
coviště Frýdek-Místek

V prvních dnech škol-
ního roku policisté v ce-
lém Moravskoslezském 
kraji preventivně půso-
bili poblíž přechodů pro 
chodce či v blízkosti zá-
kladních škol. V druhém 
školním týdnu se za dět-
mi policisté opět vydali 
do škol, aby jim připome-
nuli zásady bezpečného 
chování v silničním pro-
vozu v rámci akce „Zebra 
se za Tebe nerozhlédne“.

Ve středu 9. září policej-
ní preventista spolu s kole-
gy z dopravní služby na-
vštívil děti prvního stupně 
4. ZŠ ve Frýdku-Místku. 
Prvňáčci si poslechli po-
licejní pohádku, žáci dru-
hých tříd si s dopravními 
policisty oživili přecházení 
po přechodu pro chodce. 
Třetí a čtvrtý ročník se 
díky obdrženému pracov-
nímu sešitu aktivně zapojil 

do přednášky.
Obdobně tomu bylo 

také v pátek 11. září, kdy 
policejní preventistka na-
vštívila se „Zebrou“ 7. ZŠ 
ve Frýdku-Místku. Žáci 
čtvrtých tříd si zábavnou 
formou oživili význam 
dopravních značek a další 
důležitá pravidla týkající 
se bezpečnosti silničního 
provozu. Děti byly také 
seznámeny s důležitostí 
reflexních prvků. Rovněž 
absolvovaly malý test, 
který ověřil jejich znalosti 
z dopravní výchovy.

Děti byly na besedách 
velmi aktivní a bylo zřej-
mé, že si je užily. Několik 
stovek dětí si odneslo nejen 
reflexní prvky pro zvýšení 
bezpečnosti či pracovní 
sešity pro další vzdělávání, 
ale také důležité informa-
ce.  Lukáš Kendzior, 
 komisař

PESTRÉ PRÁZDNINY: Děti se na akcích naučí i le-
dacos vyrobit.  Foto: Petr Pavelka

Prázdniny ve městě 2020 ovlivnila epidemie koronaviru

Pro deváťáky, jejich rodiče, a nejen pro ně – volba povolání

Volba povolání 2020

Policisté se „Zebrou“ 
za dětmi do škol
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Po téměř půlroce se 
sešly pohromadě děti 
druhého ročníku z pro-
jektových tříd Začít spo-
lu na frýdecko-místecké 
„Jedničce“ a hned se 
pustily do práce. Ve svém 
druhém projektovém 
týdnu zavzpomínaly 
na loňské ještě normální 
prázdniny a prozkoumaly 
slunnou Itálii, místo, kam 
mnoho z nich jezdilo s ro-
diči na dovolenou.

Práci ve čtyřech pra-
covních centrech předchá-
zelo motivační vyprávění 
v komunitním kruhu. Žáci 
si připomněli své zážitky 
z dovolené, přinesli si ob-
rázky Itálie, prohlédli si 
prezentaci, která jim před-
stavila Itálii z pohledu his-
torie, architektury a také 
významných památek a le-
gend. 

„Naše děti se už do cen-
ter moc těšily. V matemati-
ce jsme jim nachystali opa-
kování počítání do dvaceti 
a zajímavou matematickou 
křížovku, český jazyk se 
zaměřil na porozumění 
textu, opis a zejména spolu-
práci žáků při plnění úkolů. 
V ateliéru si děti vyrobily 
mapu Itálie a nalepily do ní 
obrázky se symboly jihoev-
ropského státu,“ vysvětlila 
vedoucí projektů druhých 
ročníků Jitka Hanáková. 
Podle jejích slov se však 
děti nejvíce těšily do cen-
tra objevů. „Vyráběli jsme 
si z modelíny opravdickou 
sopku, která soptila, to mne 
moc bavilo,“ řekla Karolína 
Zapalačová ze 2.B a ještě 
zmínila: „Také jsme si mu-
seli hodně pomáhat a spo-
lupracovat. A to bylo moc 
fajn. Nakonec sopka soptila 

barevnou lávu. Každý si 
mohl vybrat svoji barvu.“ 
A tak soda, ocet a potravi-
nářské barvivo v centrech 
objevů splnily svůj účel 
a nadšení dětí neznalo mezí.

„Také jsme si do školy 
donesli různé druhy nudlí 
a paní učitelka se moc divi-
la, že takové druhy vůbec 
existují,“ dodal Matěj Miž-
ďoch ze stejné třídy. Velká 
zásoba italských těstovin 
pak posloužila k dalším vý-
tvarným činnostem a počí-
tání.  Renata Spustová

Být druhostupňákem, 
to není jen tak. Paní 
učitelka už vás nevo-
dí „za ručičku“, skoro 
na každý předmět máte 
jiného učitele, ale má 
to i své výhody. Mladší 
spolužáci k vám začnou 
vzhlížet jako k těm zku-
šenějším a učitelé vás 
berou spíše jako parťáky 
než malé děti. 

A proto, stejně jako kaž-
dý rok, i letos proběhlo 
na „Dvojce“ pasování šes-
ťáků na druhostupňáky. Že 

to není lehký post, se žáci 
přesvědčili už při skládání 
slavnostního slibu, který 
měli za úkol odříkat zpa-
měti. Král Marek za pomo-
ci jeho družiny z 9. A uve-
dl žáky do stavu „velkých 
žáků – druhostupňáků“. 
Každý obdržel pamětní 
list přímo z rukou paní 
ředitelky Barbory Knopp 
a nervozitu šesťáků mohl 
vystřídat pocit úlevy a ra-
dosti z dobře vykonaného 
díla. Ať se vám na 2. stupni 
daří, 6. A a 6. B!

Sopky „Pod sovou“ chrlily v projektu barevnou lávu

KROUŽKY A KURZY
Aktuální nabídku krouž-
ků a kurzů na školní 
rok 2020/2021 najde-
te na www.klicfm.cz. 
Do kroužků a kurzů se mů-
žete hlásit v průběhu celé-
ho roku, nikdy není pozdě. 

AKCE
3. 10.

DOPOLENDE S TAN-
CEM | UNICORN 

PÁRTY
Zveme všechny malé ta-
nečníky na první říjnovou 
akci taneční skupiny Dan-
ce 4 Fun. Prožijte s námi 
veselou Unicorn párty. 
Během dopoledne si uká-
žeme, jak to v naší taneční 
skupině chodí, co obnáší 
výuka tanečního stylu 
Disco-Dance a co vše se 
můžete u nás naučit. Spo-
lečně si ukážeme základy 
tohoto krásného taneční-
ho stylu hravou formou, 
prožijeme dopoledne plné 
her a zábavy a vyrobíme 
si vlastní Unicorn ozdobu. 
Věk: 4–7 let, Cena: 60 Kč
Místo a čas: budova A, 
Pionýrů 767, Místek, 9.00– 
–12.00 hodin

10. 10.
KRAJSKÝ PŘEBOR 
DESKOVÝCH HER

Přijďte si v říjnovou sobotu 
odpoledne k nám na SVČ 
Klíč zahrát deskové hry 
Rummikub či 3iQ či Ubon-
go a pokuste se postoupit 
na Mistrovství ČR do Prahy.
Věk: 6–60 let, Cena: 40 Kč 
Místo a čas: budova B, Pi-
onýrů 764, Místek, 14.00–
–18.00 hodin | Prezence: 
14.00–14.30 hodin 
Na akci se přihlaste do 9. 10.

10. 10.
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ 

| MALBA VOSKEM
S voskem lze dělat spoustu 
výtvarných činností. My 

si ukážeme jeho kouzlo 
v malbě. Uvidíte, jaké krás-
né obrazy z něj vznikají.
Věk: 9–12 let, Cena: 110 Kč
Místo a čas: budova A, 
Pionýrů 767, Místek, 9.00– 
–12.00 hodin
Na akci se přihlaste do 8. 10.

17. 10.
SLADKÁ SOBOTA 
| VÝROBA DORTO-

VÝCH LÍZÁTEK
Během sobotního dopo-
ledne si vytvoříme sladká 
dortová lízátka různých 
chutí a barev, která si 
i pěkně nazdobíme. Za-
hrajeme si i zábavné hry.
Věk: 8–14 let, Cena: 150 Kč
Místo a čas: budova B, 
Pionýrů 764, Místek, 9.00– 
–12.00 hodin 
Na akci se přihlaste do 15. 10.

17. 10.
NERFLIGA DVOJIC

Další ze série turnajů dvou-
členných týmů, které se 
mezi sebou utkají v soubo-
jích s pistolemi na pěnové 
náboje Nerf ve hře zvané 
Nerfliga. Bude se hrát turna-
jovým způsobem dle počtu 
přihlášených družstev. Kaž-
dý zúčastněný získá body 
za své umístění do celoroční 
tabulky. Ty bude moci účastí 
na dalších turnajích navyšo-
vat. Na závěrečném turnaji 
v květnu 2021 budou vyhlá-
šeni a odměněni nejúspěš-
nější hráči Nerfligy!
Přihlašujte se pouze 
ve dvojicích. (Při přihlašo-
vání uveďte do poznámky 
jméno spoluhráče.)
Věk: 9–15 let, Cena: 80 Kč
Místo a čas: budova A, 
Pionýrů 767, Místek, 
13.00–17.00 hodin
Na akci se přihlaste do 15. 10.

29. 10.
VŮNĚ PODZIMU 

| PEČENÍ ČAJE | POD-
ZIMNÍ PRÁZDNINY

Během čtvrtečního dopo-
ledne se seznámíme s vůní 
a pestrými barvami pod-
zimního času. Společně si 
ozdobíme látkový pytlík 
na pečivo nebo sušené by-
linky a upečeme ovocný čaj 
z různých druhů ovoce. Vy-
zkoušíme si techniku malo-
vání na sklo a naučíme se 
pracovat s listím a látkou. 
Čekají na vás zábavné hry. 
Tak neváhej a přijď.
Věk: 7–12 let, Cena: 150 Kč
Místo a čas: budova B, 
Pionýrů 764, Místek, 9.00– 
–12.00 hodin 
Na akci se přihlaste do 25. 10.

30. 10.
STRAŠIDELNÉ DOPO-

LEDNE | PODZIMNÍ 
PRÁZDNINY

Pojďte s námi strávit 
prázdninové dopoledne 
plné strašidel a zábavy. 
Můžete se těšit na výrobu 
mumiových panenek s po-
hyblivými končetinami 
a svítící strašidla. Dozvíme 
se, jaké zvyky provázejí 
svátek Halloween a jak se 
slaví na celém světě. Nebu-
dou chybět soutěže a hry.
Věk: 7–12 let Cena: 100 Kč
Místo a čas: budova A, 
Pionýrů 767, Místek, 9.00– 
–12.00 hodin 
Na akci se přihlaste do 25. 10.

SVČ KLÍČ 
FRÝDEK-MÍSTEK
Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propagač-
ní materiály jednotlivých 
akcí, ze kterých se dozvíte 
konkrétní informace.
Bližší informace, 
přihlášky apod.: 
web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz
Informace: Recepce | 
Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | 
e-mail: recepce@klicfm.cz

Nabídka akcí SVČ Klíč na měsíc říjen

Pasování šesťáků na ,,Dvojce”

Chceš se stát záchranářem 
či plavčíkem?

VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK F-M
pořádá výuku plavání 

a první pomoci pro děti a mladež.
Přibíráme nové členy do našeho týmu, 

přijď mezi nás.
Kontakty: Bohumír Hrtoň 728 615 606

Alžběta Urbášková 734 110 506
Přemek Minarčík 604 159 274
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né
Divadelní adaptace stejnojmen-
ného literárního bestselleru. 
Na motivy románu Tři v háji 
autorů Michal Viewegh, Halina 
Pawlovská, Iva Hercíková napsal 
Miroslav Oupic.

St 14. 10. v 19.00
Transky, body, vteřiny 
| Divadlo Petra Bezruče

Vstupné 280 Kč | př. sk. Ostrav-
ská divadla
Režisér a dramatik Tomáš Dia-
niška na osud hlavní hrdinky na-
hlíží optikou bizarního sitcomu, 
která je jeho tvorbě vlastní.

VÝSTAVY
1.–31. 10.

Marek Balicki: 
Záchranář na cestách

Výstava mladého záchranáře, 
rodáka z Karviné a velkého dob-
rodruha, mapující jeho cestu na-
příč kontinenty.

www.knihovnafm.cz
Místecká pobočka je opět ote-
vřena. Oddělení beletrie je pře-
sunuto do prostor v Národním 
domě na ul. Palackého. Naučné 
oddělení je sloučeno se stávající 
studovnou Místek. Oddělení pro 
děti a mládež je sloučeno s hu-
debním oddělením.

13. 10. v 18.00, Místek
Radomír Čížek – Kyrgyzstán

Cestovatelská přednáška.
20. 10. v 17.30, Místek

Dvakrát velký detektiv
Přednáší Olga Szymanská.

Turistické informační cent-
rum Frýdek-Místek

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

13. 10. v 15.30, Zámecké ná-
městí

Záhada Jurášova pokladu
Speciální komentovaná prohlíd-
ka především pro rodiny s dětmi.

8

1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

www.frydekmistek.cz

MUZEUM BESKYD

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

Fax: 558 630 452
e-mail: 

info@muzeumbeskyd.com
www.muzeumbeskyd.com

Seznam hygienických opat-
ření a bezpečnostních poky-
nů naleznete na webových 
stránkách muzea: www. 

v předprodeji / 250 Kč na mís-
tě. So: 250 Kč v předprodeji / 
300 Kč na místě.

Pá 9. 10. ve 21.00
Ondřej Ruml & Jazz Quintet 

– Jedeme na Ježka
Jazzová úprava nadčasových pís-
ní Ježka, Voskovce a Wericha se 
současným zvukem a aranžmá.

So 10. 10. v 19.00
BARDO: Sisa Fehér 

& Vladko Mikláš (SK)
Všestrannost a nevšední skla-
datelské nadání autorského dua 
v projektu Bardo.

So 10.10. ve 21.00
Ondřej Pivec Organic Quartet
Známí jazzmani ve staronovém 
projektu.

Út 13.10 v 19.00, 
historický sál ZUŠ

Trio DuBois 
| př. sk. Komorní koncerty

| Vstupné 150 Kč / 100 Kč stu-
denti, senioři, ZTP/P
Tento ojedinělý ansámbl, slože-
ný ze tří dřevěných dechových 
nástrojů, vznikl spojením absol-
ventů katedry dechových nástro-
jů Hudební fakulty múzických 
umění v Praze.

VÝSTAVY
1.–31. 10.

Po stopách historie 
Národního domu 

Výstava přibližuje historii Ná-
rodního domu od vzniku tohoto 
kulturního stánku v roce 1900 
až po současnost. Panely umístě-
né v prostorách Národního domu 
mapují nejdůležitější události 
a historické mezníky, atmosféru 
doby dokládá fotografická a dal-
ší obrazová dokumentace. Výsta-
va k výročí 120 let od dokončení 
budovy Národního domu vznik-
la za podpory Státního okres-
ního archivu Frýdek-Místek, 
Muzea Beskyd Frýdek-Místek 
a soukromých archivů.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

KINO
Filmový klub

ÚT 6. 10. v 19.00
Provinční městečko 

| dokumentární | přístupný | titul-
ky | 82 min. | 130 / 110 Kč

ÚT 13. 10. v 19.00
Parking

| drama | 12+ | titulky | 110 min. | 
130 / 110 Kč

PO 19. 10. v 19.00
Disco 

| drama | 12+ | titulky | 94 min. | 
130 / 110 Kč

ÚT 20. 10. v 19.00
Svět podle Muchy

| dokumentární | 12+ | česky | 100 
min. | 130 / 110 Kč

Kino≈Kafé

ST 14. 10. v 15.00
Země medu 

| dokumentární | přístupný | titul-
ky | 87 min. | 80 Kč

Bio senior
ST 7. 10. v 10.00 

V síti
| dokumentární | 15+ | česky | 100 
min. | 60 Kč

ST 14. 10. v 10.00
Meky

| dokumentární | slovensky | 80 
min. | 60 Kč

Bijásek
SO 3. 10. v 15.00

Křupaví mazlíčci
| animovaný | přístupný | dabing | 
105 min. | 80 / 60 Kč

SO 10. 10. v 15.00
Trollové: Světové turné 

| animovaný | přístupný | dabing | 
91 min. | 80 / 60 Kč

PÁ 16. 10. v 9.30
Pat a Mat: Kutilské trampoty 

| animovaný | přístupný | česky | 
63 min. | 30 Kč

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 4. 10. v 15.00

Pohádka z Beskyd 
| Divadlo Křesadlo

Vstupné: 70 Kč | Vhodné pro děti 
od 3 let
Slezské Beskydy mají své tradi-
ce, lidové zvyky a kulturu. To 
vše je dětem přiblíženo v pohád-
ce o pastýři Jankovi, Aničce a ta-
jemném strašidýlku.

Ne 11. 10. v 15.00
Šípková Růženka 
| Divadlo Kejkle

Vstupné: 70 Kč | Vhodné pro děti 
od 3 let
Zpěvavá královna a hrdinný král 
se mají mooooc rádi a jejich Rů-
ženka je veselá a nezbedná jako 
jiné holčičky. Má ráda svého psa 
Alíka, ale ani ten ji nezachrání 
před kletbou. Nakonec však vše 
dobře dopadne... jinak to ani 
v pohádce nemůže být... teda, 
jestli víte, jak a z čeho uvařit 
„Šípkový lektvar“.

Ne 18. 10. v 15.00
O Chaloupce z perníku 

| Divadlo Kapsa
Vstupné: 70 Kč | Vhodné pro děti 
od 3 let
Žili, byli máma s tátou a ti měli 
dvě děti. Jeníčka a Mařenku. 
Táta pracoval v lese a maminka 
doma vařila. Jednou se děti vy-
pravily do lesa na jahody. Každé 
malé dítě přece ví, že nejsladší 
jahody musíte nasbírat v lese. 
Pokud je v lese tma, můžete se 
ztratit a narazit třeba na kouzel-
nou chaloupku. Proč kouzelnou? 
Je totiž celá z perníku! A kdo 
v takové chaloupce bydlí, víme 
všichni. Zlá ježibaba…

DIVADLA
Po 5. 10. v 19.00

Tři v háji | Divadlo Artur
Vstupné 380 Kč | mimo předplat-

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Čt 20. 10. v 18.30
Povídání v Zeleném baru 

s Martinem Prudkým
Co dodává archeologie k biblic-
kým příběhům, čím může Bible 
pohoršovat a jak číst starozákon-
ní texty, bude vyprávět biblista 
a teolog profesor Martin Prudký. 
| Vstupné zdarma.

Předplatné Kultura F≈M: 
Sezóna 2021

15. 10. – 21. 12.
3 divadelní řady 

a v každé 3 představení
Večery plné smíchu, dramat 
a nevšedních zážitků.
TIP: Přeneste se s námi do staro-
věkého Egypta ve hře Kleopatra 
či do hlubin manželského života 
v představení Scény z manžel-
ského života.

3 hudební řady
Zaposlouchejte se s námi do tónů 
vážné hudby v klasickém i mo-
derním hávu.
TIP: Novoroční koncert s The 
Stringz a Tomášem Savkou.
Předprodej permanentek zaha-
jujeme pro stávající předplatitele 
ve čt 1. 10., doprodej od čt 15. 10. 
od 12.00 hodin na www.kultu-
rafm.cz a na pobočkách TIC Frý-
dek-Místek.

HUDBA
So 3. 10. v 18.00, 

Kostel Všech svatých
Musica cum gaudio

| Vstupné: 150 Kč / Kč senior, 
dítě do 15 let, ZTP/P | př. sk. 
Chrámové koncerty
Soubor se prozatím orientuje 
na duchovní hudbu 17. a 18 stol. 
katolické i protestantské prove-
nience s akcentem na liturgickou 
vhodnost a pochopení tehdejší 
hudební praxe. 

St 7. 10. v 19.00, 
Kino Petra Bezruče

Olympic: Permanentní Tour
| Vstupné: 590 Kč | mimo před-
platné | délka koncertu cca 100 
min.
Rocková legenda české hudeb-
ní scény je zpět. Na letošním 
Permanentním tour zazní sta-
ré pecky a také novější alba – 
Souhvězdí šílenců, Souhvězdí 
drsňáků, Souhvězdí romantiků 
a Trilobit. A to ve složení Petr 
Janda, Milan Broum, Jiří Valen-
ta a Martin Vajgl.

9.–10. 10. 
Jazz ve městě

Klub Stolárna | mimo předplatné
Dva dny plné jazzové klasiky 
i moderního jazzu . Vstupné: 
dvoudenní: 350 Kč v předprode-
ji / 400 Kč na místě. Pá: 200 Kč 
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.muzeumbeskyd.com/dokumen-
ty-muzea/zasady-covid-19/

Stálé expozice:
BESKYDY 

– PŘÍRODA A LIDÉ
FRÝDEK A MÍSTEK

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

ZÁMECKÁ KAPLE 
SV. BARBORY

ZÁMECKÝ OKRUH
Výstavy:

4 GENERACE: 
Kmentovi, Zoubkovi

Pět výstavních místností zapl-
ní věhlasná díla čtyř generací 
Kmentových a Zoubkových. 
Díla českého sochaře, který se 
nesmazatelným způsobem za-
sloužil o rozvoj české architekto-
nické plastiky, Olbrama Zoubka 
a jeho významné rodiny. Výsta-
va otevřena do 8. listopadu.

Kdo inzeruje, prodá
„Jak může svět zvěděti, že máš 
něco dobrého na prodej, když to 
nikomu neoznámíš?“ Jak doved-
li využívat reklamu místní ob-
chodníci, řemeslníci nebo před-
stavitelé společenského života 
ve Frýdku a Místku v době 1. 
poloviny 20. století, vám přiblíží 
naše výstava.
Výstava otevřena od 1. listopadu 
2020 do 10. ledna 2021 

Akce:
Čtvrtek 8. 10. v 16.30, 

Zelený dům
Opavsko, Krnovsko 

a Zlatohorsko
Sobota 10. října, sraz v 9.05 

na zastávce Hukvaldy, 
Krnalovice

Mykologická vycházka 
– Zámrklí-Lysůvky

Čtvrtek 15. 10. v 16.30, 
Zelený dům

Archeologické nálezy 
z Frýdku-Místku a okolí

Čtvrtek 22. 10. v 16.30, 
Zelený dům

Jízdní kolo – vynález, 
který sblížil svět

Pátek 30. 10. v 16.30, sraz 
u sochy sv. Jana Nepomuckého 

na Zámeckém náměstí ve Frýdku
Pojďte s námi po Hasičské 

a Těšínské ulici
OKOLO FRÝDECKÉHO 

ZÁMKU CESTIČKA 
– HLEDAČKA 

Procházku si můžete zpestřit 
zábavnou hrou pro celou rodinu 
– vyřešit několik úkolů a najít 
poklad. Více informací na webo-
vých stránkách nebo na poklad-
ně muzea.

STUDIJNÍ KNIHOVNA
Nabízíme všem zájemcům o od-
bornou a regionální literaturu 
více než 38 000 svazků a také 
několik druhů přírodovědných 
a společenskovědných vědec-

kých časopisů. 
Knihovna otevřena: Pondělí, 
čtvrtek: 9.00–12.00, 13.00–
17.00. Pátek: 9.00–12.00

MYKOLOGICKÁ, 
BOTANICKÁ 

A BRYOLOGICKÁ 
PORADNA

Sbíráte houby? Víte jak na ně? 
Zajímají vás plané rostoucí 
rostliny nebo nenápadné zelené 
mechy? Navštivte naši mykolo-
gickou nebo botanicko-bryolo-
gickou poradnu. Poradny jsou 
pro vás otevřeny každé pondě-
lí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 
do 16.00 hodin.

KNIHÁRIUM - ANTIKVARIÁT

Náměstí Svobody 29, Místek
Tel.: 777 117 969

.
ŠKolA jógY KARAKAl

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

www.joga-karakal.cz 
joga-karakal@seznam.cz

Tel.: 607 720 251, 737 617 841
Od poloviny září probíhají 

pravidelné lekce jógy. 
Připravili jsme pro vás 
OTEVŘENÉ LEKCE,

které můžete navštívit i bez 
předchozího přihlášení.

každé pondělí 
od 19.30–21.00 hodin

RELAXAČNÍ TECHNIKY
- psychické vyladění

- relaxace a regenerace
- posílení imunitního systému

- správné dýchání
každé úterý od 9.00–10.30 

hodin
RANNÍ PROTAŽENÍ
- zpevnění celého těla

- prevence poruch páteře
- posílení imunitního systému

- správné dýchání
pátek 23. 10. od 17.00 hodin

Oáza 
ČAJ O PÁTÉ

Poutavé vyprávění pana Zdeňka 
Šebesty o životní filozofii a jeho 
zkušenostech.

Vše a ještě více se dozvíte na: 
www.jogakarakal.cz.
Jste srdečně zváni, 
těšíme se na vás. 
Učitelé a přátelé 

Školy jógy KARAKAL.

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
Neděle od 17.00 do 18.15

Kurz jógy pro začátečníky 
a mírně pokročilé 

Cena: 1375 Kč/11 lekcí. Lektor-
ka: Elin Masopustová. Poslední 
lekce proběhne 13. 12.

Středa od 15.45 do 16.45
Jogínci 5–10 let 

Cena: 100 Kč/jednorázové lek-
ce, není kurz. Lektorka: Magda 
Páclová.

jógA V dENNíM žIVoTě

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

tel.: 736 278 698
frydek-mistek@joga.cz

www.joga.cz/frydek-mistek
Kurzy jógy září–prosinec 

2020
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
Každý čtvrtek od 15.45–16.45
Zdravá záda jógově – kurz

Každý čtvrtek od 17.00–19.00
Kriya Jóga – pro pokročilé, 

kurz
Každý pátek od 16.00 - 18.00

Terapeutická jóga, kurz

lIdoVÝ dŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
Každou středu od 10–11 h.

Kurz – Cvičení 
nejen pro seniory

Pod vedením Věry Řehové
Vstupné 50 Kč.

Každé úterý od 17–18 
a 18–19 h.

Kurz cvičení 
– Stabilizace páteře 

Vstup 100 Kč, přihlašování na: 
739 202 721

Každý čtvrtek od 18–19.30        
Kurz Arteterapie 

Výborný kurz na poznání sebe 
sama a odbourání stresu, 

vstupné 80 Kč.
FILATELISTÉ

z frýdecko-místeckého klubu 
KF 07–09 nabízejí členství pro 
zájemce o tuto zájmovou, vzdě-
lávací a sběratelskou činnost. 
Bližší informace všem zájem-
cům poskytneme každý čtvrtek 

(mimo letní prázdniny) v sa-
lonku Lidového domu v Místku 
v čase 16.00–18.00 hodin. Těší-
me se na setkání.

Každé úterý večer od 17.30
Improvizační divadelní klub

Každé pondělí od 16.00
Kurz pedigu

AKCE
14.10. v 17.00

Módní přehlídka 
Přehlídka oděvů a klobouků 

minulého století 
– vstup zdarma.
21. 10. v 16.30 

Beseda s rádiem Proglas

MAgNolIE 

Centrum péče o těhotné, 
ženu a dítě 

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705,
kontakt: 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

dIVAdlo ČTYŘlíSTEK

divadlo Na Slezské
Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 17. října v 15 hodin
O Červené Karkulce

Veselá interaktivní loutko-herec-
ká pohádka na motivy příběhu 
Pavla Poláka. Pro děti od 3 let –
hraje DUO – Divadlo u Ostra-
vice Frýdek-Místek. Vstupné 
40 Kč.

Pro mládež a dospělé
Pátek 9. října v 18 hodin

HURÁ, přijede strýček!!!
Fraška pojednávající o nečekané 
návštěvě v rodině, kde rozhodně 
žádnou návštěvu nečekají...
Hraje hostující soubor Divadla 
Šmíry. Vstupné 150 Kč. 

Sobota 17. října v 18 hodin
Dům tety Agáty

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

Sobota 24. října v 18 hodin
Michaela Doleželová 

& Roman Vencl
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Když se zhasne
Hořká partnerská komedie – 
může to potkat každého z nás. 
Hraje Divadlo Prozatím Frýdek-
-Místek. Vstupné 100 Kč.

Půjčování kostýmů v říjnu:
úterý a čtvrtek 

od 15 do 17 hodin

jUNÁK – ČESKÝ SKAUT, z.S.

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

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

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

e-mail: 
marcela.tkacova@seznam.cz

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

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

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

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

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

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 10. 10.v 19.00 hodin
STEIN 27

Původní datum konání: 28. 3., 
vstupenky jsou v platnosti.
Brněnský raper STEIN27 se 
mezi posluchači alternativního 
rapu proslavil zejména depre-
sivním obsahem svých skladeb, 
který se nese celou jeho tvorbou. 
Mladý interpret se však neustále 
zamýšlí nad lepšími zítřky, po-
skytuje svým fanouškům jakousi 
možnost úniku. V poslední době 
se proslavil písničkami, jako 
jsou Planeta Země, Predator, 
Maria apod.

SVČ KlíČ

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

Více na str. 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

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 

FAUNApARK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

Obvyklé vstupné 50 Kč. Výtěžek 
ze vstupného jde na rozvoj Fau-
naparku!

pátek 2. 10. v 18.00–22.00
Film a architektura 2020

Stodola Faunaparku nabídne tři 
filmy. O architektkách, komu-
nitním bydlení a bezdomovectví 
a navazující debaty s výraznými 
ženami v architektuře.

sobota 3. 10. v 9.00 
až neděle 4. 10. v 16.00

2. malířský plenér 
ve Faunaparku

Vezměte tužku, štětec, pero, vo-
dovky a pojďte namalovat Fau-
napark. Vernisáž obrazů bude 
v neděli 4. 10. v 15.00, bude ná-
sledovat internetová aukce děl.

neděle 4. 10.
Alpaky ve Faunaparku

Lama nebo alpaka? Přijďte si je 
pohladit a dozvědět se o životě 
kultovních zvířat zooparku. 

TANEČNí STUdIo dANCEpoINT

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek

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

ATElIÉR KRESBY A MAlBY

 Skalice 313
704 420 053 

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

VÝTVARNÝ ATElIÉR

Frýdek, Bruzovská 2589, 
budova B Goodwillu, 

737 178 841
vera.neu@email.cz

Nabízím 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.

Tvoříme během celého roku. 
Jsme na FB.

dIVAdElNí KlUB d.N.A.

Tel: 731 196 572
E-mail: 

soubor.dna@seznam.cz
Web: http://klubdna.cz/

Rezervace:
web: http://klubdna.cz/

Sobota 10. 10. v 19.00
DOKUD NÁS MILENKY 

NEROZDĚLÍ
(Divadlo Ventyl)

Situační komedie plná zvratů, 
která ukazuje, kolik milenek je 
zapotřebí ke zkáze jednoho dlou-
holetého manželství. 100 Kč.

Pátek 16. 10. v 19.00
DÍVČÍ VÁLKA 

(Divadelní soubor D.N.A.)
Jiráskovy Staré pověsti české 
zná asi každý z nás. Ovšem ne 
vše, co nás ve škole učili a co 
Alois Jirásek napsal, musí být 
pravda! Derniéra, 100 Kč.

Sobota 24. 10. od 16.00
BEZ OPONY

divadelně hudební festival, 
180 Kč

MydliBába (Zdeňka Kulová) 
divadlo – komediální monolog

Beata Bocek
koncert – folk
Coco (D.N.A.)

divadlo – činohra
Lucie Redlová 
koncert – folk

Příběh z katovny 
(Divadlo Bez Střechy) 

divadlo – komedie
HovaDuo

koncert – agrofolk-punk

lUMpíKoV

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

776 633 953
info@lumpikov.cz
www.lumpikov.cz

TANEČNí ŠKolA jUST dANCE

Pionýrů 839, areál Selika
775 085 846, 

www.just-dance.cz

VEŘEjNÝ MAlíŘSKÝ ATElIÉR

ul. Josefa Lady 2194
Tel.: 731 180 533

malirsky.atelier@seznam.cz

CAMpANA - Montessori centrum

P. Holého 400, Frýdek-Místek 
MgA. Hana Pernická

Tel.: 774 161 802
Info@skolacampana.cz
www.skolacampana.cz

Nabízíme pravidelné programy 
a akce pro rodiče s dětmi, dopo-
lední Miniškolku pro děti bez 
rodičů, odborné přednášky i se-
mináře.

Montessori pracovna 
pro rodiče s dětmi 1,5–3 roky

V pečlivě připraveném prostředí 
Montessori pracovny si mohou 
rodiče s dětmi vyzkoušet práci 
s Montessori pomůckami a materi-
álem. Věnujeme se zde především 
aktivitám praktického života, roz-
víjíme s dětmi smyslové vnímání, 
jemnou i hrubou motoriku, řečové, 
hudební i výtvarné dovednosti. 
Děti zde mají možnost zvykat si 
na kolektiv dětí a dospělých, roz-
víjet komunikaci, své sociální kon-
takty a dovednosti.
Termín: 
úterý 8.30–10.00, 10.15–11.45

Jogínci
Jógu nabízíme ve spolupráci s Jó-
gou pod věží. Jogínci – to je jóga 
pro všechny zvídavé děti, vedená 
hravou formou. Děti si při ní hra-
jí na různá zvířátka, vyslechnou 
poutavé příběhy a zahrají si hry.
Termín: úterý 14.00–15.00 (pro 
děti od 4 do 7 let)

Hudební škola Yamaha 
pro děti od 4 měsíců do 7 let

Kurzy ve spolupráci s Hudební 
školou Yamaha. Program spoju-
je několik aktivit do uceleného 
celku: rytmizace písní, pohyb, 
hra na základní Orffovy nástroje 
(dřívka, rolničky, činelky, bu-
bínky a další), výtvarná činnost, 
od 4,5 let základy hudební nau-
ky a hry na flétnu, práce s boom-
whackers, zvonkohrami…
Termín: 
Robátka – pro děti od 4 do 18 
měsíců – čtvrtek od 10.00
První krůčky k hudbě 1 pro děti 
od 1,5 do 3 let – čtvrtek od 9.00 
a od 11.00
První krůčky k hudbě 2 pro děti 
od 2,5 do 4 let – čtvrtek od 15.30
První krůčky k hudbě 3 pro děti 
od 3,5 do 5 let – čtvrtek od 16.30

Zdravotní cvičení pro děti 
a skupinové zdravotní 

cvičení pro ženy
Kurzy ve spolupráci s FyzioM. 
Skupinové cvičení pro děti od 5 
let dle konceptu DNS FIT KID 
a zdravotní skupinové cvičení 
pro ženy po porodu pod vedením 
zkušené fyzioterapeutky.
Více na: www.fyziom.cz

STolÁRNA

Potoční 1228, Frýdek-Místek
Tel: 775 567 333

E-mail: 
stolarna@klub-stolarna.cz

HUdEBNí KlUB SToUN

Jiřího z Poděbrad 3109,
Frýdek-Místek  

TELEFON a FAX: 
597 43 18 88 

Email: STOUN@APPLET.CZ 
WWW.STOUN.CZ
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XAVER  
A HOST
 pondělí–čtvrtek 
13.00–14.00 

Frýdek-Místek | R-OVA 
99.0 FM | 107.3 FM

Talk  show!
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Pro inzerci  volejte  
603 249 743

Firma KORA 
produkt s.r.o. v Dobré 

přijme zaměstnance 
na pletení korbačíků 
a na zpracování sýrů 
na odpolední směny. 

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

pan Miroslav Slanina. 
Firma poskytuje 

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

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ
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ČISTÍME:
sedací soupravy, 
koberce, firmy,
školy, školky 
ÚKLIDY

Tel.: 732 494 040

Hledám zkušené 
ZEDNÍKY, 
práce ve FM,

30-40 tis. Kč/měsíc
info na tel. 
777 888 039

100 metrů 

z Frýdeckého 
náměstí

Značková prodejna Wrap Up: 

Zámecká 56 ve Frýdku 
(naproti vstupu  

do zámeckých zahrad)

Funkční 
pytlíky na 

chleba
Otevřeno 9 – 17 hod. 
pondělí až pátek

Všechny vzory 
pouze ve FM

Wrapáček®  
udrží chleba 
déle čerstvý

m
em

br
án

a

ČÍNSKÁ MEDICÍNA
léčení energií, 

diagnostika
astrologická poradna

         

fyzické i psychické potíže
www.tanja.webnode.cz

tel. 604 916 098 
T. Horníčková, F-M


