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slovo primátorky

UMÉLÁ TRÁVA, UMĚLÉ OSVĚTLENÍ: Pásku stříhal náměstek primátora Petr Cvik (v modrém) a Rado-
mír Myška (v bílém), předseda fotbalového klubu, spolu se zástupcem zhotovitele stavby Janem Bazgie-
rem.       Foto: Petr Pavelka

Umělá tráva začala sloužit fotbalu
První listopadový den letoš-

ního roku bude zapsán výraz-
ným písmem v kronice frýdec-
ko-místeckého fotbalu. Poté, 
co se radnice stala majitelem 
areálu na Stovkách, podařilo 
se jí získat významné finanční 
prostředky z Evropské unie a v 
rekordním čase zrealizovat na 
místě bývalé škvárové plochy 
nejmodernější hřiště s umě-
lou trávou třetí generace. To se 
slavnostně otevřelo za účasti 
těch, kterým má sloužit přede-
vším – mládežnických výběrů.

„Kvalitou se nyní řadíme oprav-
du k republikové špičce. Trávník s 
výškou vlasu 40 mm a paměťo-
vou schopností, se vsypem z kře-
mičitého písku a gumového zele-
ného granulátu je položen na spe-
ciální elastické a propustné pod-
ložce, což zajišťuje co nejideál-
nější a nejměkčí povrch pro po-
hyb sportovců, ale také prvotříd-
ní vzhled a celoroční využitelnost. 
Hřiště bylo vybaveno zastřešený-
mi střídačkami, časomírou a šesti 
stožáry s osmnácti světlomety pro 
večerní a v zimním období i denní 
osvětlení,“ vyjmenoval náměstek 
primátora Petr Cvik s tím, že ná-
klady činí téměř 19 milionů korun, 
92,5% bude hrazeno z Evropské 
unie. Slavnostní pásku náměs-
tek primátora přestřihl na začát-
ku exhibičního zápasu mezi rad-
nicí a klubem, který byl vyvrcho-
lením nedělního programu, spo-

lu s předsedou fotbalového klubu 
Radomírem Myškou a zástupcem 
zhotovitele.

„Fotbal ve Frýdku-Místku má 
dlouholetou tradici. Jsem rád, že 
jej nyní díky investicím posune-
me zase o kousek výše. Fotba-
listům odpadne úmorné dojíždění 
během zimních měsíců za umě-
lou trávou do okolí. Ba co víc, are-
ál ve frýdeckých Stovkách by se 
mohl stát do budoucna vyhledá-
vanou baštou pro pořádání zim-
ních turnajů regionálního i nadre-
gionálního významu,“ uvedl ná-
městek Petr Cvik. Jeho vize jis-
tě není nereálná, protože klub už 
nyní cítí obrovský zájem o hřiš-
tě ze strany jiných klubů. Získalo 
již totiž potřebnou atestaci, takže 
se na něm může nejen trénovat, 
ale také hrát všechna mistrovská 
utkání po MSFL mužů. I proto zde 
byly v neděli sehrány mistrovské 
zápasy žákovské ligy. Po nich 
si hřiště vyzkoušely přípravkové 
ročníky a také gymnazisté. Umělé 
osvětlení pak prověřil zápas týmů 
klubu a radnice. Průběh utkání 
nejlépe dokumentoval, jaké po-
měry momentálně ve frýdecko-
-místeckém fotbale panují. Radni-
ce má vše pevně v rukou, ale v 
dokonalé symbióze s fotbalovým 
klubem. Ten vhodně doplnil rad-
niční soupisku, takže těsně před 
koncem svítilo na ukazateli jasné 
skóre 3:1 ve prospěch radnice. Ta 
ale ukázala zásluhou kouče Petra 

Cvika, který si navzdory zdravotní 
indispozici nenechal ujít první mi-
nuty zápasu i na hřišti, že snaha o 
shodu zde funguje skutečně nad-
standardně. Postupně odvolával 
bez náhrady hráče ze hřiště, až 
se týmu klubu se zástupci spon-
zorů podařilo srovnat. 

Všichni věří, že v podobně 
uvolněné atmosféře bude soužití 
města a fotbalu fungovat i nadá-
le. „Frýdecko-místecký fotbal má 
tradici, a protože se jedná o ce-
loroční sport, je nesmírně důleži-

té, že zde jsou nyní takto skvě-
lé podmínky, zejména pro mlá-
dež. Právě mládežnický fotbal se 
tu dělal vždycky dobře a jeho bu-
doucnost může být ještě růžověj-

ší. S kvalitní mládeží se postupně 
může zvedat i „A“ tým,“ těší ikonu 
frýdecko-místeckého fotbalu, bý-
valého reprezentačního trenéra, 
Ivana Kopeckého.  (pp)

Vážení spoluobčané, 
ve čtvrtek 29. října byl slavnostně ote-

vřen výrobní závod korejské firmy HAN-
WHA L&C Czech s.r.o., která má síd-
lo v naší průmyslové zóně v Chlebovi-
cích. Přítomen byl i p. Woong Jin Choi, 
zástupce investora, velvyslanec Korej-
ské republiky v ČR p. Seong-Yong Cho, 
p. Young IL Park, prezident této společ-
nosti, i zástupci dalších korejských firem.

Firma má od města pronajaty pozemky o výměře téměř 37.000 
m2. Výstavba závodu byla započata v červenci 2008, v říjnu 2008 se 
začaly instalovat stroje a zařízení sedmi výrobních linek a trvalý pro-
voz byl zahájen v únoru 2009. Výroba od té doby úspěšně pokračuje.

Závod dnes vyrábí komponenty především pro vozy Hyundai i30 
a Kia Ceed – zadní nárazníky, úložné prostory pro rezervu, přední 
masky, boxy na nářadí a další komponenty. Všechny výrobky jsou 
šetrné k životnímu prostředí i ke zdraví zákazníků.

V závodě dnes pracuje 60 zaměstnanců, z toho 50 zaměstnan-
ců ve výrobě a 10 v administrativě. Zaměstnanci jsou obyvatelé na-
šeho města nebo z blízkého okolí. Počet zaměstnanců by se měl v 
roce 2010 zvýšit na 100 a v roce 2015 až na 400 zaměstnanců. In-
vestoři již rozhodli o tom, že rozšíří své aktivity na výstavbu dalšího 
závodu v naší průmyslové zóně, který bude zaměřen na výrobu po-
lypropylenových surovin, především granulátu.

I když v počátcích se vyskytly některé obtíže, především legisla-
tivního rázu, společným úsilím se podařilo zahraniční investici přivést 
nejen do České republiky, ale hlavně do našeho regionu. Příchodem 
tohoto investora do našeho města vznikly tak nové pracovní příleži-
tosti přímo v novém závodě a do budoucna to budou další příležitosti 
i pro spolupráci s firmami našeho regionu.  Eva Richtrová

Pondělní zasedání frýdec-
ko-místeckého zastupitelstva 
provázela připomínka 20. vý-
ročí listopadových událostí 
roku 1989. Hned v úvodu na-
vrhla opozice dva body pro-

Zastupitelstvo provázela připomínka Listopadu 89
gramu, které spočívaly v ná-
vrhu na odvolání radních zvo-
lených za KSČM a v násled-
nou volbu radních nových. S 
touto snahou neuspěla, poli-
tické kluby se ovšem dohodly 

na uctění památky listopado-
vých událostí položením kyti-
ce na dvou místech ve městě.

„Nemáme v úmyslu utvořit 
novou koalici, ale jsme připrave-
ni podpořit menšinovou vládu ve 
Frýdku-Místku,“ doplnil své ná-
vrhy Petr Konůpka. Tomu ale 
nevěřil náměstek primátora Mi-
roslav Dokoiupil, který upozor-
nil na to, že si neumí představit, 
jak by opoziční zastupitelé za-
čali najednou podporovat plnění 
programového prohlášení rady 
města, když doposud se vždy v 
bodech, které se jej týkaly, zdr-
želi hlasování nebo byli rovnou 
proti. „Je to jen politický exhibi-
cionismus. Komunismus tady ni-
kdy nebyl, takže se návratu ko-
munismu nemusíte bát...

(Pokračování na straně 3)
UCTĚNÍ LISTOPADU 89: Zastupitelé si připomenuli dvacáté výročí 
Sametové revoluce.   Foto: Petr Pavelka
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krátce
Další dotace

Statutárnímu městu Frýdek-
-Místek bylo dne 16. října 
schváleno přidělení dotace z 
Fondu mikroprojektů Operační-
ho programu Přeshraniční spo-
lupráce CZ-PL na projekt „Ino-
vované nástroje propagace Eu-
roregionu Beskydy“, které za-
hrnují vytvoření inovované ex-
pozice pro účast na veletrzích 
v Brně a Praze 2010. Celkové 
náklady jsou vyčísleny na 28 
064 EUR, získaná dotace činí 
23 854 EUR).

V prosinci se změní
jízdní řády MHD

V neděli 13. prosince vstoupí 
v platnost nové jízdní řády ve-
řejné dopravy. Změní se jízdní 
řády pravidelné osobní dopra-
vy, městské hromadné dopra-
vy i železniční dopravy. Vedení 
města připravilo spolu s ČSAD 
Frýdek-Místek a. s. návrh no-
vých jízdních řádů MHD, které 
mohli občané připomínkovat do 
konce října.

Den s průvodcem
Beskydské informační cen-

trum ve spolupráci s Vyšší od-
bornou školou Goodwill uspo-
řádalo odložený Den ve Frýd-
ku-Místku s průvodcem, který 
byl v sobotu 24. října zaměřen 
na historickou část Místku. Zá-
jem účastníků byl nemalý, i přes 
nepříznivé počasí, na památku 
si mohli sami vyrazit pamět-
ní minci. Další prohlídky jsou v 
plánu na jaře příštího roku. 

Chystají Vánoce
V Chlebovicích na Fojtství v 

domě včelařů připravuje Klub 
seniorů na 28.-29. listopadu akci 
„Vánoce z dob minulých až po 
dnešek“. V čase od 10 do 16 ho-
din bude současně zpřístupně-
no také národopisné muzeum 
Chlebovice a včelařství.

Literární soutěž
Městská knihovna vyhlašuje 

17. ročník literární soutěže Můj 
svět, do níž se mohou přihlásit 
všichni autoři od 14 let do věko-
vých kategorií 14-18,18-30, 30 a 
více let. Soutěží se v próze i po-
ezii a práce budou hodnoceny 
odbornou porotou. Na doručení 
svých příspěvků knihovně máte 
čas do 12. prosince.

Setkání s občany
Vedení statutárního měs-

ta Frýdku-Místku ve spoluprá-
ci s osadním výborem Chlebo-
vice pořádá setkání s občany 
Chlebovic, které se uskuteční ve 
čtvrtek 12. listopadu v 17 hodin v 
Domě včelařů na Fojtství.

Zazní informace o činnosti 
osadního výboru v Chlebovicích, 
téma zahájení výstavby obchva-
tu R48, modernizace sportovní-
ho areálu v Chlebovicích a pro-
stor bude samozřejmě pro pod-
něty občanů a diskuzi. (pp)

Na pondělním zasedání za-
stupitelstva mezi zastupitele 
na jejich žádost přišel náměs-
tek hejtmana Karel Konečný, 
aby podal aktuální informace 
o stavu investic ve frýdecké 
nemocnici. Příliš povzbudi-
vých zpráv ovšem nepřinesl.

Karel Konečný na úvod zre-
kapituloval období od okamžiku, 
kdy byl zjištěn havarijní stav chi-
rurgického pavilonu, který návaz-
ně ohrožuje samotnou existen-
ci nemocnice, a nastínil možná 
východiska z dané situace. Vše 
by vyřešila suma peněz blížící se 
900 milionům korun, proto kraj 
kalkuluje s přímo finanční spolu-
účastí ze státního rozpočtu. Ta 
ale v této chvíli není potvrzena, 
takže krajský úřad, i když pod-
le náměstka Konečného nerad, 
pracuje i s dalšími variantami. 
„Vzhledem k možnému omezení 
finančních prostředků je možné 
rozdělení investiční akce na více 

Informace k nemocnici Frýdek-Místek
etap, čímž by musel být upraven 
harmonogram prací, třetí varian-
ta – nejméně přijatelná – je pak 
pozastavit projektové práce a vy-
hotovit opozitní jiné řešení, než je 
k dispozici. Uvědomujeme si slo-
žitou situaci, v níž se nemocnice 
nachází, ale chtěl bych vás ubez-
pečit, že uděláme všechno pro 
to, aby frýdecko-místecká ne-
mocnice měla do budoucna svůj 
zvuk. Postavení frýdecké nemoc-
nice je velmi významné, je zařa-
zena v páteřní síti, proto má ne-
zastupitelné místo nejen v rám-
ci města, ale i celého Moravsko-
slezského kraje,“ ubezpečil Ko-
nečný zastupitele, kteří se dota-
zovali na možnost čerpání finan-
cí z Evropské unie. Dozvěděli se, 
že kraj v minulosti získal z fondů 
200 milionů korun, což je nedo-
statečná částka, a proto v této 
době vedení kraje přehodnocuje 
předchozím vedením nastavené 
investiční priority.  (pp)

STŘEDA 28. 10.: Ve státní svátek 91. výročí vzniku samostat-
ného československého státu se pietního aktu u pomníku T. 
G. Masaryka ve Frýdku zúčastnil radní Ivan Vrba a zástupci 
bojovníků za svobodu.                              Foto: Petr Pavelka

MINISTERSTVO NA RADNICI: Na pozvání města se na půdě 
frýdecko-místeckého magistrátu uskutečnil kontrolní den mi-
nisterstva dopravy, které monitoruje stav silnic v Moravskoslez-
ském kraji. „I náměstek ministra dopravy Tomáš Kaas deklaroval, 
že byť se ministerstvo potýká s citelným nedostatkem finančních 
prostředků, obchvat Frýdku-Místku zůstává mezi třemi prioritami 
v kraji,“ sdělil to nejzásadnější z uskutečněné schůzky náměstek 
primátora Michal Pobucký.                               Foto: Petr Pavelka

Zástupci Frýdku-Místku, na 
čele s radním Ivanem Vrbou, 
se ve dnech 21. – 23. října zú-
častnili mezinárodního veletr-
hu turistiky a regionů TOUR 
SALON Poznaň 2009. Statu-
tární město Frýdek-Místek ve 
spolupráci s Beskydským in-
formačním centrem a Regio-
nem  Beskydy figurovalo na 
stánku Euroregionu Beskydy. 

Účastí na poznaňském veletr-
hu byla završena série plánova-
ných propagačních aktivit v roce 
2009. „I pro rok 2010 předpoklá-
dáme účast na obou stěžejních 
veletrzích pořádaných v České 

Město se prezentovalo v Polsku
republice Regiontour – Brno, Ho-
liday World 2010 – Praha, brati-
slavském veletrhu Slovakiatour a 
polských veletrzích a výstavách 
v Sosnovci či Varšavě,“ nastínil 
plány vyplývající z filozofie regio-
nu Beskydy radní Ivan Vrba.

V Polsku vzhledem k nad-
cházející zimní turistické sezó-
ně byly propagovány zejména 
lyžařská střediska Regionu Bes-
kydy, ale i ubytovací a stravova-
cí možností regionu a další vol-
nočasové aktivity, v nichž má 
svou pozici, zejména díky kryté-
mu aquaparku, i Frýdek-Místek. 

(Pokračování na straně 3)

Radnice v březnu vypovědě-
la z městských prostor na okra-
ji sídliště K Hájku firmu VACEK 
corporation s.r.o., jejíž majitel 
zaměstnávající zdravotně posti-
žené hledal řešení této situace 
s novináři a po osmi měsících i 
na půdě zastupitelstva.

Radní se chtějí postarat o to, 
aby areál, který jedenáct let pro-
najímali za symbolických třicet ti-
síc korun ročně, oproti tržnímu 
nájemnému okolo 800 tisíc, za-
čal znovu sloužit původnímu úče-
lu jako mateřská školka. Těch je 
ve městě nedostatek, navíc se 
našla firma, která chce zainvesto-
vat do soukromé školky, která ve 
městě dosud chybí. Radnice má 
i další důvody pro své rozhodnu-
tí. Když přijdete k areálu na síd-
lišti dnes, najdete zde nemovitos-
ti v neutěšeném, vybydleném sta-
vu. Přitom se o jejich údržbu měl 
nájemce řádně starat, ale tuto po-
vinnost zanedbával. Za džun-
glí nepropustných křovin to v ně-
kterých částech vypadá jako na 

Z výrobní dílny má být znovu školkaZ výrobní dílny má být znovu školka

skládce – hromada pet lahví, hal-
dy elektroniky, uvnitř se navíc pro-
váděla velmi nesourodá činnost 
od výroby nudlí po sušení uší na 
psí žrádlo. „My se musíme starat 
o svůj majetek a nemovitosti, kte-
ré jsme pronajali, jsou nyní doslo-
va vybydleny a v devastovaném 
stavu. Pan Vacek věděl od břez-
na, že musí areál opustit, takže 
měl dostatek času hledat náhrad-
ní prostory, k čemuž jsme vždyc-
ky chtěli být nápomocni. Já vím, 

že pro média je to bezvadné čti-
vé téma – sociální demokracie 
likviduje zdravotně postižené, 
ale když si rozeberete jednotlivé 
věci v jedenáctiletém vztahu, roz-
hodně se věci mají jinak. Nemě-
la jsem pocit, že za jedenáct let, 
během které smluvní vztah trval, 
měla firma s radnicí nějaký pro-
blém. Budova je ale nyní v žalost-
ném stavu, takže jsme rádi, že má 
vůbec někdo o areál zájem a na-
víc zde chce na okraj sídliště při-
vést činnost, která se tu hodí mno-
hem víc než výroba. My jsme pře-
svědčeni, že mateřská školka s 
trochu jiným přístupem, než mají 
naše městská zařízení, si svou kli-
entelu najde,“ zrekapitulovala pri-
mátorka Eva Richtrová.

„Jako vždycky za rok za dva 
si dáme za pravdu, že tento krok 
byl správný, jinak by opravdu do-
šlo k demolici školního objek-
tu. Pravda je taková, že kdokoliv 
by se na našem místě jako maji-
tel choval stejně, kdyby takovou 
budovu měl ve svém vlastnictví,“ 
reagoval náměstek primátora Mi-
roslav Dokoupil na námitky opo-
zice, která tento krok radnice kri-
tizuje. Vedení města ještě v této 
souvislosti upozornilo na zákon o 
obcích, v němž je zakotvena po-
vinnost chránit majetek obce, a 
Jiří Velčovský opozici připomněl, 
že celou záležitost už řešila ma-
jetková komise, v níž mají všech-
ny strany své zastoupení, a nikdo 
nevznášel žádné námitky.  (pp)

AREÁL NA SÍDLIŠTI: Místo výroby zde znovu má mít prostor mateřská škola.  Foto: Petr Pavelka
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městská policie

Zastupitelstvo provázela 
připomínka Listopadu 89

(Pokračování ze strany 1)
... Co bylo před rokem 1989, 

si z nás zastupitelů nepřeje ni-
kdo. V podstatě vám jde jen o 
to, že jste již 11 roků mimo ve-
dení radnice. Pokud ale uznává-
te demokracii, respektujte, že v 
tomto městě vyhrává levice. Po-
dívejte se do slovníku, co je de-
mokracie, není to jen to, co se 
vám hodí. Demokracie je i to, že 
jste v opozici. Abyste se ale cho-
vali jako konstruktivní opozice, k 
tomu máte daleko, jen neustále 
zavádíte ideologii na komunál-
ní úrovni, kam nepatří. Radnice 
v tomto složení má úspěchy, ji-
nak byste v dalších volbách vy-
hráli. Navzdory vašim snahám 
se nám ve městě daří, projekty, 
které jste napadali, slouží obča-

nům i vám. My ještě dokončíme 
poslední velkou investiční akci, 
kterou je hospic, a máme zno-
vu splněný program, který jsme 
si předsevzali. Jestli chcete vy-
volat rozpad této koalice, je to 
vaše legitimní právo, záleží jak 
se k tomu náš partner postaví. 
Rok před volbami zavádět zase 
takové obstrukce do zastupitel-
stva je ale zbytečné,“ reagoval 
za KSČM náměstek primátora 
Miroslav Dokoupil.

Návrh opozice neprošel a 
téma Listopadu 89 bylo vyřeše-
no uctěním památky hymnou v 
zasedací síni a následným po-
ložením kytic u památníku boje 
za svobodu na magistrátu a ná-
sledně také v budově bývalého 
okresního úřadu.  (pp)

Vedení města a frýdecko-
-místečtí zastupitelé byli spolu 
s významnými hosty včetně ko-
rejského velvyslance pozváni 
do městské průmyslové zóny v 
Chlebovicích na slavnostní ote-
vření provozu společnosti Han-
wha L & C Czech, s.r.o.

Slavnostní otevření výrobního 
závodu korejské firmy připomně-
lo úspěšnost města v obsazová-
ní jeho průmyslových zón, proto-
že Hanwha se prezentovala jako 
úspěšná, globálně působící spo-

V městské průmyslové zóně se slaviloV městské průmyslové zóně se slavilo
lečnost s velkou perspektivou. 

„Zástupcům investora patří 
poděkování za jejich rozhodnu-
tí vybudovat v Chlebovicích mo-
derní továrnu. S jejich příchodem 
v našem regionu vznikly tolik po-
třebné nové pracovní příležitosti 
v novém závodě a já věřím, že do 
budoucna to budou další pracov-
ní místa nejen tady, ale i u dal-
ších spolupracujících firem. V mi-
nulosti o naši průmyslovou zónu 
projevilo zájem několik firem, ale 
až firmě Hanwha se podařilo její 

SLÁVA V CHLEBOVICÍCH: Primátorka Eva Richtrová byla přizvána 
k slavnostnímu okamžiku.   Foto: Petr Pavelka
záměr zrealizovat. I když se v 
počátcích vyskytly některé obtí-
že, především rozdílných legis-
lativních procesů v Koreji a Čes-
ké republice, společným úsilím 
se problémy podařilo překonat 
a tato zahraniční investice se ve 
Frýdku-Místku realizovala,“ reka-
pitulovala primátorka města Eva 
Richtrová. Ta popřála korejským 
investorům, aby se naplnily jejich 
představy, se kterými o své in-
vestici rozhodli, aby Frýdek-Mís-
tek byl díky nim zapsán na mapě 
světa jako místo úspěšného pod-
nikání této významné firmy.

Zástupci společnosti Hanwha 
na slavnostním otevření opako-

vaně děkovali městu za spolu-
práci a ujistili, že se stanou vzo-
rovým podnikem přispívajícím 
k rozvoji místní regionální spo-
lečnosti. Že je česká společnost 
zajímá, dokazuje i jejich aplika-
ce českého přísloví „Až se zima 
zeptá, co jsi dělal v létě...“. Po-
mocí něj se Hanwha prezento-
vala jako dynamicky se rozvíjejí-
cí společnost, která ví, že pouze 
ten, kdo nelituje námahy a sou-
stavně se připravuje, může pře-
stát zimu pěkně v teple a těšit se 
na rozkvetlé jaro. Právě investi-
ce v Chlebovicích má být tím ujiš-
těním, že nový závod má jasnou 
perspektivu.  (pp)

Není snad smutnější záleži-
tost, když lidé truchlící a při-
pomínající si ztráty svých bliž-
ních zjistí, že jejich symbolic-
ké pozdravy v podobě svíček 
a věnců stojí někomu za to, že 
jejich památku pošpiní zcize-
ním těchto předmětů. Aby byl 
tento bohužel každoroční ne-
švar omezen na minimum, při-
stoupila Městská policie Frý-
dek-Místek k preventivním 
opatřením, která budou ještě 
trvat zhruba do konce týdne.

„Některým zlodějům není nic 
svaté. Nejen, že kradou z hrobů 
drahé věnce a květiny, ale také 
vykrádají auta zaparkovaná v blíz-
kosti pohřebišť,“ připomněl dal-
ší prohřešky typické pro dušičko-
vý čas ředitel městské policie Mi-
lan Sněhota. Strážníci městské 
policie proto dohlíží v tomto čase 
na hřbitovy častěji, než je obvyk-
lé. „V těchto dnech věnujeme zvý-
šenou pozornost okolí centrální-

Strážníci dohlížejí na hřbitovy
ho hřbitova na Panských Nových 
Dvorech, ale také okolí hřbitovů 
ve Skalici, Chlebovicích a Lískov-
ci. Zaměřujeme se nejen na tzv. 
hřbitovní zloděje, ale i na vykra-
dače aut. Jsme také ve spojení 
se správcem centrálního hřbitova, 
který nás v případě jakéhokoli pro-
blému nebo podezření na spáchá-
ní trestného činu kontaktuje. Mimo 
to dohlížíme na správné parková-
ní v okolí hřbitovů a jsme připrave-
ni zasáhnout v případě dopravních 
komplikací,“ avizoval ředitel Milan 
Sněhota, který po hlavním víken-
dovém náporu mohl konstatovat, 
že nebyly hlášeny větší inciden-
ty. Přesto ujistil, že přijatá opatře-
ní ještě budou trvat minimálně do 
konce týdne, dokud budou hroby 
slavnostně nazdobené.

Občané, kteří by viděli v oko-
lí hřbitovů podezřelé osoby, mo-
hou kontaktovat městskou policii 
na telefonním čísle 156, nebo Po-
licii České republiky, tel. 158. (pp) 

Revitalizace ulice 8. pěšího 
pluku, na kterou město získalo 
významné finanční prostředky 
z Evropské unie, pokračuje a 
s ní i další omezení v dopravě.

Až do začátku prosince bude 
pro veškerou dopravu uzavřen 
úsek od ulice U Staré pošty po 
Malý Koloredov, tedy komunika-
ce před poliklinikou. Je zde v této 
chvíli povolen vjezd pouze auto-
busové dopravě a vozidlům zá-
chranné služby. Řidiči by měli sle-
dovat a dbát aktuálního znače-

Revitalizace 8. pěšího 
pluku pokračuje

ní. Bez omezení už bude dopra-
va v úseku rekonstruovaném v 
první etapě. Druhá etapa revitali-
zace, v části před místní poliklini-
kou, by měla být ukončena již za-
čátkem prosince 2009. Poslední, 
třetí úsek mezi ulicemi Malý Kolo-
redov a Hlavní se začne upravo-
vat až v příštím roce, v polovině 
roku 2010 už by se měla celá uli-
ce, plánovaná jako bulvár, ukázat 
v plné kráse, která jistě překoná 
současné nutné dopravní kompli-
kace a omezení.  (pp) 

Cyklista pod autem
12. 10. v půl desáté dopoled-

ne projížděla hlídka městské poli-
cie ulicí ČSA, kde došlo k doprav-
ní nehodě mezi cyklistou a osob-
ním automobilem. Cyklista v pod-
napilém stavu vjel přímo před vo-
zidlo a dostal se celým tělem pod 
auto. Bylo nutno přivolat hasiče, 
aby vozidlo zvedli. Do jejich pří-
jezdu hlídka zajišťovala bezpeč-
nost silničního provozu. Cyklista 
vyvázl jen s drobným poraněním.

Strom na cestě
12. 10., tedy v ten samý den, 

jen o hodinu později, hlídka měst-
ské policie do příjezdu hasičů 
usměrňovala znovu dopravní si-
tuaci, a to na ulici Staroměstská, 
kde spadl strom na vozovku.

Ignoroval strážníky,
srazil při tom dítě

15. 10. před osmou hodinou 
ráno při usměrňování dopravní si-
tuace na přechodu pro chodce na 
ulici Lískovecká došlo ke střetu 
chodce s projíždějícím motorovým 
vozidlem. V okamžiku, kdy stráž-
ník stál na přechodu a přikazoval 
vozidlům, že mají zůstat stát, řidič 
nereagoval a dál pokračoval v jíz-
dě. Na místo byla přivolána rych-
lá záchranná služba, která si pře-
vzala nezletilé dítě, a policie ČR, 
která si převzala řidiče vozidla.

Zásah u Krakenu
16. 10. ve tři hodiny ráno bylo 

oznámeno na základnu městské 
policie, že ve Frýdku u Krakenu 
dochází k poškozování zaparkova-
ných vozidel. „Na místě oznámení 
se nacházel muž, který měl zkrva-
vené horní končetiny a jeho jedná-
ní bylo zmatené, agresivní a never-
bálně a později i fyzicky začal na-
padat strážníky městské policie. Z 
důvodu zabránění jeho napadání a 
taktéž, že se jedná o osobu pode-
zřelou ze spáchání trestného činu, 
byla osoba omezena na osobní 
svobodě a vůči ní byly taktéž po-
užity donucovací prostředky. Mla-
dík svým jednáním poškodil čtyři 
vozidla, a proto ho strážníci předa-
li svým republikovým kolegům,“ in-
formovala Lenka Biolková, mana-
žer prevence kriminality.

Štěně v popelnici
19. 10. byla hlídka městské 

policie přivolána na ulici ČSA, 
kde našel občan v popelnici vy-
hozené štěně. Štěňátko strážni-
ci předali do místního útulku.

Kamery pomohly
22. 10. v půl jedenácté v noci 

operační technik zachytil na ka-
merovém systému, jak osoba 
v skate parku rozbila skleně-
nou láhev. Hlídka na místě zjis-
tila dva mladistvé, kterým uloži-
la blokovou pokutu za znečištění 
a porušení místní vyhlášky – pití 
alkoholu na veřejnosti. 

Opilý boural
24. 10. v půl osmé ráno si je-

den občan všiml, že řidič na uli-
ci Lískovecká narazil do sloupku 
u silnice. Hlídka na místě zjistila, 
že řidič byl v podnapilém stavu. 
Muže si proto následně převzala 
Policie České republiky. (pp)

Městská akciová společnost 
TS a.s. je oficiálně zodpověd-
ná za zimní údržbu, v soula-
du s plánem zimní údržby, až 
od 1. listopadu, přesto už v říj-
nu monitorovala aktuální situa-
ci, kterou přinesly mimořádně 
zhoršené klimatické podmínky. 

„Naštěstí situace ve městě ne-
byla zdaleka tak dramatická jako 
například v některých beskyd-
ských obcích. V průběhu dvou dní 
si vyžádala drobné zákroky, ze-
jména plužení rozbředlého sněhu. 
Prováděli jsme také ochranu che-
mickým posypem na některých 
nebezpečných místech,“ refero-
val ředitel TS a.s. Jaromír Kohut, 
jehož podřízení osvědčili připra-
venost na letošní sezonu. „Víme, 
že počasí je nevyzpytatelné, a po-
čítáme i s tím, že se zima může 
přihlásit někdy dříve a nečekaně,“ 

První zimní údržba ve městě
ujistil Jaromír Kohut. V této chvíli 
je již dispečink zimní údržby, která 
se dotýká 352 kilometrů místních 
komunikací, naplno v pohotovos-
ti 24 hodin denně.

Zimní údržba je prováděna 
podle operačního plánu schvále-
ného magistrátem města, který 
mimo jiné stanovuje pořadí důle-
žitosti komunikací. Vozovky jsou 
rozděleny do čtyř kategorií. Jako 
první jsou ošetřovány komunika-
ce s hromadnou veřejnou dopra-
vou a s linkovou osobní dopravou, 
příjezdové místní komunikace ke 
zdravotnickým zařízením a dal-
ší významné místní komunikace. 
Podobně to je i s chodníky, které 
jsou taktéž rozděleny do čtyř po-
řadí důležitosti, a to podle frekven-
ce chodců a umístění úřadů, zdra-
votnických zařízení, školských za-
řízení, nádraží a podobně.  (pp)

(Pokračování ze strany 2)
„Statistiky návštěvnosti Mo-

ravskoslezského kraje vykázaly 
v prvním pololetí pokles návštěv-
níků z Polska o čtvrtinu. Proto 

jsme rádi, že jsme na veletrhu 
zaznamenali zvýšený zájem prá-
vě o naše nabídky,“ sdělila ředi-
telka Beskydského informačního 
centra Monika Konvičná.  (pp)

Město se prezentovalo v Polsku
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Skvělá sportovní JedenáctkaSkvělá sportovní Jedenáctka
Dne 24. září bylo Základní 

škole Frýdek-Místek, Jiřího z 
Poděbrad 3109, uděleno okres-
ní radou Asociace školních 
sportovních klubů první místo 
za umístění v soutěži o nejvše-
strannější sportovní školu v 
okrese Frýdek-Místek. Prvním 
místem byl oceněn první i dru-
hý stupeň této základní školy.

„O vysoké úrovni sportov-
ní zdatnosti a připravenosti na-
šich žáků svědčí i to, že ocenění 
AŠSK získala Základní škola Ji-
řího z Poděbrad v dvouleté his-
torii soutěže již podruhé. Velmi 
si cením pedagogického nasa-
zení našich učitelů tělesné vý-
chovy a trenérů – Pavly Raš-

kové, Aleny Bařinové, Romana 
Odvářky, Pavla Kožucha a Mar-
tina Strnadela, kteří dokázali vy-
tvořit u našich dětí pocit týmové-
ho ducha a hrdosti, bojovnosti a 
sounáležitosti se školou,“ vrací 
se k úspěchu, o kterém jsme de-
tailněji informovali už v minulém 
čísle, ředitel školy Jiří Adámek.

„Je to skvělý úspěch, za kte-
rý bych chtěl poděkovat všem, co 
se na něm podíleli. Věřím, že svůj 
podíl na sportovních úspěších 
školáků má i město tím, že se 
snaží neustále vylepšovat pod-
mínky pro sportování na všech 
školách,“ poděkoval pedagogům 
i jejich svěřencům náměstek pri-
mátora Petr Cvik.  (pp)

HNED DVA POHÁRY: Trofeje vyjadřující sportovní „double“ převzal ředitel školy Jiří Adámek od Zdeňka Olšáka, 
předsedy Okresní rady Asociace školních sportovních klubů České republiky Frýdek-Místek.  Foto: Petr PavelkaTvořivě ve výuce na 4. ZŠ

„Tvořivě ve výuce“ je název 
projektu, díky kterému získala 
Základní škola Frýdek-Místek, 
Komenského 402, finanční 
prostředky na modernizaci 
počítačové učebny. Škola 
se přihlásila do vyhlášeného 
grantového programu Nadace 
ČEZ, která poskytla finanční 
dar ve výši 150 000 Kč.

Nadace byla zřízena za úče-
lem dosahování obecně pro-
spěšných cílů zejména v oblasti 
rozvoje duchovních hodnot, 
vědy, vzdělání, sportu, ochrany 
lidského zdraví, lidských práv 
nebo jiných humanitárních hod-
not, ochrany kulturních památek 
a životního prostředí.

Touto cestou bychom rádi 
Nadaci ČEZ za finanční dar po-

děkovali.
Za tuto částku škola zakou-

pila sedm nových počítačových 
sestav a kvalitní server. Touto 
modernizací PC učebny dojde 
ke zkvalitnění a zefektivnění vý-
uky. Tato učebna bude využívá-
na především k výuce informač-
ní výchovy, digitálních technolo-
gií a základů administrativy. Na 
nových počítačích budou nain-
stalovány výukové programy té-
měř ze všech předmětů základ-
ního vzdělávání. Žáci pod vede-
ním zkušených pedagogů bu-
dou mít dostatečný prostor indi-
viduálním tempem si upevnit a 
pochopit probíranou látku. Mo-
dernizovaná počítačová učebna 
byla slavnostně uvedena do pro-
vozu 1. 9. 2009.

Děti poznaly podzim v ZOO
Podzim je tady – listí se 

barví a my, děti, sbíráme růz-
né plody, například kaštany a 
žaludy. Každý rok je vozíme 
zvířátkům do lesa. Letos nás 
napadlo udělat změnu. 

Vedoucí učitelka zajistila au-
tobus do ZOO, učitelky se do-
mluvily s maminkami na spo-
lečném výletě a na nás, dětech, 
zůstalo přinést plody podzimu. 
Ráno bylo uplakané, ale my 
jsme chtěli jet, a to moc. To víte, 
že v Ostravě nepršelo. U vcho-

du do ZOO byly umístěny kon-
tejnery, kde se sypaly podzim-
ní pochutiny pro zvířata. Úkol 
byl splněn a nás čekala zvířát-
ka. Sluníčko svítilo a schovaná 
byla snad jen želva. Došli jsme 
až k žirafám a za odměnu byla 
zpáteční jízda vláčkem. A tak se 
stalo, že jsme spojili užitečné s 
příjemným. Podzimní návštěva 
ZOO byla moc příjemná, lepší 
než v červnu, kdy se nás, dětí, u 
zvířátek mačká moc a skoro nic 
nevidíme.  MŠ Pastelka

Děti ze ZŠ Naděje třídy IV.C 
16. října navštívily výstavu 
exotického a okrasného ptac-
tva, která se již tradičně ko-
nala v Domě chovatelů na Zá-
meckém náměstí ve Frýdku.

Výstava nás překvapila vel-
kou rozmanitostí druhů. Samo-
zřejmě nejatraktivnější pro děti 
byli papoušci. Na vlastní oči 
nás přesvědčili o barevné kráse 
svých peří. Viděli jsme papouška 
žako, alexandry, amazoňany, se-
negálce, rosely, ale také kanár-
ky, andulky, chůvičky, křepelky a 
mnoho dalších. Děti se dozvědě-
ly o jejich chovu mnoho zajíma-
vého a každý z nás by chtěl mít 
takového kamaráda i doma. 

Pořídit si papouška však zna-

Děti ze ZŠ Naděje na výstavě ptactva

některé opeřence zkusili i nama-
lovat a příští rok se přijdeme určitě 
zase podívat.  Mgr. Iveta Uvirová

mená nejen radost, ale také vel-
kou zodpovědnost. Výstava se 
dětem velmi líbila, ve třídě jsme si 

Pozor! 
5. ZŠ pořádá 5. 11. v 15 hodin

Happy Halloween! 
Přijďte se v maskách nebo bez nich rozloučit s 

babím létem, přivítat chladné a tmavé dny, vytvo-
řit halloweenské ozdoby, skvěle se pobavit a po-

svítit si na zimu, tmu i na ta strašidla…
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Ve čtvrtek 22. října se slét-
li u naší školy Jana Čapka na 
sídlišti Slezská všichni malí 
broučkové a berušky, aby se 
zúčastnili již tradiční podzim-
ní akce lampionového průvo-
du se soutěžemi.

Letos byl náš průvod opravdu 
dlouhý, vždyť ho se svými světél-
ky rozsvítilo přes sto dětí a jejich 

Podzimní slet broučků a berušekPodzimní slet broučků a berušek
rodičů. Na školní zahradě pak na 
děti čekaly soutěže, které pro ně 
připravily paní učitelky a žáci ze 
školního parlamentu 2. stupně.

Kdo splnil všechny úko-
ly na broučkovém vysvědčení, 
byl sladce odměněn. Spokojení 
broučci se pak rozlétli do svých 
postýlek. Kdo splnil všechny 
úkoly, byl sladce odměněn.

Ve čtvrtek 22. října se konal 
již tradiční 4. ročník akce Ať žijí 
duchové. Tato velmi oblíbená 
akce dětí i rodičů se z důvo-
du rekonstrukce školní zahra-
dy konala dopoledne v prosto-
rách mateřské školy J. Trnky. 

Děti se převlékly za duchy 
a i celá mateřská škola dosta-
la strašidelný nádech. Školka 
byla vyzdobena svítícími dýně-
mi a různými strašidýlky. Děti pl-
nily soutěžní úkoly ve třídách a 
za své snažení byly obdarovány 

Ať žijí duchové!Ať žijí duchové!
drobnými dárečky. Akce se spo-
lečně s dětmi z mateřské ško-
ly účastnily i děti 1.C 8. Základ-
ní školy s paní učitelkou Mucho-
vou. Děkujeme tímto paní učitel-
ce Muchové za spolupráci s dět-
mi. Program akce se všem veli-
ce líbil a děti plnily soutěžní úko-
ly s nadšením. Již nyní se těšíme 
na další ročník a doufáme, že se 
bude již tradičně konat na naší 
zrekonstruované školní zahradě 
a budou se jí moci zúčastnit i ro-
diče.  Pavla Kučová

Žáci a pracovníci ZŠ a MŠ 
ve Frýdku-Místku, Lískovci se 
přihlásili do Výzvy pro mo-
ravské školy zapojené v pro-
gramu EKOŠKOLA vyhláše-
né Sdružením Tereza a Pro-
vident Financial, s.r.o. s pro-
jektem ke Dni stromů. Cílem 
byla realizace tématu Ekoško-
ly – Zeleň a prostředí školy. 

Náš projekt byl úspěšný a dne 
15.10. přišli mezi nás zástupci spo-
lečnosti Provident Financial, s.r.o. 
a předali nám symbolický šek na 
částku 13 500 Kč. Tato částka nám 

Den stromů v ZŠ Lískovec
umožnila nakoupit sazenice keřů, 
nářadí pro výuku na školním po-
zemku a ocenit nejaktivnější žáky.

V pracovní části realizace pro-
jektu žáci 8. a 9. tříd vykopali jámy 
pro výsadbu okrasných keřů, na-
vozili kompost a i za nepříznivého 
počasí keře vysadili. Pro všech-
ny žáky školy byly vyhlášeny vý-
tvarné, literární a fotografické sou-
těže. Nejlepší práce z těchto sou-
těží jsou v současné době na ná-
stěnkách a výstavkách v prosto-
rách školy. Pozornosti se těší i 
malá výstavka dřevěných hraček.

Většina dětí nastupuje po 
prázdninách do školy se zvě-
davostí, co nového je čeká ve 
škole. Ve třídě pak vyhlížejí 
nové kamarády a nové učitele.

Na 4. ZŠ určitě všechny pře-
kvapilo krásné nové hřiště. Díky 
teplému září si ho mohli všichni 
žáci vyzkoušet. To, co natréno-
vali na hřišti za školou, předvedli 
na sportovní akci, která se kona-
la 7. 10. v Jablunkově. V okres-
ním kole přespolního běhu byli 
úspěšní hned dva naši žáci.

David Bystroň obsadil 3. místo 
a Tomáš Mišek 4. místo. Věříme, 
že tyto úspěchy budou vhodnou 
motivací i pro ostatní naše žáky. 
Oběma chlapcům blahopřejeme a 
přejeme další medaile ze soutěží.

Novinky čekaly na děti v po-
době dalších školních soutěží. Od 
září probíhají na 1. stupni celo-
roční projekty, kterých se mohou 
účastnit všichni žáci podle svých 
zálib. Rozvíjí si matematické myš-
lení při luštění sudoku, hrají si na 
básníky a zavítají také do historie.

Ti nejúspěšnější se utkají v 
závěrečných kolech a získají 
cennou odměnu.

Věříme, že tyto projektové sou-
těže budou pro děti hrou a záro-
veň povedou k jejich vzdělávání.

Už nám začaly 
soutěže

Už jste byli někdy v zeleni-
novém království? Že ne? Tak 
se zeptejte našich malých ka-
marádů z 1.A ze 2. základní 
školy Jana Čapka. Ti se svou 
paní učitelkou Dášou Šaflo-
vou trávili v této zemi plné vi-
tamínů celý týden.

Naučili se zde mnoho nové-
ho nejen o zelenině, ale s mrk-
vičkou Aničkou poznali i nová 
písmenka, s rytířem Okurčákem 
četli slabiky, královna Cibulka 
žáčky naučila nové číslice a po-

Zeleninové království v 1.A
mohla jim s počítáním.

S princem Mrkvičákem se na-
učili hymnu zeleninového králov-
ství. Zeleninu poznávali, třídili a s 
pomocí maminek si připravili ze-
leninové svačinky. Děti vytvoři-
ly spolu s paní učitelkou výstav-
ku zeleniny, ovoce, polních plo-
din, obilovin a stromů, kterou si 
prohlídli i ostatní žáci z 1. stupně.

V zeleninovém království se 
prvňáčkům moc líbilo a už se 
těší na další projektový den, kdy 
mezi ně přiletí dráček Školáček.

Dříve si děti toto 
období spojovaly 
s vůní bramboro-
vé natě. Děti v naší 
školce se se zdánli-
vě obyčejnou bram-
borou blíže sezná-
mily při nejrůzněj-
ších činnostech v 
průběhu našeho tý-
denního projektu.

Ochutnali jsme brambory upra-
vené na mnoho způsobů (jako 
pomazánku, kaši, guláš, v polév-
ce aj.), při dramatizaci pohádky 
Františka Hrubína nám poslou-
žily jako bramborové korále, do-
zvěděli jsme se, že brambory jsou 
surovinou k výrobě škrobu, sami 

Svátek brambor v MŠ Lískovecká

jsme z nich vyrobili tiskátka, vy-
modelovali jsme je spolu s ostatní 
zeleninou. Pomocí brambor jsme 
se vítali v ranním kroužku, hráli si 
různé, nejen štafetové hry, rozví-
jeli početní představy atp.

S tvůrčím zápalem rodičů a 
dětí na naší Bramboriádě z nich 

vznikali nejroztodivnější strašid-
láci, půvabné princezny, sluníč-
ka, srdíčka, želvy, šneci. Vždyť 
taková zvláštně urostlá brambo-
ra vzbudí v každém, nejen v dě-
tech, nejrůznější fantazijní před-
stavy! K cílům naší Bramboriády 
patřilo také uvědomění si, kolik to 
dá práce, než se taková brambo-
rová kaše dostane na talíř! 

Nyní se už těšíme na naše 
školkové podzimní Dráčkohrát-
ky, které vyvrcholí drakiádou a 
opět počítáme s bohatou účastí.

Renáta Zahradníková

Základní škola národního 
umělce Petra Bezruče ve Frýd-
ku-Místku znovu rozjíždí spolu-
práci s humanitární organizací 
Adra. V listopadu začíná reali-
zovat již počtvrté celoroční pro-
jekt „Pomáháme společně“.

„Po slavnostním zahájení pro-
jektu nás čeká v prosinci akce 
Myslíme na seniory – advent v Do-
mově Pokojného stáří. Žáci 4. a 5. 

1. ZŠ znovu spolupracuje s Adrou
tříd budou vytvářet slohové a vý-
tvarné práce na téma „Body X – 
křižovatky, rozhodování“, které vy-
hodnotí zástupci magistrátu, spon-
zorských firem a Adry. Na jaře je 
v plánu projekt „PRVÁK“, který je 
samozřejmě určen těm nejmlad-
ším žáčkům. Chystáme ale i pro-
jekt pro celou rodinu ADRA s rodi-
nou-rodina s ADROU,“ prozradila 
Libuše Stachurová.

Chybět nebude tradiční blok 
na téma „Dobrovolnictví“, který 
bude určen vybraným žákům 9. 
tříd a proběhne formou diskuze u 
kulatého stolu s několika dobro-
volníky z DC ADRA. Před koncem 
školního roku se uskuteční výsta-
va slohových a výtvarných prací 
na téma „Pomáháme společně“ v 
Galerii Pod sovou. Nejlepší práce 
budou odměněny.  (pp)
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Mistrovská utkání HC FRÝDEK-MÍSTEK 
sobota 7.11. 10:00 7 + 8.tř. - Havířov
sobota 7.11. 17:00 muži - Orlová
neděle 8.11. 10:30 mladší dorost - Znojemští orli
pátek 13.11. 19:00 starší dorost - Břeclav
sobota 14.11. 10:00 turnaj 2.tříd v minihokeji (do 14:30) 
neděle 15.11. 10:30 junioři - Přerov
neděle 15.11. 13:00 3 + 4.tř. - Havířov 
úterý 17.11. 9:00 7 + 8.tř. - Třinec 
úterý 17.11. 14:00 mladší dorost - Přerov 
úterý 17.11. 18:00 muži - Prostějov 
pátek 20.11. 19:00 starší dorost - Orlová
sobota 21.11. 10:00 7 + 8.tř. - Orlová
neděle 22.11. 10:30 junioři - Orlová
středa 25.11. 18:00 muži - Valašské Meziříčí
čtvrtek 26.11. 15:30 mladší dorost - Uherské Hradiště 
pátek 27.11. 19:00 junioři - Třebíč
sobota 28.11. 10:00 5 + 6.tř. - Opava
sobota 28.11. 14:15 3 + 4.tř. - Poruba
neděle 29.11. 10:30 starší dorost - Znojemští orli

Veřejné bruslení – VSH
4.11. 16:15 - 17:45 Veřejné bruslení
7.11. 8:30 - 9:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
8.11. 8:30 - 9:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
8.11. 17:00 - 18:30 Veřejné bruslení
11.11. 16:15 - 17:45 Veřejné bruslení
14.11. 8:30 - 9:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
15.11. 8:30 - 9:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
15.11. 17:00 - 18:30 Veřejné bruslení
18.11. 16:15 - 17:45 Veřejné bruslení
21.11. 8:30 - 9:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
22.11. 8:30 - 9:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
22.11. 17:00 - 18:30 Veřejné bruslení
28.11. 8:30 - 9:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
29.11. 8:30 - 9:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
29.11. 16:00 - 18:00 Veřejné bruslení – Mikuláš na ledě

Plavání na 11. základní škole
Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-Místku

Plavání pro veřejnost:
Termín platnosti plavenek: 1.10.2009 – 28.6.2010

Cena plavenky: 500 Kč čtvrtletní – 12 vstupů
Otevírací doba

Pondělí: 19,00 – 20,00
Úterý: 16,00 – 17,00 18,00 – 19,00

Čtvrtek: 19,00 – 20,00 
Pátek: 19,00 – 20,00

Možnost pronájmu bazénu pro veřejnost:
Cena pronájmu: 850,- Kč / hodina

Maximální počet osob v bazénu: 45
Informace na tel.č. 558 425 538, 558 425520, 777 561 522

TJ Slezská - 2. ZŠ F-M 
má volná místa ve stolním tenise pro mládež 9-15 let.

Hrajeme každý pátek od 17:30 - 19:30h v tělocvičně na ulici
J. Čapka, vchod boční brankou.

Jedná se o rekreační sport (NE pro registrované hráče)

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

V minulosti bylo naše 
město v tomto národním 
sportu díky mužstvům jako 
Hutní Montáže nebo Sokol 
Frýdek-Místek vidět v nej-
vyšších nohejbalových sou-
těžích. V nynější době se na 
špičkové úrovni nohejbal u 
nás už nehraje, přesto tato 
krásná hra ve Frýdku-Místku 
úplně nezanikla.

Spousta neregistrovaných 
místních družstev se pravidel-
ně zúčastňuje různých turna-
jů. A díky několika nadšencům 
vznikla i městská soutěž. A tak 
byl 31. října v tělocvičně TJ Svi-

adnov rozehrán již třetí ročník 
„Zimní frýdecko-místecké ligy“ v 
nohejbale trojic. V pěti jednotli-
vých turnajích se o titul „Mistra 
Frýdku-Místku“ utká osm nohej-
balových družstev z Frýdku-
-Místku a blízkého okolí. Jména 
jako Žurovec, Kvarda, Chmiel, 
Hoďák nebo Koloničný jistě fa-
nouškům i pamětníkům napoví, 
že o kvalitní nohejbal nebude v 
zimní lize nouze. Obhajovat ti-
tul z předchozích dvou ročníků 
bude tým Štandlu, vedený ne-
stárnoucí frýdecko-místeckou 
nohejbalovou legendou Zdeň-
kem Žurovcem.

Nohejbal ve Frýdku-Místku žije!

V sobotu 7. listopadu se 
uskuteční v našem městě tra-
diční a největší běžecký zá-
vod na Moravě Hornická de-
sítka. Hlavním pořadatelem je 
oddíl atletiky TJ Slezan Frý-
dek-Místek, celá akce se koná 
pod záštitou Statutárního 
města Frýdek-Místek.

V sobotu 7. listopadu od 11.30 
hodin se opět zaplní prostory v 
Národním domě a jeho okolí. V 
loňském 23. ročníku se postavi-
lo na start rekordních 1439 běžců 
všech věkových kategorií!  I le-
tos jsou připraveny krásné ceny, 
program pro děti, prodej sportov-
ního vybavení a další doprovod-
ný program, a tak lze očekávat 
opět velkou účast. Od nejmen-
ších capartů, až po osmdesátile-
té veterány.  

ZÁVODY DĚTÍ – BĚHÁME
S UNIBONEM

NOVINKA!  Všechny předem 
přihlášené děti obdrží startovní 
číslo se svým jménem! O neo-
pakovatelný úvod celé akce se 
každoročně stará mládež. Vloni 
bylo na startu přes šest set dětí 
a na tratích od 150 do 836 metrů 
sváděly urputné boje. Vzhledem 
k obrovskému zájmu dětí byly 
kategorie opět rozšířeny, a tak je 
letos připraveno celkem 11 kate-
gorií mládeže. Jako první vyběh-
nou na trať 300m děti ročníku 
2002/2003 a postupně přijdou 
na řadu chlapci a dívky v dalších 
deseti žákovských kategoriích a 
čeká na ně 836 m, pro dorost je 
to pak 1672 m. Závody mládeže 
uzavře závod těch nejmenších 
capartů ročník 2004 a mladší. 
Aby ti nejmenší nemuseli dlou-
ho čekat na vyhlášení, vystartu-
jí v 15.16 hodin, tedy ihned po 
startu hlavního závodu, a čeká 
je 150 m. Ve všech kategoriích 
obdrží vítěz dort, první tři medai-
li a prvních šest tričko a krásné 

Frýdek-Místek bude opět v pohybu
ceny. Pro všechny děti je kromě 
již zmiňovaných startovních čí-
sel se jménem pro předem při-
hlášené připravena bohatá tom-
bola s krásnými cenami jako no-
tebook, mobil, MP4, sportovní 
vybavení a spousta dalších.

SOUTĚŽ ŠKOL
V rámci závodů dětí se pravi-

delně koná i soutěž škol o nej-
lepší, ale i nejpočetnější výpra-
vu. Do soutěže o nejlepší školu 
se započítává deset nejlepších 
výsledků žáků ve všech katego-
riích. Pro nejlepší školy jsou při-
praveny poháry a pro zúčastně-
né děti sladká odměna. Pro prv-
ní tři nejpočetnější výpravy je 
připraveno sportovní vybavení v 
celkové hodnotě 10.000 Kč.    

DOPROVODNÝ PROGRAM 
Dětem zpříjemní čekání na 

vyhlášení vítězů a losování tom-
boly zábavné odpoledne. Při-
praveno je promítání pohádek a 
různé soutěže se sladkými od-
měnami. Pro dospělé účastníky 
je připraven tradiční prodej spor-
tovního vybavení. 

BĚH PRO ZDRAVÍ
– BĚHÁME S RBP

Šancí pro každého je Běh 
pro zdraví, který měří 1000 m 
a předchází hlavnímu závodu. 
Stovky běžců se dají do  pohy-
bu ve 14.45 hodin. Nad během 
převzala záštitu Revírní bratr-
ská pokladna a stejně jako kaž-
dý rok přiláká tento běh na start 
řadu dětí s rodiči a dav běžců 
jistě zláká i diváky. Pro prvních 
400 běžců v cíli je připraveno 
tričko s emblémem závodu a dá-
rek od zdravotní pojišťovny RBP 
a opět nebude chybět ani boha-
tá tombola.

HLAVNÍ ZÁVOD
Hlavní závod měří 10 km a 

bude odstartován v 15.15 ho-
din před Národním domem. Na 
závodníky čekají tři okruhy a 

opět je očekávána účast několi-
ka stovek běžců z celé republi-
ky i zahraničí. Samozřejmě nej-
početnější skupinu tvoří rekreač-
ní běžci, kteří si chtějí pouze vy-
zkoušet své síly. Pro nejlepší v 
hlavním závodě jsou připrave-
ny finanční odměny, pro prvních 
400 běžců je připraveno tričko s 
emblémem závodu. Mezi všech-
ny běžce bude losována tombo-
la s cenami za 30 000 Kč. Pře-
dem přihlášení občané naše-
ho města platí startovné pouze 
symbolických 30 Kč.  

KONDIČNÍ BĚH
Ani letos nechybí nesoutěž-

ní kondiční běh. Je určen pro 
všechny, kteří si netroufnou na 
deset kilometrů, ale běh pro 
zdraví je pro ně málo. Absol-
vují jeden okruh hlavního závo-
du, tedy 3333 m. Pro prvních 
sto jsou připravena trička, pro 
všechny losování tomboly. A 
rovněž zde platí – předem při-
hlášení Frýdečáci pouze 30 Kč. 

Přihlášky k hlavnímu závodu, 
kondičnímu běhu i k závodům 
dětí můžete zasílat na email 
slezanfm@email.cz. Případně 
najdete veškeré informace na 
stránkách www.slezanfm.napro-
ti.cz, nebo se informujte na tele-
fonu 606 257 453. Takže srdeč-
ně zveme všechny zájemce o 
aktivní pohyb! Neváhejte a při-
hlaste se včas.

UPOZORNĚNÍ
V souvislosti s konáním silnič-

ního běhu Hornická desítka bu-
dou v sobotu 7. listopadu v době 
od 12.00 do 16.30 hodin pro sil-
niční provoz úplně uzavřeny uli-
ce Palackého a Politických obětí. 
V tuto dobu není možno rovněž 
na uvedených ulicích parkovat. 
V době od 15.15 do 16.30 hodin 
pak bude rovněž úplně uzavřena 
ulice 28. října až k ulici Ke Spla-
vu. Děkujeme za pochopení.

SOKOLKY LÉPE NEŽ LONI: Slibně rozjely nový extraligový ročník frýdecko-místecké volejbalistky.
S jedinou porážkou patří nyní k elitě.                 Foto: Petr Pavelka
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6. základní škola na ulici 
Pionýrů se mohla jako první 
pochlubit zbrusu novou tělo-
cvičnou, navíc takových para-
metrů, že tuto halu mají jako 
domovskou extraligoví há-
zenkáři a volejbalistky. Nyní 
se naopak v poslední fázi za-
řadila mezi ostatní frýdecko-
-místecké školy, které se do-
čkaly výstavby venkovního 
sportovního areálu.

„Na této škole jsem působil a 
pamatuji si, jak se tehdejší ve-
dení města k možnosti výstav-
by hřiště stavělo. Když jsem při-
šel na radnici, stanovili jsme si 
ovšem školství a vylepšení škol-
ních sportovišť jako prioritu, tak-
že jsem rád, že po osmi letech 
práce máme i u 6. ZŠ moderní 
sportovní zázemí, které budou 
využívat děti, veřejnost i profe-
sionální sportovci,“ těší náměst-
ka primátora Petra Cvika, který 
měl v poslední době hned třikrát 
možnost přinést důkaz o tom, 
že radnice své závazky mys-
lí vážně. Po hřišti na 4. ZŠ se 
slavnostního okamžiku dočkala 
Šestka a pár dní po ní 5. a 9. ZŠ.

„Základní škola na ulici Pioný-
rů využívala k výuce tělesné vý-

Šestka má ideální sportovní zázemíŠestka má ideální sportovní zázemí
chovy zejména tělocvičnu a od 
roku 2004 také moderní sportov-
ní halu pro míčové sporty, která 
byla ovšem zčásti vybudována 
na úkor venkovního hřiště, tak-
že škola byla téměř pět let bez 
adekvátního venkovního spor-
toviště. Nový venkovní sportov-
ní areál, jehož vybudování při-
šlo na více než sedm milionů ko-
run, jsme zařadili jako investici až 
nyní, protože se snažíme do škol 
investovat rovnoměrně,“ vysvět-
lil náměstek primátora Petr Cvik, 
který má ve své kompetenci jak 
školství, tak i sport. 

Nový venkovní sportovní are-
ál u 6. ZŠ se skládá z atletické-
ho oválu, běžecké dráhy, dosko-
čiště pro skok do dálky a oplo-
ceného víceúčelového hřiště 
pro míčové hry – kopanou, te-
nis, volejbal, házenou, nohejbal, 
florbal nebo streetbal. Veškeré 
sportovní plochy mají povrch z 
moderního odpruženého tarta-
nu. Komunikační plochy jsou ze 
zámkové dlažby, ostatní plochy 
byly zatravněny.

Sportovní areál poslouží ke 
zkvalitnění výuky tělesné výcho-
vy, ale také k provozování spor-
tovních kroužků. Využívat jej bu-

SLAVNOSTNÍ PŘESTŘIŽENÍ PÁSKY: Radní a předseda volejbalového oddílu Jiří Zaoral, náměstek primáto-
ra Petr Cvik, vedoucí odboru školství Ilona Nowaková a ředitelka školy Libuše Zárubová.  Foto: Petr Pavelka

dou i místní volejbalistky a há-
zenkáři, poslouží i atletice, pro-
tože na škole jsou již řadu let 
kroužky atletiky od nejmenších 
prvňáčků, na druhém stupni pak 
třídy s rozšířenou výukou těles-
né výchovy, kde je atletice vě-
nována značná pozornost. Vy-
lepšení podmínek pro tělocvik 
a speciálně atletické disciplí-
ny si pochvaluje Klára Maštalí-
řová, zdejší učitelka a součas-

ně atletická trenérka. „Žáci této 
školy se vždy prosazovali v me-
ziškolních atletických soutěžích, 
v okresních, krajských kolech 
i v celorepublikových finále. U 
stříhání pásky například nechy-
běl náš žák – letošní Mistr ČR v 
běhu na 1500 m a 3000 m Jakub 
Zemaník. Ten prodlužuje řadu fi-
nalistů či Mistrů České republiky 
v atletice, kteří z této školy vze-
šli: Daniel Moškoř, Míša Rejdo-

vá, Dita Janíková, Nikola Hor-
ňáčková, Michal Štefek. Snad i 
žáci v hodinách tělocviku ocení, 
že už nemusí trénovat vytrvalost 
u řeky Ostravice a běhat sprin-
ty na nerovném terénu a vše se 
projeví i na jejich vztahu k pohy-
bu,“ věří Klára Maštalířová, která 
pochválila vstřícnost magistrátu, 
který se po konzultaci přiklonil k 
rozšíření oválu na tři dráhy opro-
ti plánovaným dvěma.  (pp)

Nebýt nepříjemných a ob-
tížně řešitelných problémů s 
nevyjasněnými vlastnickými 
vztahy na školním pozemku, 
mohli žáci 5. a 9. ZŠ jásat nad 
novým sportovištěm už dáv-
no. Město chtělo vzhledem k 
počtu zdejších žáků a návaz-
nosti na frýdecko-místecký 
fotbal vystavět areál už něko-
lik let, ale majetkoprávní vzta-
hy bylo nutné nejprve složitě 
narovnávat. O to větší radost 

5. a 9. ZŠ se konečně dočkaly sportovního areálu5. a 9. ZŠ se konečně dočkaly sportovního areálu
všichni zainteresovaní před 
pár dny měli.

„O vybudování hřiště u základ-
ních škol na ulici El. Krásnohor-
ské jsme usilovali sedm let. Po-
zemky vhodné pro jeho výstav-
bu nebyly v majetku města, spo-
jit se s jejich majiteli a dohodnout 
se s nimi na prodeji nebylo jedno-
duché. Po majetkoprávním vypo-
řádání jsme okamžitě zahájili pří-
pravy k realizaci výstavby multi-
funkčního sportoviště pro téměř 

900 žáků,“ řekl k průběhu realiza-
ce akce náměstek primátora Petr 
Cvik s tím, že výstavbě sportoviš-
tě ve dvorní části obou škol před-
cházelo odstranění betonových 
ploch i stávajícího oplocení kolem 
nevyhovujícího škvárového hřiš-
tě, vybourání části chodníků za-
sahujících do nově navrženého 
sportovního areálu a terénní úpra-
vy. Žáci obou škol dosud využívali 
ke sportovním aktivitám nedaleké 
fotbalové hřiště, které bylo před 
několika lety ve spolupráci s míst-
ním fotbalovým klubem uprave-
no, a také menší asfaltové hřiště 
na basketbal a volejbal. Nyní mají 
školy vlastní moderní sportoviště 
za téměř 12 milionů korun, které 
byly uvolněny z rozpočtu města. 

 „Nové moderní multifunkční 
sportoviště nabízí běžeckou drá-
hu o délce 200 metrů a šířce pět 
metrů, dvě doskočiště pro skok 
daleký, výškařský a koulařský 
sektor. Uvnitř běžeckého oválu 
se nachází oplocené víceúčelo-
vé hřiště pro mezinárodní háze-
nou, které lze sítí rozdělit na dvě 
hřiště pro basketbal nebo volej-
bal. Sportovní plochy mají vel-
mi kvalitní pružný umělohmotný 
povrch, který nabízí sportovcům 
příjemný pohyb. Plochy mezi 
jednotlivými hřišti a sektory byly 
zatravněny,“ řekl náměstek pri-
mátora Miroslav Dokoupil. 

„Vybavený venkovní sportov-

KONEČNĚ!: S úlevou pásku stříhali zleva ředitel 9. ZŠ Lubomír Bar-
tek, náměstek primátora Petr Cvik, náměstek primátora Miroslav Do-
koupil a ředitel 5. ZŠ Milan Krasula.  Foto: Petr Pavelka

ní areál umožní efektivní výuku 
tělesné výchovy obou škol a sta-
ne se místem pro činnost škol-
ních družin, sportovních kroužků 
a klubů,“ zhodnotil přínos nové-

ho hřiště náměstek Petr Cvik s 
tím, že celý areál bude ještě le-
tos oplocen, opatřen kamero-
vým systémem a světly s čidly 
reagujícími na pohyb.  (pp)
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Až dosud frýdecká Galerie 
pod zámkem sázela na osvěd-
čená jména ve výtvarném svě-
tě známých osobností – jako 
námořník na mnohokrát vy-
zkoušené přístavy. Poslední 
výstavou ovšem lehce změni-
la kurz a vydala se do méně 
jistých vod s tím, že rozbouře-
nější hladina výtvarného vkusu 
může publiku, které si do gale-
rie zvyklo chodit, přinést stejně 
nevšední zážitky jako setkání s 
léty prověřenou klasikou.

Galerie představuje Prostoro-
vé vize Lukáše Orlity, zástupce 
mladé výtvarné generace, kte-
rý je frýdecko-místeckým patri-
otem. „Pozvat do galerie Lukáše 
Orlitu mělo hned několik důvo-
dů. Autor strávil ve Frýdku-Míst-
ku své dětství a mohl se sem 
tak prostřednictvím svých obra-
zů vrátit a poprvé zde uspořá-
dat svou samostatnou výstavu. 
Navíc jeho dílo nesporně zaujme 

Galerie pod zámkem změnila kurzGalerie pod zámkem změnila kurz

LUKÁŠ ORLITA: Galerie pod zámkem poprvé přivítala představitele mladší výtvarné generace.
Foto: Petr Pavelka

svou originalitou a chtěli jsme i 
trochu pozměnit dramaturgii vý-
stav, protože v uplynulé době 
dostali u nás prostor představi-
telé starší věkové generace. Lu-
káš Orlita reprezentuje opačný 
pól,“ vysvětlila podzimní volbu 
majitelka galerie Ivana Cviková.

Lukáš Orlita v roce 2000 vy-
studoval ateliér malby u profeso-
ra Načeradského v Brně, kde zís-
kal ateliérovou cenu za nejlepší 
malířský výkon roku. Dokázal se 
prosadit i na mezinárodním poli, 
v roce 2002 se například v Paří-
ži účastnil projektu „klíčení mla-
dých talentů“ Germination. V Pa-
říži jej okouzlila abstraktní malba 
natolik, že ze zarytého hyperre-
alisty se stal vášnivý abstraktní 
umělec. Ve Frýdku-Místku ukázal 
obě své polohy, přičemž některé 
obrazy připadaly divákům hodně 
domácí. Již od dob studií je totiž 
Orlita posedlý technicistním mo-
tivem mostu a zdroje své tvorby 

čerpal mimo jiné i v industriálním 
okolí nechvalně proslulého průta-
hu městem. S motivem mostu sil-
ně experimentuje, dalším prvkem 
jeho zájmu se ale stal čtverec, 

který chápe jako symbolické vy-
jádření kondenzace rozumu a ra-
cionality. Jeho opakováním a va-
riacemi dosahuje rozmanité vý-
sledky a jeho geometrizující mal-
by jsou až jakýmisi designovými 
ikonami. Principy geometrie po-
važuje za základ a východisko 
své tvorby, přibírá si k tomu op-
tické vlastnosti barvy. Také pečli-
věji než jiní malíři připravuje plát-
na, protože mu jde o silně vizuál-
ní výrobek. Jeho designové obra-
zy, původně chladně vykonstru-

ované intelektem, přesto nepo-
strádají emoce.

„Je to už dvacet let, co jsem 
z Frýdku-Místku odešel studovat 
do Brna. Jsem rád, že jsem díky 
Galerii pod zámkem dostal pro-
stor prezentovat zde svou tvorbu 
a mohl se takto do města svého 
dětství vrátit. Zvu všechny příz-
nivce umění, aby se na mé ob-
razy přišli do krásné galerie po-
dívat,“ vyzval Lukáš Orlita. Jeho 
pozvánku můžete přijmout do 
pátku 20. listopadu.  (pp)

Pobočka Městské knihovny 
Frýdek-Místek na sídlišti Slez-
ská, která je umístěna v prosto-
rách 11. ZŠ na ulici Jiřího z Po-
děbrad, je k dispozici čtenářské 
veřejnosti již od roku 1993.

V roce 1999 zde proběhla 
rozsáhlá rekonstrukce, která vy-
tvořila pro návštěvníky téměř do-
mácí prostředí. Knihovna je vy-
bavena moderním a funkčním 
nábytkem, z bývalých prostor 
třídy pro výuku vznikla příjemná 
studovna, kde probíhají veškeré 
vzdělávací a kulturní akce. 

Knihovní fond v současné 
době obsahuje téměř 17 tisíc knih 
a přibližně 40 titulů periodik. Výho-
dou této půjčovny je pestrost na-
bízeného knižního fondu, určené-
ho pro všechny kategorie obyva-
tel města. Provádíme i kopírování 
z dokumentů knihovny. V půjčov-
ně jsou tři internetová místa, ve 
studovně je on-line vyhledávač.

Knihovna také velmi úzce 
spolupracuje se základními a 
mateřskými školami. Během 
školního roku pořádáme knihov-
nické besedy a informativní lek-
ce pro děti. Náměty jsou přizpů-
sobovány potřebám a návrhům 
vyučujících, zejména z 11. ZŠ a 
2. ZŠ, s nimiž má knihovna vel-
mi dobrou spolupráci.

V minulosti se zde žáci se-

Městská knihovna Frýdek-Místek
pobočka na 11. ZŠ Slezská vás zve

tkávali se spisovateli, proběh-
lo natáčení dramatizace vánoč-
ního programu, připraveného ve 
spolupráci s vyučujícími 11. ZŠ. 
Knihovna se aktivně podílela na 
pečení cukroví, přípravě kostý-
mů i dramatizaci projektu. 

Pro dospělé čtenáře zde pro-
běhly výukové kurzy břišních 
tanců, mezi seniory přišla i psy-
choložka. Velmi oblíbené je kaž-
doroční vánoční posezení a čet-
ba knih se čtenáři. Probíhají zde 
i výtvarné dílny pro děti, soutěže 
a v neposlední řadě výuka zákla-
dů práce na PC pro seniory. 

Jsme knihovnou, která vy-
hovuje požadavkům této doby. 
Naše knižní fondy jsou k dispo-
zici nejen čtenářům zdejšího síd-
liště, ale i těm, kteří se domníva-
jí, že jsme knihovnou školní.

Velkou výhodou je i bezbarié-
rový přístup, který umožní zdra-
votně handicapovaným a ma-
minkám s dětmi lepší přístup.

Na Vaši návštěvu se budou 
těšit pracovnice knihovny.

Otevírací doba:
Po 9:00 – 11:00 12:00 – 17:00

Út 12:00 – 15:30
St zavřeno

Čt 12:00 – 17:00
Pá 12:00 – 15:30

Naďa Krejčí
a Magdalena Hasalová

Po mimořádně úspěšném 
koncertu Horkýže Slíže, vy-
stoupení objevu roku 2008 
Toxique a dvojkoncertu „za-
vedených firem“ Clou a Po-
st-it čeká příznivce kvalitního 
rocku další špičková sestava. 
V sobotu 21. listopadu v hu-
debním klubu Stoun vystou-
pí poněkud ulítlá stálice čes-
ké hudební scény WOHNOUT.

Tato pražská kapela, kte-
rá vznikla v roce 1996, produ-
kuje zajímavou a charakteristic-
kou hudbu a vtipné, často jen 
stěží pochopitelné texty. Hlav-
ními představiteli jsou bratři Ho-
molové. Hrají ve složení brat-
ři Jan a Matěj Homolovi (zpěv, 
kytary), Jirka Zemánek (baso-
vá kytara, zpěv) a Zdeněk Stei-
ner (bicí). Vsadili na pestré, tvr-
dé, ale melodické kytary, české 
texty a především energií nabité 
koncerty. Do širšího povědomí 
se dostali v roce 1998, kdy před-
skakovali Lucii na jejím výroč-
ním turné, Žlutému psu na turné 
a Offspring na koncertu v Pra-

Hvězdný podzim ve Stounu pokračuje

ze. Mají za sebou desky Cun-
DaLla (1998), Zlý noty na veče-
ři (2000), Pedro se vrací (2002), 
Rande s panem Bendou (2004), 
Polib si dědu (2008) a nejnověj-
ší album Karton veverek (2009), 
které bylo k mání nejprve v digi-
tální podobě od března 2009 a 
fanoušci si ho mohli exkluzivně 
stáhnout na hudebním portálu 
www.t-music.cz. V rámci stažení 
digitálního alba bylo na každém, 
jakou cenu si stanoví, včetně 0 
Kč! Teprve v dubnu byla novinka 

k mání v běžné distribuci na CD.
„Do Stounu si WOHNOUTI při-

vezou předkapelu kapelu MATA-
HARI,“ říká dramaturg klubu Kamil 
Rudolf. „Podzimní série koncertů 
špičkových interpretů tím zdale-
ka nekončí. Hned 27. listopadu po 
několika letech uvítáme funkovou 
formaci J.A.R. a 4. prosince bude 
vůbec poprvé ve Stounu k vidě-
ní a slyšení DIVOKEJ BILL v ne-
tradičním akustickém vystoupení. 
Prostě jedna lahůdka za druhou!“ 
láká Kamil Rudolf. 

Co znamená ve Frýdku-
-Místku akce Doneste si zvo-
neček, rozsvítíme stromeček, 
už za poslední roky nejspíš 
víte. Atraktivní záležitost pro 
děti, kdy se náměstí v Míst-
ku zcela zaplní lidmi. Letos 
se akce v duchu tradic a vá-
noční pohody chystá už na 4. 
prosince!

Celým odpolednem bude pro-
vádět moderátorská dvojice Těž-
kej Pokondr, která akci také zavr-
ší svým koncertem. Pro děti bu-

dou připravena pohádková před-
stavení, malé soutěže a také díl-
ničky ve spolupráci se středis-
kem volného času Klíč, kde se 
mohou naučit tradičním vánoč-
ním zvykům. V průběhu odpoled-
ne, před rozsvícením vánočního 
stromu, vystoupí Bára Basiková, 
která ve finální části svého kon-
certu zazpívá koledy s dětmi ze 
ZUŠ Frýdek-Místek. 

„Vzhledem k tomu, že letos 
ladíme celý Advent do staročes-
kých tradic, chtěli bychom oslovit 

všechny občany, kteří by se chtě-
li do Adventu zapojit. Umíte-li
vyrobit tradiční české ozdoby či 
cokoliv jiného spojené s témati-
kou staročeských Vánoc a chtě-
li byste se zapojit do programu s 
prodejem těchto výrobků, obrať-
te se na nás na e-mailové adre-
se: stanky@o-range.cz.,“ vyzý-
vají zástupci pořadatelské agen-
tury, která zároveň připravuje 
soutěž o nejkrásnější adventní 
věnec. Více k této soutěži v příš-
tím čísle zpravodaje.  (pp) 

Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček
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V sociální oblasti chceme: podpořit veřejně účelné aktivity občanskýchV sociální oblasti chceme: podpořit veřejně účelné aktivity občanských
sdružení zdravotně postižených, soustředit se na získávání evropských, státních sdružení zdravotně postižených, soustředit se na získávání evropských, státních 
a krajských dotačních programů v oblasti poskytovatelů sociálních služeba krajských dotačních programů v oblasti poskytovatelů sociálních služeb

OTEVŘENÍ KAVÁRNY EMPATIE: Primátorka Eva Richtrová na 
slavnostním otevření.   Foto: Petr Pavelka

V rámci programového pro-
hlášení Rady města Frýdku-
-Místku došlo k finanční podpoře 
neziskových organizací v oblas-
ti sociálních služeb. Cílem bylo 
také podpořit veřejně účelné ak-
tivity občanských sdružení zdra-
votně postižených.

Statutární město Frýdek-Mís-
tek v roce 2009 v rámci výběro-
vého dotačního řízení na poskyt-
nutí účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Frýdku-Míst-
ku pro právnické a fyzické oso-
by podpořilo 35 projektů v cel-
kové výši 4 miliony korun. Mezi 
jinými byl také podpořen napří-
klad projekt „Kamarád a učitel 
2v1 jako forma asistence v soci-
álně znevýhodněných rodinách 
– S.T.O.P“. Projekt je zaměřen 
na rodiny s dětmi v nepříznivých 
sociálních situacích (chudoba, 
nízká sociokulturní úroveň, sní-
žené dovednosti a schopnosti 

rodičů, výchovné a výu-
kové problémy dětí), kte-
ré komplikují a ohrožují 
zdravý vývoj dítěte a soci-
ální fungování rodiny. „Cí-
lem projektu je obnove-
ní nebo zachování funk-
cí rodiny v jejím přiroze-
ném prostředí s využitím 
asistence – individuální-
ho doučování dětí v rodi-
ně a mentoringu,“ objasnil 
radní Ivan Vrba. Dalším pod-
pořeným projektem se sta-
la „Kavárna Empatie – Nácvi-
kové pracoviště pro osoby se 
zdravotním postižením – Slez-
ská diakonie“. V kavárně pracují 
lidé na pozicích číšník-barman s 
duševním a mentálním postiže-
ním. „Kavárna vytváří mezistu-
peň mezi klasickým otevřeným 
trhem práce a chráněným pra-
covním prostředím, což přiná-
ší osobám s výrazným zdravot-

ním handicapem ideální příleži-
tost zapracovat se a na základě 
získaných dovedností přejít dále 
na otevřený trh práce,“ vysvětlil 
smysl zařízení radní Ivan Vrba.

Statutární město Frýdek-Mís-
tek také pro rok 2010 vyhlásilo 
dotační programy na podporu a 
rozvoj sociálních služeb. Pod-

mínky programu byly zveřejně-
ny v minulém čísle zpravodaje, 
najít si je stále můžete na webo-

vých stránkách města. Žadate-
lé o dotace musí formality vyří-
dit do konce listopadu.

Město s pomocí dotace EU zrekonstruovalo Město s pomocí dotace EU zrekonstruovalo 
denní centrum v Azylovém domě Bethel 

DENNÍ CENTRUM: Služby azylového domu jsou v chladnějších 
dnech žádané.   Foto: Petr Pavelka

Na konci září byla dokonče-
na výstavba nových prostor pro 
denní centrum v Azylovém domě 
Bethel. Náklady na stavební prá-
ce a vybavení dosáhly téměř 1,4 
milionu korun, přičemž 92,5% z 
celkové částky bude uhrazeno 

z dotace z Regionálního operač-
ního programu Moravskoslezko.

Azylový dům Bethel se nachá-
zí na ulici Bahno-Příkopy a po-
skytuje služby lidem bez přístře-
ší, například přechodné ubytová-
ní. Jeho denní centrum pak po-
skytuje lidem bez přístřeší služby 
jako pitný režim, podmínky pro 
osobní hygienu, pro vyprání prá-
dla, pro přípravu nebo odběr stra-
vy, informace o návazných soci-
álních službách a základní sociál-
ní poradenství, v provozu je den-
ně od 6 do 22 hodin. Budova je 
ve vlastnictví města, které ji pro-
najímá Slezské diakonii jako po-
skytovateli sociálních služeb.

„Denní centrum bylo nutno 

upravit tak, aby lépe vyhovovalo 
svému účelu. V rámci úprav byl 
vybudován samostatný vchod, 
aby mohlo být centrum od ostat-
ních prostor azylového domu od-
děleno,“ řekl radní Ivan Vrba. 
Dále byla realizována přístav-
ba vstupního schodiště a závět-
ří, vstupní chodba a převlékárna, 
byl nově vybudován sprchový 
kout a renovovány dvě WC v pří-
zemí. Byly také provedeny úpra-
vy v denní místnosti, kde byl zří-
zen nový kuchyňský kout včet-
ně vybavení. Dále bylo poříze-
no nové vybavení prostor den-
ního centra – jídelní stoly, židle, 
knihovna, zásobník na horké ná-
poje, automatická pračka, kame-

rový systém, kancelářský stůl a 
notebook pro sociální pracovnici. 

„O využití denního centra azy-
lového domu Bethel je mezi lidmi 
bez přístřeší značný zájem, zvláš-
tě v zimním a podzimním obdo-
bí. Realizací úprav denního cent-
ra azylového domu došlo ke zlep-

šení podmínek pro využití těchto 
prostor větším počtem osob než 
dosud,“ uzavřel Ivan Vrba.



10 Říjen 2009Odbory

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 13,26 m2 (I.NP)
2) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 6, náměstí Svobody
- nebytové prostory o výměře 33,18 m2 (III.NP)
4) Objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
- nebytové prostory o výměře 44 m2 (IV.NP)
5) Objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov

- nebytové prostory o výměře 29,50 m2 (II.NP)
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
2) objekt čp.549 (ul. Růžový pahorek) 
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
3) Objekt čp. 604, Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (VII.NP a VIII.NP)
4) Objekt čp. 606, Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (II.NP)

Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné odpady a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení: 

Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, prošlé a nepotřebné léky, 
zářivky a výbojky.

Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebrané: 
lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, fri-
tovací hrnce, vařiče, myčky ná-
dobí, vysavače, žehličky, váhy, 

Sběr nebezpečných a 
velkoobjemových odpadů

monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.
Mobilní sběrna:
U KINA P. BEZRUČE

10. 11. - 12. 11.
U KRYTÉHO BAZÉNU

18. 11. - 19. 11.,
PARKOVIŠTĚ U KAUFLANDU 

24. 11. - 26. 11.
PARKOVIŠTĚ U BILLY

3. 11. - 5. 11.
Provoz: Út, St, Čt 10.00 – 18.00
Sběrné dvory:
Collo louky, Pod estakádou
Provoz: 
Po – Pá 8.00 – 18.00
So 8.00 – 14.00
Sběr komunálního odpadu v 
našem městě provádí Frýdecká 
skládka, a.s., tel.: 558 627 047, 
558 438 330, 558 636 251.

http://www.frydek-mistek.cz/radnice_text/tel_seznam.php
Na tomto odkaze naleznete praktický přehledný seznam úřadu s telefonickými

kontakty na jednotlivé osoby, včetně umístění a čísla kanceláře.

http://www.frydek-mistek.cz/radnice_text/tiskopisy/index.php
Na tomto odkaze naleznete tzv. životní situace, které je Magistrát města

Frýdku-Místku kompetentní řešit, s návody, jak v daných záležitostech postupovat.

Pro ty, kteří ještě stále využí-
vají pouze služeb notářů k ověřo-
vání listin a podpisů, Czech PO-
INT ve Frýdku umístěný v přízemí 
hlavní budovy Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku na ul. Radnič-
ní nabízí tuto službu v době od:

PO, ST: 730 – 1730 h, ÚT, PÁ: 730 

– 1330 h  ČT: 730 – 1500 h.

Pro ty, kteří chtějí předejít če-
kání, nabízí Czech POINT ve 

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku oznamuje všem zájemcům o finanční příspěvek z 
Kulturního fondu, že nové tiskopisy žádostí o dotaci na celoroční čin-
nost nebo podporu konání jednotlivých akcí v roce 2010 je možné vy-
zvednout na Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor školství, kultu-
ry, mládeže a tělovýchovy, nebo ze stojanu u informací v přízemí bu-
dovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ul. Radniční 1148. Tiskopis 
je možné získat i na webových stránkách města (www.frydekmistek.
cz/radnice/tiskopisy, pokyny, materiál/odbor školství, kultury, mláde-
že a tělovýchovy).

Kulturní fond je určen k podpoře činnosti zejména neziskových or-
ganizací, souborů, skupin, klubů i jednotlivých občanů, kteří zajišťují 
kulturní aktivity pro občany města Frýdku-Místku. Trvalý pobyt nebo 
sídlo žadatele se musí nacházet na katastrálním území města. 

Řádně vyplněné tiskopisy žádostí o dotaci na celoroční činnost, 
nájmy či provoz zařízení s požadovanými přílohami je nutno zaslat 
na odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy nebo podat na po-
datelně Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, nejpozději 
do 31. prosince 2009. O dotace na jednotlivé akce je možno požádat 
ve dvou termínech, a to do 31. prosince 2009 a do 15. června 2010. 
Na žádosti o dotaci odeslané po tomto termínu nebude brán zřetel.

Doporučujeme všem žadatelům prostudovat platný Statut kulturní-
ho fondu, který je rovněž k dispozici na webových stránkách města.

Neinvestiční dotace z Kulturního
fondu statutárního města
Frýdku-Místku na rok 2010

Odbor školství, kultury, mláde-
že a tělovýchovy Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku oznamuje všem 
zájemcům o finanční příspěvek z 
Fondu výchovy, vzdělávání a zá-
jmových aktivit, že nové tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroční čin-
nost nebo podporu konání jednot-
livých akcí v roce 2010 je možné 
vyzvednout na Magistrátu města 
Frýdku-Místku, odbor školství, kul-
tury, mládeže a tělovýchovy, nebo 
ze stojanu u informací v přízemí 
budovy Magistrátu města Frýdku-
Místku na ul. Radniční 1148. Tis-

Neinvestiční dotace z Fondu výchovy, vzdělávání a zájmových
aktivit statutárního města Frýdku-Místku na rok 2010

kopis je možné získat i na webo-
vých stránkách města (www.fry-
dekmistek.cz/radnice/tiskopisy, 
pokyny, materiál/odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy).

Fond výchovy, vzdělávání a zá-
jmových aktivit je určen k podpoře 
volnočasových, zájmových a vý-
chovně vzdělávacích aktivit před-
nostně pro děti a mládež města 
Frýdku-Místku. Trvalý pobyt nebo 
sídlo žadatele se musí nacházet 
na katastrálním území města. 

Řádně vyplněné tiskopisy žá-
dostí o dotaci na celoroční činnost 

a jednotlivé akce s požadovanými 
přílohami je nutno zaslat na odbor 
školství, kultury, mládeže a tělo-
výchovy nebo podat na podatelně 
do 31. prosince 2009. Na žádosti 
o dotaci na celoroční činnost ode-
slané po tomto termínu nebude 
brán zřetel. Žádosti o dotace na 
jednotlivé akce je možno podávat 
i v průběhu roku 2010.

Doporučujeme všem žadatelům 
prostudovat platný Statut fondu vý-
chovy, vzdělávání a zájmových ak-
tivit, který je rovněž k dispozici na 
webových stránkách města.

Nabídkové licitační řízení
Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje prodej níže uvede-

ných nemovitostí formou nabídkového licitačního řízení:
-  budova č.p. 2138 na pozemku p.č. 4194/5 zastavěná plocha 

a nádvoří a dále pozemky p.č. 4194/5 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 146 m2, p.č. 4194/3 ostatní plocha – neplodná půda o 
výměře 23 m2, p.č. 4194/4 ostatní plocha – neplodná půda o výmě-
ře 26 m2, včetně všech součástí a příslušenství, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (Na Hrázi). Celková vyvolávací cena je 912 320 Kč.

Nabídkové licitační řízení se uskuteční dne 11. 11. 2009 ve 13.00 
h v zasedací síni odboru správy obecního majetku Magistrátu města 
Frýdku-Místku, ul. Radniční 10. Účastník nabídkového licitačního ří-
zení se před jeho konáním prokáže platným občanským průkazem 
a dokladem o zaplacení jistiny. Výše jistoty je stanovena na 10% z 
vyvolávací ceny a je splatná nejpozději dne 11. 11. 2009 na účet 
statutárního města Frýdek-Místek, č.ú. 6015-928781/0100, var. 
symbol 31121111. Bližší informace – Magistrát města FM, tel. 558 
609 172, 558 609 171. Ing. Hana Kalužová, vedoucí odboru SOM

Lidé si již zvykli na to, že 
na těchto přepážkách, ozna-
čených logem modrých brýlí, 
získají pohodlným způsobem 
informace o údajích, jež jsou 
o nich shromažďovány v cen-
trálních státních registrech.

V krátkém čase nutném ke 
zpracování si tak odnášejí k dal-
šímu využití:
- výpisy z katastru nemovitostí
- výpisy z obchodního rejstříku
- výpisy z živnostenského rejstříku
- výpisy z Rejstříku trestů
- výpisy z insolvenčního rejstříku
- výpisy z bodového hodnocení 
řidiče (pozor – nenahrazuje výpis 
z karty řidiče pro styk s úřady)

- ověřený výstup ze sezna-
mu kvalifikovaných dodavatelů 
(služba je určena firmám a do-
davatelům, kteří mají zájem se 
ucházet o veřejné zakázky)

Majitelé autovrakovišť zde 
mohou učinit podání do registru 
účastníků provozu modulu auto-
vraků ISOH, jenž je jejich povin-
ností ze zákona. 

Mnozí občané ale možná do-
sud neví, že na Czech POIN-
TECH jsou pro ně připraveny i 
služby zcela nové. Jedná se o:

- autorizovanou konverzi do-
kumentů – což v praxi znamená, 
že občan zde má možnost požá-
dat o převod dokumentu z listinné 
podoby či naopak, přičemž tento 
má pak stejné právní účinky jako 
dosud používaná ověřená kopie. 
Podmínkou je, aby zákazník v pří-
padě, že chce převést dokument 

Czech POINT přichází s novými službami
z elektronické podoby do listinné, 
jej přinesl ke zpracování na nosiči 
DVD či CD ve formátu PDF.

Jak často bude tato služba 
v praxi využívána, ukáže čas, 
nicméně se startem datových 
schránek se pravděpodobně 
stane běžnou záležitostí.

- datové schránky – obča-
né či organizace, jimž není da-
tová schránka zřízena ze záko-
na, mají možnost si o ni zažá-
dat poštou (žádost je nutno stáh-
nout z internetové adresy minis-
terstva vnitra a s úředně ověře-
ným podpisem ji zaslat na poda-
telnu MV) nebo pokud jsou drži-
teli elektronického podpisu, mo-
hou žádost o schránku uplat-
nit i touto formou. Třetí alterna-
tiva je ta, že žadatel o schránku 
se osobně dostaví na pracoviště 
Czech POINTU, kdy úředník po 
ověření totožnosti žadatele zdar-
ma odešle po vyplnění elektro-
nicky formulář ministerstvu vnitra 

a tento pak do tří dnů obdrží poš-
tou do vlastních rukou přístupo-
vé údaje do své datové schrán-
ky. Pokud se rozhodne z nějaké-
ho důvodu schránku zrušit, ztratí 
přístupové údaje či potřebuje na-
hlásit jakoukoliv změnu, obsluha 
Czech POINTU opět vše zdarma 
vyřídí za něj.

Pro ty, kteří chtějí předejít če-
kání, nabízí Czech POINT službu 
objednávkového systému na tel. 
čísle 777 921 809, kdy po doho-
dě mohou být obslouženi i mimo 
úřední hodiny. Od měsíce října 
byla provozní doba přepážky pro-
dloužena o hodinu, neboť začíná 
již v 7,30 hodin a prodlužuje se v 
pondělí a ve středu do 17.30 h:

PO, ST: 7.30 – 17.30 h
ÚT, PÁ: 7.30 – 13.30 h
ČT: 7.30 – 15.00 h.
Frýdecká přepážka nabízí 

služby nepřetržitě, místecká s 
polední přestávkou od 11.30 - 
12.15 h.

Ověřování listin a podpisů
Frýdku, jenž je součástí hlavní 
budovy Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, službu objednávko-
vého systému na tel. čísle 777 
921 809, kdy po dohodě mohou 
být obslouženi i mimo uvedené 
úřední hodiny, které byly od mě-
síce října 2009 rozšířeny, neboť 
uvedený frýdecký Czech POINT 
začíná úřadovat již v 7,30 hodin 
a prodlužuje dobu přepážky v 
pondělí a středu do 17.30 h.
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Co je to vůbec autovrak a 
jak s ním zacházet? Autovrak je 
každé úplné nebo neúplné mo-
torové vozidlo, které bylo urče-
no k provozu na pozemních ko-
munikacích pro přepravu osob, 
zvířat nebo věcí (dále jen „vozi-
dlo“) a stalo se odpadem pod-
le § 3, tzn. veškeré automobily, 
kterých se chcete zbavit.

Autovraky můžete odevzdat 
nejen na Frýdecké skládce a.s., 
ale i na autovrakovištích v blíz-
kém okolí, které si zjistíte na 
www stránkách.

Všeobecný postup při ode-
vzdávání autovraků:

Po převzetí autovraku vám vy-

staví doklad o likvidaci vozidla, 
který je nutností pro vyřazení z 
evidence motorových vozidel. Po-
strádá-li autovrak některé části, 
zejména hnací a převodové agre-
gáty, karosérii, katalyzátor dle ho-
mologace, nárazníky, obsahuje 
dokument čestné prohlášení do-
davatele o neúplnosti autovraku.

Držitel vozidla je povinen 
předložit:

- Doklad totožnosti
- Výpis z obchodního rejstří-

ku (platí jen pro firemní vozidla)
- Technický průkaz vozidla
Autovrak pak putuje ke ko-

nečné likvidaci.
Během tohoto procesu se in-

Autovraky

Dne 21. 11. bude v Chlebovicích, Lysůvkách a Zelinkovicích a 
dne 28. 11. v Lískovci a ve Skalici probíhat sběr nebezpečných 
odpadů. Nebezpečné odpady od občanů zdarma odeberou pra-
covníci společnosti Frýdecká skládka, a. s. Se sběrem nebezpeč-
ných odpadů bude prováděn i sběr velkoobjemových odpadů. 

Harmonogram sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu objekt čp. 456, tř. T. G. Masaryka
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek včetně části přilehlého po-

zemku (v současné době je zde v provozu Soukromá střední 
odborná škola FM s.r.o.) Jedná se o objekt, který je zapsán 
v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Výměra 
nebytových prostor v objektu je celkem je 2.133,70 m2. Žádost 
o pronájem musí obsahovat:

- stručný podnikatelský záměr
- nabízenou výši nájemného za rok, která bude přiložena k 

žádosti zvlášť v zapečetěné obálce s nápisem „Neotvírat-pro-
nájem čp. 456“ (doporučená výše nájemného je: I.PP o výmě-
ře 219,80 m2 - 560 Kč/m2/rok, I.NP a II.NP o celkové výměře 
1.291,40 m2 - 1.130 Kč/m2/rok a III.NP o výměře 622,50 m2 - 
900 Kč/m2/rok)

Žádosti zasílejte na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, Radniční 1148, maximálně do 
20. 11. 2009, 14 hodin. Případné dotazy na telefonním čísle 558 
609 174, p. Prihodová.

formace o autovraku uvedou do 
on-line informačního systému, 
kde dochází ke sledování toků vy-
braných autovraků, který zajišťu-
je provázanost údajů o převzatém 
autovraku s údaji o odpadech, 
které při jeho zpracování vznikají.

Provozovatelé zařízení ke 
sběru autovraků mají zasílat do 
tohoto informačního systému, 
spravovaného MŽP, identifikač-
ní údaje jednak o svém provozu, 
jednak o osobě, která jim předá-
vá autovrak. Sledují se přitom 
nejen „běžné“ údaje, jako jsou 
IČO a kontakty, souhlasy nadří-
zených orgánů atd., ale také na-
příklad údaje o chybějících čás-
tech převzatého autovraku.

Sběr nebezpečných odpadů 
v místních částech města

Nefunkční zářivky a výbojky 
nepatří do kontejneru se směs-
ným komunálním odpadem, 
protože z nich mohou při rozbi-
tí unikat nebezpečné látky. 

Správným místem pro vyřaze-
né světelné zdroje (trubicové zá-
řivky, kompaktní úsporné zářiv-
ky a výbojky) jsou sběrné dvory 
(ve Frýdku, ul. Hlavní „Pod esta-
kádou“ – u vjezdu do objektu zá-
vodu Slezan 09, v Místku ul. Col-
lo louky – vedle supermarke-
tu Tesco nebo v areálu Frýdec-
ké skládky a.s. na Panských No-
vých Dvorech), popř. mobilní 
sběrna (ta je umístěna na vybra-
ných parkovištích na území měs-
ta Frýdek-Místek, aktuální umís-
tění mobilní sběrny je zveřejněno 
na internetových stránkách měs-
ta Frýdek-Místek nebo ve Zpravo-
daji Rady města Frýdku-Místku), 
které slouží jako místo bezplatné-
ho zpětného odběru elektrozaří-
zení z domácností. Mimo vyslou-
žilých televizí a ledniček tady mů-
žete bezplatně odevzdat i zářivky 
nebo úsporky. Najednou lze při-
nést maximálně třicet kusů, ale po 
předchozí dohodě s provozovate-
lem sběrného dvora jich můžete 
vrátit i více. Tyto světelné zdroje 
však musí být celé a nepoškoze-
né. Jinak nepodléhají bezplatné-
mu zpětnému odběru a město je 
likviduje za poplatek jako odpad. 

Neházejte zářivky do popelnic 
Dalším místem, kde je možné 

zdarma odevzdat použité zářiv-
ky, jsou prodejny, ve kterých tyto 
výrobky nakupujete. V prodej-
ně vám vezmou zpět tolik kusů 
použitých světelných zdrojů, ko-
lik kupujete nových. Při nákupu 
musí být zákazník informován o 
způsobu a možnostech zpětné-
ho odběru použitého elektroza-
řízení. V případě, že zákazník v 
obchodě tuto informaci nedosta-
ne, je prodejce povinen od něj 
stará elektrozařízení odebrat v 
neomezeném množství, aniž by 
jejich odběr vázal na nákup no-
vých výrobků. Poslední prodejci 
pak mohou tyto odebrané svě-
telné zdroje odevzdat v nejbliž-
ším sběrném dvoře.

Systém bezplatného odběru 
použitých elektrozařízení, který za-
jišťují společnosti EKOLAMP, Ase-
kol a Elektrowin, snižuje počet čer-

ných skládek a šetří obcím pení-
ze. Kolektivní systém EKOLAMP 
vybavuje sběrné dvory speciálně 
označenými kovovými nádobami a 
zajišťuje jejich výměnu za prázdné. 
Nepoškozené světelné zdroje jsou 
pak na náklady EKOLAMPu pře-
pravovány k recyklaci. 

Statutární město Frýdek-Mís-
tek má zájem, aby se množství 
odevzdaných použitých lineár-
ních a úsporných zářivek stá-
le zvyšoval, a proto uzavřelo 
smlouvu o zpětném odběru s ko-
lektivním systémem EKOLAMP. 
Pomoci můžete i vy – žádnou 
zářivku ani úsporku neházejte 
do popelnice nebo do kontejne-
ru. Tam se s největší pravděpo-
dobností rozbijí. Pokud se však v 
nepoškozeném stavu dostanou 
k recyklaci, bude možné z nich 
více než devadesát procent ma-
teriálu (sklo, hliník) využít. 

Nebezpečné odpady jsou:
Mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, obrazovky, mo-

nitory, rádia, počítače, lednice, mražáky, sporáky, pračky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků, ředidel, auto-
baterie, monočlánky, zářivky, výbojky, prošlé a nepotřebné léky.

Velkoobjemové odpady jsou:
Skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace apod.         Odbor ŽPaZ

Dne 21. 11. 2009
Lysůvky:
bývalý autobazar (pod mostem)
 7:30 – 8:00
u pana Šmída 8:10 – 8:40
u hřiště 8:50 – 9:20
Zelinkovice:
u obchodu – AUTO TRUCK
 9:30 – 10:00
Chlebovice:
u pana Martínka 10:10 – 10:40
bývalý OÚ 10:50 – 11:20
u transformátoru 12:00 – 12:30
myslivna 12:40 – 13:10
Zelinkovice:

AUTO HONDA - naproti bytovek
 13:20 – 13:50

Dne 28.11.2009
Skalice:
Záhoří – u žampionárny
 7:30 – 8:00
u kostela 8:10 – 8:40
u kulturního domu 8:50 – 9:20
Kamenec rozcestí  9:30 – 10:00
u lávky na Dobrou 10:10 – 10:40
u vrby 11:20 – 11:50
Lískovec:
u hřiště 12:20 – 12:50
u has. zbrojnice 13:00 – 13:30
točna Hájek  13:40 – 14:10
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KOUZELNÝ KOUTEK
Zdravotnické zařízení

MaMiCentrum – Služby pro 
maminky a miminka

Aquapark Olešná, Místek
tel.: 608 575 384, e-mail: 
info@mamicentrum.eu

Web: www.mamicentrum.eu
Služby:

- Návštěvní služba sestry
- Masáže těhotných
- Půjčovna pomůcek (kojenecké 
váhy, kojící polštáře, odsávačky 
mateřského mléka, šátky na no-
šení dětí…)
- Laktační poradna (u vás doma i 
v MaMiCentru)

Termíny kurzů:
VÝŽIVA KOJENCE

A BATOLETE
24. 10. v 10.00

TĚHOTENSKÝ KURZ - lekce I 
31. 10. v 10.00; 
28. 11. v 10.00

TĚHOTENSKÝ KURZ - lekce II
7. 11. v 10.00

TĚHOTENSKÝ KURZ - lekce III
14. 11. v 10.00

TĚHOTENSKÝ KURZ - lekce IV
21. 11. v 10.00

(Před těhotenským kurzem, 
který zahrnuje přípravu k poro-
du a přípravu na kojení, může-
te využít aquatěhobiku – pla-

vání pro těhotné)
SPRÁVNÁ MANIPULACE S 

NOVOROZENCEM A KOJEN-
CEM – lekce I 
7. 11. v 15.00

SPRÁVNÁ MANIPULACE S 
NOVOROZENCEM A KOJEN-

CEM – lekce II
14. 11. v 15.00

DĚTSKÉ MASÁŽE SE ZÁKLA-
DY AROMATERAPIE – lekce I

21. 11. v 15.00
DĚTSKÉ MASÁŽE SE ZÁKLA-
DY AROMATERAPIE – lekce II

28. 11. v 15.00

Jesle se vracejí na výsluní. 
Jsou stále žádanější a frýdec-
ko-místecká radnice proto ne-
šetří nutnými investicemi, aby 
v poslední době zvyšující se 
poptávku po této službě umě-
la plnohodnotně poskytnout 
všem, kteří ji potřebují.

Modernizace jeslí na Brožíko-
vě ulici probíhá v mnoha krocích, 
naposledy byla dokončena rekon-
strukce kuchyně nacházející se v 
hospodářském pavilonu, jenž zá-
roveň získal nová okna a dveře.

„Jesle byly ve městě posta-
veny v roce 1976, přes třicet let 
do nich nebylo investováno. Je-
jich modernizace byla tedy víc 
než nutná. V roce 2007 byl zre-
konstruován pavilon C, který do-

Jesle mají novou kuchyň
stal novou střešní nástavbu i za-
teplenou barevnou fasádu a při-
stavěna k němu byla kočárkár-
na s plochou střechou. Velkou 
změnou prošly také vnitřní pro-
story pavilonu. O rok později byl 
modernizován pavilon B a nyní 
byly dokončeny práce na úpra-
vě hospodářského pavilonu a re-
konstrukce kuchyně,“ vrátil se k 
předchozím investicím náměs-
tek primátora Miroslav Dokoupil.

„Nová kuchyň splňuje přede-
psané hygienické požadavky. 
Je rozdělena na jednotlivé pra-
covní úseky s centrální digestoří 
a varnou částí uprostřed. Výmě-
nou prošly rozvody vody, plynu a 
elektřiny. Podlahy získaly novou 
keramickou protiskluzovou dlaž-

NOVÁ KUCHYŇ V JESLÍCH: Kuchař nebyl součástí dodávky. Bo-
hužel.  Foto: Petr Pavelka
bu a stěny obklady i malbu. Za-
investováno bylo také do klima-
tizace a samozřejmě do vybave-
ní kuchyně. Zakoupeny byly na-
příklad nové pracovní stoly s po-
licemi, moderní elektrická pá-
nev, která je vhodná pro smaže-
ní i dušení i zapékání, ale také 
chladničky a myčka nádobí. V 
celém pavilonu, ve kterém se 
kuchyň nachází, byla vyměně-
na okna a dveře, vnitřní prosto-
ry byly nově vymalovány a upra-
veno bylo také zázemí pro za-
městnance,“ zrekapituloval po-
slední zásahy, které si vyžádaly 
více než pět milionů korun, rad-
ní Ivan Vrba.

Celkově už frýdecko-místec-
ká radnice do modernizace je-
diných jeslí ve městě investova-
la přes 17 milionů korun. „Díky 
investicím města byla v jeslích 
zvýšena kapacita z původních 
30 na 54 míst. Cílem města je 
vytvořit ze stávajících jeslí zaří-
zení na vysoké úrovni, a to až 
pro 72 dětí,“ uzavřel Ivan Vrba 
s tím, že rozšíření kapacity jes-

lí patří mezi splněné cíle Komu-
nitního plánu rozvoje sociálních 
služeb ve městě Frýdek-Místek 
na léta 2007-2010.

Jesle na Brožíkově ulici jsou 
v provozu od pondělí do pátku 
od 6 do 17 hodin. Poskytují vý-
chovnou a zdravotní péči dětem 
od 1 do 4 let věku a nabízejí také 
službu „Svěřte je nám“, kdy mají 
rodiče možnost umístit do jeslí 
děti do 3 let věku pětkrát v mě-
síci, bez ztráty nároku na rodi-
čovský příspěvek, a nebo děti od 
3 let na 4 hodiny denně, rovněž 
bez ztráty tohoto příspěvku.

„Snažíme se vytvářet ve měs-
tě co nejlepší podmínky pro vý-
chovný proces už od nejmen-
ších dětí. Jesličky jsou začátek, 
pak nám děti přijdou do mateři-
nek, kterým se také hodně vě-
nujeme, stejně jako základnímu 
školství. Školství obecně je dlou-
hodobě jednou z priorit naší rad-
nice, v této oblasti jsme formulo-
vali nejvíce závazků, které také 
plníme,“ uzavřel náměstek pri-
mátora Petr Cvik.  (pp)

Dopřejte si pobyt 
v solné jeskyní 

za nejnižší ceny.
Poliklinika-Místek s.r.o.

solná jeskyně 558 900 117
www.pkmistek.cz
20% snížení cen!

Ceny od 50 Kč/vstup

Lidový dům v Místku připravil
na úterý 24.listopadu 2009 

17.30 h přednášku 
P. Jana Larische ThD na téma: 
František kardinál Tomášek - 

významná osobnost české
katolické církve 20.století.

Dne 9. 11. od 18 hodin
se v Národním domě
uskuteční přednáška 

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ 
podtitul: My a naše myšlenky 

přednáší: Jan Marschner
a Karel Kříž 

místo: klubovna č. 5 
vstupné 50 Kč
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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

www.kinovlast.cz, vlast@kulturafm.cz

Čtvrtek 5. listopadu v 19 hodin
JIŘÍ PAVLICA A HRADIŠŤAN

Koncertní vystoupení cimbálové muziky.
Vstupné: 200, 180, 150 a 120 Kč
Předprodej: od 5. 10. v NS Vlast

Sobota 14. listopadu v 19 hodin
3. koncert KPH/2010
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ

MORAVSKÝCH UČITELŮ
Sbormistr: Lubomír Mátl
Program: L. Janáček, B. Martinů, J. B. 
Foerster
Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)

Sobota 28. listopadu v 19 hodin
TANČÍRNA

Jedna z nejpopulárnějších tanečních 
akcí, kterou pořádá Národní dům. Urče-
no všem tanečníkům, jejich kamarádům 
a všem milovníkům tance. Tančíme stan-
dardní tance, latinsko-americké, disco, 
country a jiné „pecky“.
Vstupné: 80 Kč – kurzisté tanečních pro 
mládež (září-prosinec)
Vstupné: 100 Kč – ostatní hosté
Upozornění: kurzisté, vstupenky je nutno 
si zakoupit v kurzech. Počet míst omezen, 
v den akce již vstupenky nemusí být. 1 
hodinu před akcí – volný prodej. Předpro-
dej v kurzech od 15. 11. a volný prodej 
hodinu před akcí.

Výstavy:
2. 11. – 30. 11. 2009

Zub času – výstava fotografií Daniela Vy-
bírala

Připravujeme:
Čtvrtek 3. prosince v 19 hodin – chrám 

sv. Jana a Pavla
4. koncert KPH a 2. koncert Cyklu pro 

mládež/2010
BONI PUERI

Adventní koncert
Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)
www.kulturafm.cz

Čtvrtek 5. listopadu v 19 hodin pro 
skupinu FMC
Mirko Stieber

BLÁHA A VRCHLICKÁ
Sobota 7. listopadu v 19 hodin

O STROMU, O JABKACH
Koncert věnovaný nedožitým 75. naroze-
ninám Věrky Šimkové.
Účinkují: SLPT Ostravica, Malá Ostra-
vica, FS Grunik, DFS Ostravička, DFS 

Ondrášek, DFS Vonička, FS Pilky, CM 
Vojtek, CM Jana Pustky a CM Šidla.
Vstupné: 180, 150 (členové FOS ČR), 
100 Kč (děti do 15 let)
Předprodej od 19. 10. v NS Vlast

Neděle 8. listopadu v 15 hodin
Divadlo Zlatý klíč Dolní Benešov

„ACH, TEN DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYS-
TROZRAKÝ“

Loutková báchorka na motivy klasické 
pohádky, ve které jsou malí diváci ve stá-
lém kontaktu s herci na scéně. Děti si užijí 
spoustu legrace a písniček.
Vstupné: 50 Kč

Neděle 8. listopadu v 19 hodin
Bratislavské hudobné divadlo 
R. Geri, C. Kubiš, M. a S. Kohútek

DON QUIJOTE PODLA SANCHA
Flamengo muzikál, španělské rytmy, 
světoznámý námět o muži, který bojoval 
s větrnými mlýny, miloval život, lidi a spra-
vedlnost. Zajímavé zpracování je vtipným 
nadhledem na život Dona Quijota očima 
jeho sluhy Sancha Panzy. Živá hudba na 
jevišti, temperamentní tanec a herecký 
koncert.
Hrají: Ivan Vojtek/Jozef Benedik, Matúš 
Kohútek, Zuzana Čorejová, Miroslava 
Hardošová,Radomír Miliš, Veronika Ši-
meková a Los Remedios. Režie: Pavol 
Uher, choreografie: Ramón Martínek
Vstupné: 400 a 380 Kč
Předplatitelská skupina A

Neděle 15. listopadu v 15 hodin
Umělecká agentura Mumraj
POHÁDKA O RUSALCE

Známý pohádkový příběh vodní víly z 
opery Antonína Dvořáka ve verších Jaro-
slava Kvapila.
Vstupné: 50 Kč

Neděle 22. listopadu v 15 hodin
Ateliér Abrakadabra

KOČIČINY KOCOURA DAMIÁNA
Poetické setkání s hrdiny stejnojmenné 
knihy.
Představení pro jednu herečku a plný koš 
loutek.
Vstupné: 50 Kč

Úterý 24. listopadu v 19 hodin
Divadlo Sklep Praha

BESÍDKA
Pásmo nejnovějších scének, skečů, pís-
ní a tanců. Hrají: David Vávra, Milan 
Šteindler, Jiří Fero Burda, František Váša, 
Lenka Andelová, Jana Hanáková, Tere-
za Kučerová, Hana Navarová, Jiří Pod-
zimek aj.
Vstupné: 400, 380, 350 Kč
Mimo předplatné – předprodej od 2. 11. 
v NS Vlast

Středa 25. listopadu v 19 hodin
Divadlo Na prádle Praha

D. Margulies
VEČEŘE S PŘÁTELI

Satirická komedie poprvé uvedena v New 
Yorku v roce 1999, ověnčená řadou cen 
včetně té nejprestižnější Pulitzerovy ceny. 
Dva manželské páry jsou od studií neroz-
lučnými přáteli, společně prožívali svatbu, 
narození dětí, dovolené. Odchod Toma od 
Beth zasáhne celou čtveřici. V sérii konfron-
tací vycházejí najevo nečekané souvislosti.
Hrají: Milena Steimasslová, Daniel Rous, 
Kateřina Březinová, František Kreuz-
mann. Režie: Petr Hruška
Vstupné: 400 a 380 Kč
Předplatitelská skupina B

Čtvrtek 26. listopadu v 19 hodin pro 
skupinu FMA

Florimond Hervé
MAMZELLE NITOUCHE

Sobota 28. listopadu v 18 hodin
ANDĚL, KAM SE PODÍVÁŠ

Koncert DFS Ondrášek Frýdek-Místek s 
hostem CM Soláň z Rožnova. 
Vstupné: 100 Kč

Neděle 29. listopadu v 15 hodin
Divadlo Maléry Brno

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Klasický námět pohádky H. Ch. Anderse-
na je zpracován komediální formou, děti 
jsou zapojeny do děje a spolupracují.
Vstupné: 50 Kč

Výstavy:
2. 11. – 30. 11.

Dny svobody – výstava fotografií Oty 
Landsbergera
Vernisáž: 2. 11. v 17 hodin

KINO
1. 11. v 17.00 a ve 20.00 hod.

JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTORIE/ SK/
PL/ČR/HU

Film Agnieszky Hollandové o slovenském 
zbojníkovi. 

2. – 3. 11. v 16.30 hod.
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE/ USA

Příběh o zvláštním a pozoruhodném svě-
tě, kde z nebe padá jídlo!

4. 11. v 19.00 hod.
POKOJ V DUŠI/SK

Jeden z nejúspěšnějších slovenských fil-
mů současnosti o přátelství, zradě...

9. – 10. 11. v 17.00 hod.
NÁHRADNÍCI/USA

Bruce Willis v hlavní roli akčního filmu.
11. – 12. 11. v 19.00 hod.

WRESTLER/USA
Mickey Rourke ve své životní roli „wrestle-
ra“ na konci své dráhy.

13. – 15. 11. v 17.00 hod.
DISTRICT 9/USA/Nový Zéland

Nekonvenční sci-fi snímek o střetu dvou 
vesmírných civilizací.

13. – 15. 11. v 19.00 hod.
ULOVIT MILIARDÁŘE/ČR 

Drzá komedie režiséra Tomáše Vorla. V 
hl. rolích: Tomáš Matonoha, Ester Janeč-
ková, Jiří Mádl a další.

16. – 17. 11. v 17.00 hod.
SAW VI./ USA/Kanada/VB/Austrálie

Šestý díl kultovní krvavé série je tady!
18. 11. v 17.00 a 19.00 hod.

COCO CHANEL/Fr
Příběh slavné francouzské módní návr-
hářky, která dobyla svět módy.

19. – 22.11. 
7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTI-

VALU OUTDOOROVÝCH FILMŮ 
19. 11. v 19.00 hod.

Filmový blok
Adrenalin Cup/CZ, Lighting Strike – Arwa 
Tower/CH, White Noise/CH, Tatry Mysté-
rium/SK

20. 11. v 17.30 hod.
1. filmový blok – Cestovatelský

Krajina za severným vetrom/SK, Ama-
zonský trojúhelník/CZ, Ostrava/CZ, 
Rwenzori – kolébka mraků/CZ, Jemen, 
země z pohádky/CZ

20. 11. ve 20.00 hod.
2. filmový blok

Oltre la Parete/ITA, Užijte si víc/CZ, Calibra-
te/AUS, Carstensz – siedma hora/SK, No-
vozélandské tryskové čluny Jet Boats/CZ

21. 11. v 15.00 hod.
1. filmový blok – Adrenalin

Emergeride/F, Red Bull Tricky Roulette/
CZ, Red Bull Crashed Ice/CZ, Red Bull 
Cliffdiving/A, Latitudes/USA

21. 11. v 17.30. hod.
2. filmový blok

Annapurna na lehko/PL, Denali – král 

ledu/CZ, Interactions/CZ, New Zealand 
Circumnavigation/GB

21. 11. ve 20.00 hod.
3. filmový blok

Matrix Reloaded/CZ, Bhútán – hľadanie 
šťastia/SK, V divokých peřejích Colorada/
CZ, Miznúci svet dávnoveku/SK

22. 11. v 17.30 hod.
Mount St. Elias/A

Vstupné: 1 blok – 50 Kč, permanentka (7 
bloků) – 280 Kč

29. 11. v 17.00 hod.
G-FORCE/USA

Komando morčat ve službách tajné služ-
by bojuje za záchranu světa.

29. 11. v 19.00 hod.
PIRÁTI NA VLNÁCH/VB

Vyplouváme. Vysíláme. Rock’n’rollová 
britská komedie o skupince dýdžejů.

30. 11. v 17.00 hod.
LIŠTIČKY/ ČR/SK/Irsko

Nový český film vypráví o osudech něko-
lika východoevropských dívek v britské 
metropoli.

FILMOVÝ KLUB
2. 11. v 19.00 hod.

SIN NOMBRE/Mexiko, USA
Drama z mexicko-americké hranice s na-
hlédnutím do života kriminálního gangu. 

3. 11. v 19.00 hod.
NA CHVÍLI SVOBODNÍ/Rakousko, 

Francie
O putování emigrantů z Íránu přes Turec-
ko do Evropy. 

9. 11. v 19.00 hod.
HOME/Fr

Opravdu myslíte, že víte o zemi, na které 
žijete, všechno? Pak se nechte provést 
galerií obrazů filmu HOME. 

10. 11. v 19.00 hod.
SUD PRACHU/Jugoslávie, Makedonie
Dramatická mozaika příběhů natočená v 
Bělehradu v průběhu 24 hodin podle di-
vadelní hry makedonského autora Dejana 
Dukovskiho.

16. 11. v 19.00 hod.
ZAŽÍT WOODSTOCK/USA

Událost, která změnila tvář 20. století, je 
zpátky.

17. 11. v 19.00 hod.
COMMITMENTS/Irsko Irsko, VB

Film sleduje radostný vzestup a následný 
pád irské soulové kapely.

23. 11. v 19.00 hod.
HANEBNÝ PARCHANTI/USA, Fr, SRN
Quentin Tarantino rozehrál herecký kon-
cert v okupované Paříži r. 1944 a ve čty-
řech jazycích. V hl. roli Brad Pitt.

30. 11. v 19.00 hod.
HLAD/VB, Irsko

Skutečné drama o střetávání příslušníků 
IRA s britskými vládními silami v seve-
roirské věznici v Maze. Režie: Steve 
McQueen.

BIJÁSEK 
13. 11. v 10.00 hod.

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ – 
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA/ČR

14. 11. ve 14.00 hod.
BOLT – pes pro každý případ/USA

Animovaný film o psovi, který je nevě-
domky hereckou hvězdou.

FILMY PRO SENIORY
Středa 4. 11. v 10.00 hod.

POKOJ V DUŠI/SK
Jeden z nejúspěšnějších slovenských fil-
mů současnosti o přátelství, zradě...

18. 11. v 10.00 hod.
COCO CHANEL/Fr

Příběh slavné francouzské módní návr-
hářky, která dobyla svět módy.
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Těhotenské a poporodní centrum
Péče o matku a dítě POMAD
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

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

Vše pod vedením zdravotnických pracov-
níků, odborníků ve svých oborech (porod-

ních asistentek a fyzioterapeutů)
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MUZEUM BESKYD
Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá 8 - 12 12,30 - 16,00
čt 8 - 12 12,30 - 17,00
so, ne    13,00 - 17,00

KLUB MAMINEK BROUČCI
Sv. Čecha 170 (v budově MŠ)

Mobil: 739 511 380 
web: kmbroucci.blog.cz

e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

frýdeckým zámkem
v út a pá: 9-12, 13-17

ve st a čt 13-17, v so 9-12
773 993 112, www.galeriepodzamkem.cz

Prodej výtvarných děl předních
současných malířů a grafiků

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Martin Popelář
DO R‘ANA

výstava Lukáše Orlity
Prostorové vize

GALERIE POD SVÍCNEM
Do 6. 11. 

Zuzana Sommernitzová: Portréty (digitál-
ní tisky) 

7. 11. – 11.12. 
Zora Jarcovjáková (malba) Otevřeno: Po – Pá 9.00 –12.00 h.

Út pouze 14.30 – 17.00 h.!!! 
2. 11.

Schůzka členek
Přivítáme také všechny aktivní maminky, 
které se chtějí podílet na vytváření progra-
mu pro děti.

6. 11.
Výtvarka – Výroba dekorativních kra-

bic na tříděný odpad pro Broučky
Přijďte nám pomoci při výrobě originál-
ních krabic – budou sloužit jako nádoby 
na tříděný odpad i jako dekorace!

9. 11.
Staráme se správně o zoubky

našich dětí? 
Beseda se zubní hygieničkou Věrou Ku-
chařovou. Začátek v 10.00 hod.

13.11.
Výtvarka – Zdobení látky pomocí 

Sava
Můžete si přijít vytvořit zajímavé 

obrázky na tričku, ubrusu apod. (přineste 
si s sebou) pomocí Sava.

20. 11.
Výtvarka – Papírový dalekohled

Jednoduchá práce pro děti a maminky.
25. 11.

Barevné hraní a cvičení
Přijďte si s dětmi vyzkoušet hraní s hrač-
kami a pomůckami pro rozvoj psychomo-
toriky! Paní Macečková nás také seznámí 
s poradenstvím Rané péče. Začátek v 10 
hodin.

27. 11.
Výtvarka – Drátkování vánočních 

ozdob
Maminky si mohou přijít vyrobit první vá-
noční dekorace. Materiál k dostání u nás.
Do 30. 11. můžete zapsat své děti na Mi-
kulášskou besídku, která se bude konat v 
pátek 4. 12. Vybíráme 45 Kč na balíček. 
Bližší informace u hospodyňky.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti + 
besedy a přednášky
Úterý – dopoledne ZAVŔENO !!! Otevře-
no 14.30 – 17.00 hod.
Středa – cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek – dopoledne zpívánky + 15.00 – 
17.00 MIMI koutek
Pátek – výtvarka

MIMI koutek
Každý čtvrtek 15.00-17.00 hod. Zveme 
všechny maminky s miminky a dětmi do 1,5 
roku. Batolátka si mohou hrát v herně bez 
přítomnosti starších dětí a jejich pobyt zde 
je proto bezpečnější. Děti čeká cvičení na 
rehabilitačních míčích s veselými říkadly.
Cvičení těhotných maminek na reha-
bilitačních míčích pod vedením zkušené 
porodní asistentky je vždy ve středu v 10 
hodin. Starší děti si mohou hrát v herně 
Broučků. Cena 50 Kč/hod. Možnost pro-
placení zdravotní pojišťovnou!
Kurz anglického jazyka pro mírně po-
kročilé
Výuka je spojená s konverzací v anglic-
kém jazyce. Ještě máme několik volných 
míst! Cena 60 Kč/hod. Nabízíme hlídání 
dětí v době výuky. Každý pátek 9.00-
10.00 hod. 
Masáže pro maminky
Maminkám nabízíme příjemnou relaxační 
masáž spojenou s hlídáním dětí. Doporu-
čujeme hlavně kojícím maminkám! Bližší 
informace u hospodyňky.

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ 

MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:

ŠESTÉ TRIENÁLE SMALTU
VŮNĚ STŘELNÉHO PRACHU

PROGRAMY, KONCERTY,
DALŠÍ AKCE

Pátek 20. listopadu 18 – 23 hodin – 
frýdecký zámek

VEČERNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU
Romantická prohlídka zámku při světle 
svíček
Začátek prodeje časových vstupenek ve 
středu 18. 11. v 8 hodin

Úterý 24. listopadu 16,30 hodin
– Langův dům na ulici Hluboká

GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a mine-
rálů, doplněné výměnou poznatků a materi-
álu, poradenská služba, videoprojekce.

Připravujeme:
Neděle 6. prosince 9 – 15 hodin

– frýdecký zámek
VÁNOČNÍ JARMARK

spojen s prodejem lidových a uměleckých 
předmětů
• Ukázka lidových řemesel
• Mikulášská nadílka
• Vánoční hudba
• Kouzelná moc rostlin – první část výstavy
• Vánoční speciality a pamlsky

BESEDY, PŘEDNÁŠKY,
EXKURZE, VYCHÁZKY
Čtvrtek 12. listopadu

Zelený dům na Zámecké ulici ve Frýdku 
v 16.30 hod.

RIN TIN TIN ANEB PRYSKYŘIČNÍK 
DOVÁDIVÝ

Vzpomínkový večer věnovaný všem 
nadšencům, kteří propadli kouzlu legen-
dárních automobilů zn. Trabant. Pokud 
vlastníte Trabanta – neváhejte a přijeďte.

Středa 18. listopadu
Zelený dům na Zámecké ulici ve Frýdku 

v 16.30 hod.
OD TOTALITY K SAMETOVÉ REVOLUCI

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)
Ester Davidová

Kolekce sedmi smrtelných hříchů

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040, http://ctyrlistek.webz.cz

Pro děti
Vstupné 20 Kč

Sobota 7. listopadu v 15 hodin
M. Domkář
Líný Honza

Hra s loutkami na motivy pohádky Jose-
fa Lady, hraje DUO – Divadlo u Ostravice 

Frýdek-Místek, loutková scéna. 
Sobota 28. listopadu v 15 hodin

Zdeňka Horynová
Zkoušky čerta Belínka

Ćinoherní pohádka o tom, jak čertovský 
tovaryš shání černé duše do pekla – hraje 
DUO – Divadlo u Ostravice Frýdek-Místek

Pro mládež a dospělé
Sobota 21. listopadu v 18 hodin

Fotr
mafiánský epos plný napětí, odhodlání 
a touhy po pomstě – hraje ING Kolektiv 

Frýdek-Místek
vstupné 80 Kč

Sobota 28. listopadu v 18 hodin
Norbert Závodský

Křehkosti
1 skleněná krychle, 1 autonehoda, 6 her-

ců, 7 příběhů – hraje soubor 21 gramů 
Frýdek-Místek
vstupné 60 Kč

Půjčování kostýmů v listopadu:
úterý až pátek od 15 do 17 hodin

Heydukova 2330, 738 01 F-M
558 647 067, 602 586 925,

e-mail: kulturnidumfm@seznam.cz
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

Sobota 13. 11. ve 20 hodin
TŘI SESTRY + VISACÍ ZÁMEK

TŘI SESTRY se již tradičně vracejí do 
Kulturního domu Frýdek a srdečně zvou 
všechny své fanoušky.
Předprodej BIC, Kulturní dům Frýdek 250 Kč 
/ 280 Kč.

Sobota 21.11.
VRATIMOVSKÝ ODBORNÝ SEMINÁŘ 
na téma ČESKÁ POLITICKÁ SCÉNA 

DNES – JAK DÁL?
Mimo jiné vystoupí: JUDr. Vojtěch Filip, 
předseda ÚV KSČM, Prof. Jan Keller, 
CSc, Prof. Oskar Krejčí, CSc

Čtvrtek 26. 11.
SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ STAVEB-

NÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA
ve Frýdku-Místku.
PŘIPRAVUJEME :

4. 12.
Mikulášská nadílka pro děti členů

OS KOVO.
12. 12.

TRADIČNÍ ROCKOVÉ VÁNOCE

F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

tel.: 558 435 449, mobil: 732 628 731,
klubnezbeda.f-m@caritas.cz

Cílová skupina: 6-18 let

KLUB NEZBEDA

2. – 5.11. 
Kreslení obrázků pro nezbednický 

kalendář 2009 
11. 11. 

Specifická prevence na téma
„ZÁVISLOST“

9. – 13. 11. 
Výroba nezbednických dárků

18. 11.
Nezbednické pečení – dobroty z brambor

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
0. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA

ZDARMA – na základě indikace ošetř. 
gyn.

5. 11. v 10:00 
19. 11. v 10:00

I. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU
3. 11. v 16:00

26. 11. v 16:00
II. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

10. 11. v 16:00
III. LEKCE – MANIPULACE S NOVO-

ROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
4. 11. v 16:00

18. 11. v 16:00
DALŠÍ KURZY:

PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb 
„Porod s epidurálem“ 

24. 11. v 15:30
ŠÁTKOVÁNÍ MIMINEK

25. 11. v 10:00
BESEDA: MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENY 

25. 11. ve 14:30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý – 8:45, 10:00, 15:45
Čtvrtek – 8:45, 10:00, 15:45

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – TANEC
Úterý – 11:30 

POPORODNÍ CVIČENÍ
Úterý – 17:00
Čtvrtek – 17:00

CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI
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JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ
OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 18:00 - 02:00, ÚT až ČT 18:00 - 24:00, PÁ a SO 18:00 - 04:00

ZAČÁTKY AKCÍ V 20:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00

HUDEBNÍ KLUB STOUN

2. 11. pondělí OLDIES PÁRTY
DJ PETR KLEGA A TANEČNÍ PROFIL 
HUDBY Z MINULOSTI…VSTUP ZDAR-
MA!!!
4. 11. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE…ENTRA 
FREE!!!
5. 11. čtvrtek BALKÁNSKÁ DISKOTÉKA
DJ HONZA A VEČER V RYTMU BAL-
KÁNSKÝCH DECHOVEK
6. 11. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – 18 
PLUS!!!
DJ X! A OPRAVDU DOSPĚLÁ AKCE 
PRO OPRAVDU DOSPĚLÉ LIDI, DJ 
BJALY – SPECIAL OLDSCHOOL SET!!! 
VSTUP OD 18 LET!!!
7. 11. sobota METALOVÁ VICHŘICE 
DJS RAVY A ESTET VÁM VYMLÁTÍ PA-
LICE V NEJEN METALOVEM POŘADU
9. 11. pondělí OLDIES PÁRTY
DJ PETR KLEGA A TANEČNÍ PROFIL 
HUDBY Z MINULOSTI…VSTUP ZDAR-
MA!!!
11. 11. středa STOUNDRUM + TURNAJ 
VE FOTBÁLKU
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE…ENTRY 
FREE!!!
12. 11. čtvrtek FMCITY PARTY
DJ SHUPSTA VAM UKÁŽE, ZE KTERÉ-
HO MĚSTA JSTE!!! 
13. 11. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – SPE-
CIÁL!!!
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ 
HITY PRO VÁS VŠECHNY, AKCE NA 
BARU 
14. 11. sobota STOUN FEST 02-CONR-
FLAKES - KŘEST
JEDNA Z NEJNADĚJNĚJŠÍCH KAPEL 
FM A KŘEST JEJÍ DESKY, THE CORN-
FLAKES, SUPPORT: MADFALLS (F/M), 
GERN (OPAVA) + AFTERPARTY ROC-
K&POP HITS!!
16. 11. pondělí HITY ZE ZÁHROBÍ – 18 
PLUS!!!
DJ X! A OPRAVDU DOSPĚLÁ AKCE 
PRO OPRAVDU DOSPĚLÉ LIDI, DJ 
BURCHO – SPECIAL OLDSCHOOL 
SET!!! VSTUP OD 18 LET!!! ZÍTRA SE 
NEJDE DO PRÁCE, TAK PŘIJĎTE ZA-
PAŘIT!
18. 11. středa STOUNDRUM + TURNAJ 
VE FOTBÁLKU

PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE…ENTRY 
FREE!!!
19. 11. čtvrtek GOODFELLAZ & MO-
DEL BAZAR
KVALITNÍ ČESKÉ KLUBOVKY NA TUR-
NÉ…
20. 11. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – SPE-
CIÁL!!!
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ 
HITY PRO VÁS VŠECHNY, AKCE NA 
BARU
21. 11. sobota WOHNOUT 
JEDINEČNÁ ČESKÁ „KAPELA NA 
ŠŇÚŘE“ PO 2 LETECH VE STOUNU!!! 
NOVÉ ALBUM, SUPPORT: MATAHARI
23. 11. pondělí OLDIES PÁRTY
DJ PETR KLEGA A TANEČNÍ PROFIL 
HUDBY Z MINULOSTI…VSTUP ZDAR-
MA!!!
25. 11. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE…ENTRY 
FREE!!!
26. 11. čtvrtek FMCITY PARTY
DJ SHUPSTA VÁM UKÁŽE, ZE KTERÉ-
HO MĚSTA JSTE!!! RESPECT
27. 11. pátek J.A.R.
JEDINEČNÝ KONCERT!!! PO 6 LE-
TECH J.A.R. VE STOUNU!!! JEDINEČ-
NÍ BÁRTA, HOLÝ, KLEMPA, VIKTOŘÍK 
(VRTULNÍK MICHAL V) NENECHTE SI 
UJÍT!!!
28. 11. sobota NA:SH:UP – FATAL 
TERROR FACTORY-LIVE !!!
REVERB (2.3/PRAHA), ROMANA (EX 
DUST, PRAHA), DANCHEZ (YUPISHA-
SHI.CZ), MOODRIZ (YUPISHASHI, PRA-
HA), DAREEN (AUDIOBUSH, HAWR) 
SMARIO, SPECIAL SOUND, 2XFOOT-
BAL, LUXUS LIGHTS, STROBO, 7KW 
SOUND
30. 11. pondělí OLDIES PÁRTY
DJ PETR KLEGA A TANEČNÍ PROFIL 
HUDBY Z MINULOSTI…VSTUP ZDAR-
MA!!!
4. 12. pátek DIVOKEJ BILL!!!
JEDINEČNÝ KONCERT!!! POPRVÉ VE 
STOUNU!!! VÍCE NEŽ DVOUHODINOVÁ 
SPECIÁLNÍ AKUSTICKÁ VERZE!!!
PŘIPRAVUJEME:
SUNSHINE 19.12.
KONTRAFAKT 29.12.
STO ZVÍŘAT 29. 1.

SVČ KLÍČ

3. 11.
VYRÁBÍME LAMPION
Program: Už vás nebaví 
brzké stmívání, chmurná 
nálada, podzimní sychravost? Rozzáříme 
vám šedivý den výrobou originálního lam-
pionu a malého podzimního překvapení.
Místo a čas: 10:00 – 12:00 hodin, Rodin-
né centrum Klíček, Slezská 749, Frýdek
Cena: 40 Kč
Informace: Ivana Kulhánková, telefon: 
731 167 010, 558 434 154, e-mail: iva@
klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.
6. 11.
BOBŘÍK ODVAHY
Program: Podzimní počasí přímo láká 
užít si atmosféru pošmourných večerů 
spolu se strašidly, která nás již po ně-
kolikáté přijela navštívit, tentokrát z okolí 
Frýdku-Místku, Šenova, Jablunkova a 
Štramberka. Notnou dávku odvahy bude-
te muset prokázat při zdolání strašidelné 
stezky, na které potkáte Čerty z Libotína, 
černou paní Barboru, upíra z Jablunkova, 
šenovského Wasermana, loupežníky a 
řadu dalších. Pro všechny účastníky je 
připravena sladká odměna. Pro překo-
nání strachu doporučujeme vybavit se 
nějakým svítidlem, vítány jsou lampióny, 
lucerny či jiné, fantazii se meze nekladou.
Místo a čas: Od 17:00 hodin, Sady Bed-
řicha Smetany v Místku (park u bývalého 
autobusového stanoviště), Start: Altán 
uprostřed parku
Cena: Zdarma (Akce probíhá v rámci pro-
jektu Sídliště)
Informace: Ivana Kulhánková, telefon: 
731 167 010, 558 434 154, e-mail: iva@
klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.
ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE AKCE 
PŘESOUVÁ NA 13. 11.
7. 11.
ZA DENÍKEM JANA TLESKAČE
Program: 11. ročník hry v ulicích měs-
ta Frýdku-Místku. Hra je připravena na 
motivy knížky Jaroslava Foglara „Dobro-
družství v temných uličkách“. Vám všem, 
co dorazíte, se naskytne šance vidět a 
možná i chytit tajemného Široka a vzít mu 
tajemný hlavolam – ježka v kleci. Dále si 
vyzkoušíte roli Vontů, kteří spolu soupeří 
o vládu ve Stínadlech či Druhostraníků, 
kteří se snaží ve Stínadlech najít deník 
Jana Tleskače či první Vontskou kroniku 
Sraz: 14:30 – 15.00 hodin ve velké klu-
bovně SVČ Klíč FM, Budova B, Pionýrů 
764, Místek (bývalá SMTu)
Konec: Do 20:00 hodin na místě srazu.
S sebou: Šátek na hlavu, zicherku (na 
přichycení označení), chuť si zahrát, dob-
rou náladu
Přihlášky a informace: Jiří Šnapka, te-
lefon: 604 524 066, 558 435 067, e-mail: 
jirka@klicfm.cz

14. 11.
KRMÍTKA PRO PTÁKY
Program: Přijďte se dozvědět zajímavos-
ti ze života ptáků, poslechnout si pohád-
kový příběh a vyrobit si dřevěné krmítko 
pro ptáky. Program je určen pro děti, rodi-
če s dětmi, dospělé zájemce, celé rodiny.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek
10:00 – 12:00 hodin, 12:00 – 14:00 hodin, 
14:00 – 16:00 hodin, 16:00 – 18:00 hodin
Cena: Zdarma (Akce probíhá v rámci pro-
jektu S Klíčkem do pohádky)
Informace: Pavla Kozáková, telefon: 732 
646 127, e-mail: pavla@klicfm.cz
V jednom termínu se může akce zúčastnit 
omezený počet zájemců. Doporučujeme 
si místa dopředu rezervovat.
17. 11.
PODZIMNÍ VYCHÁZKA DO CHLEBOVIC
Program: Navštívíme včelařské muzeum, 
kde uvidíme včelařský skanzen, prohléd-
neme si opravené muzeum a dozvíme se 
mnoho zajímavého o pilných včelkách. 
Pak budeme pokračovat na rozhlednu Ka-
bátici, odkud je krásný výhled na město. Z 
rozhledny půjdeme pěšky až na Olešnou, 
kde se ohřejeme v restauraci u teplého 
čaje. Je to nenáročná trasa pro všechny, 
kteří si chtějí užít podzimní přírodu.
Místo a čas: Sraz je v 8:00 hodin na 
nádraží ČD. Vrátíme se v 15:30 hodin na 
místo srazu.
Cena: 65 Kč (doprava, vstupné, čaj, po-
jištění, doprovod)
S sebou: Vhodné oblečení a obutí, pláš-
těnku, jídlo a pití na celý den.
Informace: Renata Borltíčková, telefon: 
731 080 964, 558 435 067, e-mail: rena-
ta@klicfm.cz
Přihlášky na akci odevzdejte do 13. 11.
21. 11.
MISTROVSTVÍ ČR VE SKLÁDÁNÍ PUZ-
ZLE – KRAJSKÝ PŘEBOR
Program: Všichni soutěžící se snaží 
co nejrychleji složit sadu puzzlí, která je 
pro každou kategorii předem stanovená. 
Pořadí v každé kategorii se určuje podle 
dosaženého času. Na jedno kolo je stano-
ven čas 45 minut, soutěžící, kteří puzzle 
nesloží do konce limitu, budou hodnoceni, 
jako by všichni dosáhli tohoto časového 
limitu. Podrobnější informace najdete v 
propozicích soutěže.
Sraz: Prezence: 8:30 – 9:15 hodin, SVČ 
Klíč FM, budova B, Pionýrů 764, Místek
Kategorie: do 10 let, 11-15 let, nad 16 let, 
čtyřčlenná družstva
Postupující: Do celostátního finále v Pra-
ze postupují vždy první z každé kategorie.
Startovné: 40 Kč
Přihlášky a informace: Jiří Šnapka, te-
lefon: 604 524 066, 558 435 067, e-mail: 
jirka@klicfm.cz
Přihlášky: Elektronicky na www.mcr-hry.
cz, telefonicky, e-mailem, osobně v SVČ 
Klíč FM, přímo na místě v den turnaje.
25. 11.
VYRÁBÍME ADVENTNÍ KALENDÁŘ
Program: Navštivte naši výtvarnou dílnu 
a vyrobte si jeden z oblíbených symbolů 
Vánoc.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, Budova A, 
Pionýrů 752, Místek, 15:00 – 18:00 hodin 
(průběžná akce)
Cena: 40 Kč
Informace: Petra Vlkošová, telefon: 731 
167 721, 558 434 154, e-mail: petra@

klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.
28. 11.
VÁŽEME ADVENTNÍ VĚNEC
Program: Přijďte si vyrobit adventní vě-
nec.
Místo a čas: 14:00 – 16:00 hodin, 16:00 
– 18:00 hodin, Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek
Cena: 200 Kč (materiál, lektor)
Informace: Pavla Kozáková, telefon: 732 
646 127, e-mail: pavla@klicfm.cz
Přihlášky na akci odevzdejte do 25. 11.

ŠACHY
6. 11.

MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE – 3. KOLO
Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež 4-18 let
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 15:30 - 18:00 hodin
Informace a přihlášky: Martin Kocur, te-
lefon: 732 224 966
20. 11.
MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE – 4. KOLO
Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež 4-18 let
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 15:30 - 18:00 hodin
Informace a přihlášky: Martin Kocur, te-
lefon: 732 224 966

„aneb jak dítěti dopomoci správně růst“
pod vedením fyzioterapeutky

I. BLOK PRO DĚTI od 0-6 měsíců
13. 11., 20. 11., 27. 11. – 9:30

II. BLOK PRO DĚTI od 6-12 měsíců
13. 11., 20. 11., 27. 11. – 11:00

SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,
telefon: 558 434 154, 558 434 525,

www.klicfm.cz, e-mail: info@klicfm.cz
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