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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
tak jako v minulých sedmi ročnících 

budete mít možnost i v letošním roce 
svým hlasováním rozhodnout o tom, kte-
rým projektům Plzeňský Prazdroj rozdělí 
částku 2,5 milionu korun v rámci dárcov-
ského programu Prazdroj lidem.

Rada reprezentantů minulý týden vybí-
rala z 86 projektů ty nejlepší. Do veřejné-
ho hlasování vybrala 26 z nich a ty mají 
možnost ucházet se o vaše hlasy a vaši 
podporu. Mám radost, že postoupilo osm projektů, které podaly orga-
nizace z našeho města. Jejich přehled najdete v tomto zpravodaji na 
str. 2. Vybrat postupující projekty bylo velmi těžké, ale myslím si, že 
jsme za Radu reprezentantů, jíž jsem členkou, vybrali ty nejzajímavější.

Postupně vám představíme ve zpravodaji všechny projekty, které byly 
podány organizacemi z našeho města, s ostatními se určitě seznámíte i 
v jiných médiích. Mezi které projekty Plzeňský Prazdroj rozdělí finanční 
prostředky, bude záležet jen na vašem hlasování buď pomocí dárcov-
ských SMS zpráv z mobilních telefonů, prostřednictvím internetu nebo 
pomocí kuponů. Hlasovat můžeme od 1. 10. do 30. 11. 2009. Všechny 
potřebné informace naleznete na adrese www.prazdrojlidem.cz.

Podpořme hlasováním projekty našich organizací! Eva Richtrová

Základní kámen hospice byl položen
Stejně jako si frýdecko-

místecká radnice v minulém 
volebním období užila silné 
kritiky při výstavbě aquapar-
ku, musela se vypořádat s 
podobným torpédováním ny-
nější vlajkové lodi, kterou je 
výstavba hospice. Ta už se 
ale definitivně rozjela, před 
pár dny došlo na slavnostní 
poklepání základního kamene 
Centra zdravotních a sociál-
ních služeb Frýdek-Místek.

„Je naše právo vybrat si, jakou 
investiční akci pro dané období 
považujeme za prioritní. Aqua-
park má za příznivého počasí 
dobrou návštěvnost a my věříme, 
že i výstavbou centra se trefíme 
do toho, co lidé potřebují a co 
jim schází. Já jen doufám, že se 
v dalším období podaří na hospic 
navázat i realizací arboreta, pro 
které zde v lokalitě za frýdeckou 
nemocnicí máme připraveny 
pozemky, a že zde skutečně 
vznikne ta pravá oáza klidu,“ říká 
náměstek primátora Miroslav 
Dokoupil, který základní kámen 
poklepal za město spolu s radním 
Ivanem Vrbou. Ten připomíná, 
že i když opoziční zastupitelé za 
ODS opakovaně prohlašovali, že 
proti tomuto zařízení nic nemají, 
při hlasování nikdy žádné usne-
sení nepodpořili. „Při projednává-

ní zřízení příspěvkové organizace 
hlasovali zastupitelé za ODS Igor 
Svoják a Miloslav Merta proti její-
mu založení, ale jsme rádi, že pro 
bylo 25 zastupitelů, tedy i několik 
z opozičních lavic,“ říká radní Ivan 
Vrba, který má sociální proble-
matiku na starosti. Mrzí jej, že 
zájem o problematiku centra není 
v některých případech opravdový. 
„Byli jsme požádáni o možnost 
nahlédnutí do výkresové doku-
mentace „hospice“, ale i když byl 
náměstek Dokoupil po ukončení 
jednání zastupitelstva společně s 
vedoucím investičního odboru k 
dispozici všem zájemcům, nikdo 
se nedostavil,“ poukázal Ivan 
Vrba. Tomu vadí i debata nad tím, 
zda bude zařízení sloužit jen frý-
decko-místeckým občanům. „Do 
aquaparku taky nepouštíme jen 
na občanku. Centrum zdravotních 
a sociálních služeb Frýdek-Místek 
bude určeno našim občanům i 
dalším klientům z regionu. Jejich 
domovské obce se budeme sna-
žit zapojit do financování jejich 
pobytu,“ sdělil Ivan Vrba.

Centrum má být vybudováno 
do konce první poloviny příštího 
roku. Už v průběhu roku 2007 
byla zahájena jednání s vlastníky 
dotčených pozemků pro plánova-
nou výstavbu hospice o majetko-
právním vypořádání, které bylo 

úspěšně dokončeno začátkem 
roku 2008. Následně byla zpraco-
vána studie proveditelnosti a vy-
pracována projektová dokumen-
tace pro územní řízení, jež byla 
dokončena v listopadu loňského 
roku. Následovalo ihned zpra-
cování projektové dokumentace 
pro stavební povolení, které bylo 
vydáno v polovině roku 2009. V 
červenci tohoto roku změnili radní 
města název investiční akce ze 
„Zařízení pro péči o pacienty v ter-
mální fázi onemocnění – hospic“ 
na „Centrum zdravotních a soci-
álních služeb Frýdek-Místek“ tak, 
aby odpovídal rozsahu činností, 
které bude zařízení provozovat.

V červenci 2009 byla v In-
formačním systému veřejných 
zakázek zveřejněna informace o 
zahájení zadávacího řízení podli-
mitní veřejné zakázky s termínem 
předložení nabídek uchazečů do 
6. srpna. O nejvýhodnější nabídce 
rozhodla rada města 13. srpna. 
„Vysoutěžená cena 106 milionů 
je vzhledem k objemu zakázky 
skutečně skvělá, projekt se roz-
jíždí v příhodnou dobu,“ komen-
toval výsledek soutěže náměstek 
Dokoupil. „Centrum zdravotních a 
sociálních služeb Frýdek-Místek 
bude mít 26 hospicových pokojů 
s 30 lůžky, 6 pokojů se 13 lůžky 
sociální péče a 4 pokoje s 8 lůž-
ky pro návštěvy pacientů nebo 
personál. Pokoje klientů budou 
natočeny na jihozápadní stranu, 

aby z nich byl výhled do krajiny a 
současně byly co nejvíce proslu-
něny. Přízemní pokoje jsou kon-
cipovány tak, že je z nich možné 
vyjet do takzvané vnitřní zahrady. 
Pokoje klientů budou převážně 
jednolůžkové s přistýlkou pro pří-
buzné. Pamatováno je ale také na 
klienty, kteří nechtějí být na pokoji 
sami, a proto budou v hospici dva 
dvoulůžkové pokoje. Do obslužné 
části je zakomponována ošet-
řovna, zázemí pro zdravotnický 
personál a sociální pracovnice, 
dále meditační místnost i prostor 
pro rozloučení se zesnulými. Své 

místo zde bude mít také kuchyň, 
jídelna, bufet, prádelna a vstupní 
hala s recepcí,“ přiblížil náměstek 
primátora Miroslav Dokoupil. 

Provozovatelem zařízení 
bude příspěvková organizace 
města Centrum zdravotních a so-
ciálních služeb Frýdek-Místek, je-
jímž úkolem bude zajištění péče 
o pacienty v termální fázi one-
mocnění a poskytování lékařské 
péče ve speciálním lůžkovém 
zařízení hospicového typu. Do 
postupného, zkušebního provo-
zu by mohlo být uvedeno již ve 
čtvrtém čtvrtletí 2010.  (pp)

ZÁKLADNÍ KÁMEN: Za město se slavnostního zahájení stavby zúčastnili zprava radní Ivan Vrba a ná-
městek primátora Miroslav Dokoupil.      Foto: Petr Pavelka
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krátce
Aktualizujte žádosti!
Magistrát města Frýdku-Míst-

ku, odbor sociálních služeb, 
upozorňuje všechny žadatele, 
kteří již mají podanou žádost o 
přidělení bytu v domech zvlášt-
ního určení (v Domech s pečo-
vatelskou službou – ul. Sadová, 
ul. 17. listopadu, ul. Zámecká, 
ul. Na Aleji 82 ve Frýdku-Místku 
a Penzionu pro seniory ul. Lís-
kovecká 86 ve Frýdku-Místku), 
aby se v období od 1. října do 
29. října dostavili v úřední dny 
pondělí a středu (v době od 8.00 
do 17.00 h) a ve čtvrtek (v době 
od 13.00 do 15.00 h) na odbor 
sociálních služeb, budova ul. 
Radniční 1149, přízemí, kanc. 
č. 107 a 110 k aktualizaci svých 
žádostí.

Dále upozorňujeme, že v této 
době, tj. v měsíci říjnu, se nebudou 
přijímat do evidence nové žádosti.

Navštivte Den zdraví 
a sociálních služeb
Pod záštitou statutárního 

města Frýdek-Místek se chystá 
na čtvrtek 8. října Den zdraví a 
sociálních služeb 2009, který se 
uskuteční v místeckém Národ-
ním domě od 10 do 17 hodin. V 
tuto dobu, za příznivého počasí, 
se uskuteční také prezentace 
poskytovatelů sociálních služeb 
na Náměstí Svobody.

Akce se koná s cílem sezná-
mit s nabídkou poskytovaných 
sociálních služeb a souvisejících 
aktivit pro seniory, zdravotně po-
stižené, děti a mládež či osoby v 
nepříznivé sociální situaci, včet-
ně prezentace výrobků uživatelů. 

Setkání jubilantů
Ve velkém sále Národního 

domu v Místku se v úterý 20. říj-
na v 15.30 uskuteční slavnostní 
setkání jubilantů, které je určeno 
letošním sedmdesátníkům. Ti 
si vyslechnou soubor lidových 
písní a tanců Ostravica s progra-
mem Beskydskými chodníčky. 

Uznání hasičů
Hejtman Moravskoslezské-

ho kraje udělil čestné uznání 
jednotce sboru dobrovolných 
hasičů obce Frýdek-Místek za 
profesionální přístup a pomoc 
při likvidaci následků povodní v 
roce 2009. Naši hasiči pomáhali 
na Novojičínsku.

Vylepšení v jeslích
Na 1. října se naplánovalo 

slavnostní otevření nově zre-
konstruovaného stravovacího 
provozu jeslí ve Frýdku-Místku.

Zeleninová výstava
Český zahrádkářský svaz, 

územní sdružení Frýdek-Mís-
tek, pořádá v Lidovém domě ve 
dnech 9.-11. října výstavu ovo-
ce a zeleniny. Podle pořadatelů 
bude zaměřena hlavně na staré 
odrůdy ovoce z našeho kraje. 
Otevřeno bude od 9 do 17 hodin.

Zrušení automatu
Společnost Telefónica O2 

Czech Republic se rozhodla z 
důvodu dramatického poklesu 
zájmu obyvatel o využívání sítě 
veřejných telefonních automatů 
optimalizovat jejich počet. Proto 
byl v září zrušen nevyužívaný 
automat v části Lysůvky na ulici 
Zahradnické. (pp)

Rada reprezentantů, jejíž 
členkou je i primátorka Eva 
Richtrová, vybrala projekty 
postupující do veřejného hla-
sování sponzorského projek-
tu Prazdroj lidem (Občanská 
volba). Jsou mezi nimi i pro-
jekty z Frýdku-Místku, které 
mohou získat finance, pokud 
je dostatečně podpoříte.

Například Centrum pečo-
vatelské služby Frýdek-Místek 
může získat finance na invalid-
ní vozíky, které doplní půjčovnu 
kompenzačních pomůcek, o pří-

Podpořte místní projekty
spěvek na Mezinárodní folklorní 
festival žádá Ostravička, SŠ, 
ZŠ a MŠ logopedická by ráda 
zvelebila zahradu pro radost 
handicapovaných dětí, Žirafa 
přišla s projektem na vybavení 
místnosti pro rozvoj smyslů. Dal-
šími uchazeči v řadě jsou Cha-
rita Frýdek-Místek, dobrovolní 
hasiči ze Skalice, Škola života 
nebo Středisko volného času 
Klíč, které by získané finace po-
užilo na vybudování venkovního 
herního a relaxačního prostoru v 
rodinném centru Klíček.  (pp)

Odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy vě-
nuje prostřednictvím péče 
o kroniku města pozornost 
historii, současnému dění v 
různých oblastech života i 
zdravému patriotismu oby-
vatel města Frýdku-Místku. 
Proto znovu chystá Týden s 
kronikou.

„Kronika slouží studijním a 
badatelským účelům i jako zdroj 
poučení budoucím generacím. 
Po celý týden od pondělí 12. října 
do pátku 16. října má široká ve-

Týden s kronikou města
řejnost příležitost nahlédnout do 
Kroniky města Frýdku-Místku,“ 
říká kronikářka Anna Nováková. 

Setkání s kronikou se usku-
teční ve velké zasedací síni 
Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku na Radniční ulici 1148 den-
ně od 8 do 16 hodin. Školním 
kolektivům kronikářka doporu-
čuje objednat se prostřednic-
tvím e-mailového kontaktu na 
novakova.anna@fydekmistek.cz
nebo telefonicky na 558 609 
218, případně na číslo mobilu 
731 714 145.  (pp)

Beskydské informační cen-
trum ve spolupráci s VOŠ 
Goodwill uskutečnilo v sobo-
tu 19. září prohlídku historic-
ké části Frýdku. Den s prů-
vodcem v Místku byl však z 
26. září odložen z provozních 
důvodů na 24. října.

Plánovaná trasa povede ná-
městím Svobody, kolem památ-
níku 8. pěšího pluku Slezského 
k bývalé městské radnici a spo-
řitelně, kostelu sv. Jana a Pavla. 

Akce ve Frýdku začala pro 
všechny zúčastněné překvape-
ním. Vlastními silami si mohli 
pomocí raznice vyrazit groš s 
tématem Regionu Beskydy a 
odnést si jej z této akce na pa-

Jeden Den s průvodcem odložen
mátku. Další zajímavostí bylo 
nahlédnutí do krypty pod koste-
lem, s výjevy historie, která běž-
ně není návštěvníkovi baziliky 
zpřístupněna. Návštěvníkům se 
naskytla také netradiční mož-
nost vystoupit si na věž kostela 
sv. Jana Křtitele a rozhlédnout 
se do širokého okolí a prohléd-
nout si Frýdek-Místek z téměř 
ptačí perspektivy.

„Zájem o poznávání historie 
našeho města zaznamenáváme 
čím dál větší, potěšitelné je, že 
zájem projevují účastníci všech 
věkových kategorií a nejen ob-
čané našeho města,“ zhodnotila 
akci Monika Konvičná, ředitelka 
BIC Frýdek-Místek.  (pp)

S účinností od 1. srpna byl 
změněn zákon o sociálních 
službách, kde kromě jiného 
došlo i ke změně kontroly 
využívání příspěvku na péči, 
kdy je nově upraven postup 
při zjištění závažných nedo-
statků v poskytovaných soci-
álních službách.

„Příkladem porušení záko-
na je, když například babička 
ze svého příspěvku podporuje 
vnuka na studiích, ačkoliv ten jí 
žádné služby neposkytuje, nebo 
děda celý příspěvek odevzdá 
synovi, který mu přinese jednou 
týdně nákup a jednou týdně mu 
pomůže s osobní hygienou,“ při-
blížil uvolněný radní Ivan Vrba.

Stále platí, že osoby závislé 
na pomoci jiné fyzické osoby 
mají, za splnění zákonem pře-
depsaných podmínek, nárok na 
příspěvek na péči, podle stupně 
závislosti 2 až 12 tisíc korun. 

Kontrola využívání příspěvku na péči
Příjemcem příspěvku je osoba, 
která z důvodu dlouhodobě ne-
příznivého zdravotního stavu 
potřebuje pomoc jiné fyzické 
osoby. Příjemce přitom sám 
rozhoduje, jakým způsobem 
příspěvek využije na zajištění 
pomoci pro svou osobu, ale po 
novele zákona bude pod větším 
drobnohledem.

„U pobytových služeb není 
problém v prokazování využití 
příspěvku na péči. V domo-
vech pro seniory celý příspě-
vek dostane domov, jako po-
skytovatel sociálních služeb. 
Problémy s prokazováním 
využití příspěvku na péči mo-
hou nastat v domech s pečo-
vatelskou službou nebo při 
domácím ošetřování. Kontroly 
podle novely zákona o sociál-
ních službách budou zahájeny 
ještě v tomto roce. Nejprve v 
městských domech s pečova-

telskou službou a pak i v do-
mácnostech osob pobírajících 
příspěvek na péči,“ říká Ivan 

Vrba, který je přesvědčen, že 
porušení zákona bude napros-
to ojedinělé.  (pp)

Zrekonstruovaná kavárna Radhošť otevřena
Poslední zářijový den byla 

slavnostně znovu otevřena 
proslulá frýdecká secesní 
kavárna Radhošť. Statutární 
město Frýdek-Místek do ní v 
posledních měsících investo-
valo okolo 2,5 milionu korun, 
aby tato budova zapsaná v 
seznamu kulturních památek 
měla šanci navázat na svou 
někdejší pověst nejnavštěvo-
vanějšího zařízení ve městě, 
kam bez rezervace prakticky 
nebylo možné zajít.

„Z našeho pohledu po rekon-
strukci už této nádherné kavár-
ně nic nechybí, takže doufáme, 
že nebudou chybět ani hosté. 
Investovali jsme hlavně do srdce 
tohoto restauračního zařízení, 
kterým je samozřejmě kuchyň. 
Ta je nyní skutečně na odpo-
vídající úrovni, ale ne všechny 
úpravy zůstanou návštěvníkům 
ukryty, protože jsme výrazně 
posunuli i úroveň interiéru,“ re-
kapituloval náměstek primátora 
Petr Cvik.

Návštěvníci Radhoště mohou 
obdivovat rekonstruované mal-
by, včetně štukové části, jsou 
zde také nové koberce a vyčiš-
těné čalounění září novotou. Do 
toho světla, zrcadla, prostě ka-
várna v plném lesku. „Chtěl bych 
poděkovat všem, kteří se na této 
rekonstrukci podíleli, a vyzvat 
občany, aby sem zavítali a pře-
svědčili se sami, že tato kavárna 
má svou jedinečnou atmosféru. 
V minulosti zařízení trpělo horší 
dostupností, ale nyní lze využí-
vat nově vybudovaného parko-
viště za budovou magistrátu, z 
něhož navíc do budoucna plá-
nujeme přímý vstup do kavárny 
ze zadní části,“ odtajnil, že měs-
to má s restaurací další plány, 
náměstek Petr Cvik. Město má 
projekčně připraveny další roz-
vojové projekty, zahrnující právě 
druhý vstup do kavárny, i s mož-
ností terasy o kapacitě přibližně 
šest stolů využitelných v letních 
měsících.

Kavárnu Radhošť nyní bude 

provozovat příspěvková organi-
zace Národní dům. „V této chvíli 
máme otevřeno ve všední dny 
od desíti hodin dopoledne do 22. 
hodiny večerní, o víkendu jsme 
připraveni na různé slavnostní 
akce a příležitosti,“ řekl ředitel 
Národního domu Zdeněk Stolař. 

Právě reprezentativní prostře-
dí a příjemný salónek hodlá ve 
větší míře využívat i samotný 
magistrát pro své potřeby. „V 
režii naší příspěvkové organiza-
ce půjde vše snadněji domluvit,“ 
věří náměstek primátora Michal 
Pobucký.  (pp)

NOVÁ KUCHYŇ V RADHOŠTI: Moderní zázemí v rekonstruované 
secesní kavárně si s uspokojením prohlížejí zleva ředitel Národního 
domu Zdeněk Stolař, náměstkové primátora Petr Cvik a Michal Po-
bucký a vedoucí odboru správy obecního majetku Hana Kalužová. 

Foto: Petr Pavelka
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městská policie
Kdo byl nepříčetný?
13. 8. před pátou hodinou 

odpoledne oznámil muž, že má 
doma nepříčetnou ženu. Strážní-
ci zjistili, že dotyčná chce odejít z 
bytu i s dětmi, což se jejímu muži 
nelíbilo. Hlídka pár poučila o dal-
ším řešení a odjela, když už bylo 
v bytě všechno v pořádku. Druhý 
den dopoledne volala na základnu 
pro změnu žena, že její partner 
chce skočit z balkonu. Strážníci 
opět přijeli k této rodině a snažili se 
muže přesvědčit, že se dá situace 
řešit jiným způsobem. Nakonec 
se jim to podařilo a muž se vrátil 
do pokoje, kde už čekala rychlá 
záchranná služba. Ta si muže pře-
vzala a převezla ho do nemocnice. 

Skákala po vozech
16. 8. v půl druhé odpoledne 

bylo oznámeno na městskou poli-
cii, že na ulici J. Čapka opilá žena 
skáče po vozidlech. Hlídka po 
příjezdu na místo zajistila ženu, 
která viditelně poškodila zaparko-
vané vozy. Pro podezření ze spá-
chání trestného činu byla přivolá-
na PČR, která si ženu převzala.

Kradli ventilky
17. 8. v jedenáct hodin dopo-

ledne bylo na základnu městské 
policie přijato oznámení, že dva 
kluci na ulici J. Božana něco sun-
dávají z vozidel, možná poklice. 
Hlídka na místě zajistila dva ne-
zletilé  chlapce, kteří u sebe měli 
zhruba třicet ventilků. „Tento pří-
pad se oznámil na sociální úřad 
a informováni byli i rodiče těchto 
dětí. Ventilky hlídka hochům ode-
brala,“ informovala policejní pre-
ventistka Lenka Biolková.

Matka, syn a policie
18. 8. ve čtyři hodiny odpoled-

ne na základnu městské policie 
oznámila jedna žena, že na ulici. 
Č. červeného kříže sedí mládež a 
huláká. Na místě ale hlídka zjistila, 
že se tam nachází jen syn ozna-
movatelky, který tam jen seděl.

Kamery pomohly
19. 8. po dvacáté hodině přijal 

dispečer městské policie ozná-
mení o ničení přístřešku na vo-
zíky na ulici Frýdlantská. Kame-
rovým systémem byli tři mladíci 
zachyceni na Náměstí Svobody, 
kde je hlídka zadržela a předala 
státní policii k dořešení. Jeden z 
mladíků musel být převezen na 
vystřízlivění na záchytnou stanici.

Sázka pohoršovala
20. 8. v dopoledních hodinách  

bylo oznámeno na městskou po-
licii, že v jednom místeckém baru 
se nachází muž, který je od pasu 
dolů nahý. Hlídka zjistila, že se 
údajně jedná o sázku. I za těchto 
podmínek se mladík musel obléci 
a od strážníků dostal blokovou 
pokutu za veřejné pohoršení. 

Vandalové chyceni
21. 8. před jedenáctou ho-

dinou v noci bylo kamerovým 
systémem zachyceno, jak tři 
mladíci kopou do vozidla zapar-
kovaného na ulici Sv. Čecha. 
Hlídka městské policie okamžitě 
mládež zajistila a informovala 
ženu majitele vozidla, který se 
po domluvě s manželkou vyjá-
dří ke škodě. Jeden mladík pro 
svou agresivitu byl převezen na 
záchytnou stanici. (pp)

Město otevřelo nový sběrný dvůr
Město Frýdek-Místek kon-

cem měsíce slavnostně ote-
vřelo Sběrný dvůr Collo-louky, 
který se nachází na strategic-
kém místě za hypermarketem 
Tesco. Jeho roční kapacita 
je 700 tun odpadů, lidé zde 
mohou především odkládat 
nebezpečné a velkoobjemové 
odpady, zajištěn je také zpět-
ný odběr elektrozařízení.

„Důvodů pro zřizování sběr-
ných dvorů je několik. Občané 
mají možnost celoročně odložit 
nepotřebný odpad v okamžiku, 
kdy to potřebují. Nemusí čekat na 
akce jarní a podzimní úklid nebo 
sledovat, kde je zrovna mobilní 
sběrna. Je vyzkoušeno, že čím 
více sběrných dvorů, tím méně od-
padů u popelnic, které jsou vlastně 
založením černé skládky. Sníží se 
tedy náklady na úklid odpadů ko-
lem popelnic, zlepší se čistota a 
vzhled těchto míst. V součtu dojde 
k vytřídění a následnému využití 
většího množství odpadu,“ řekl ná-
městek primátora Michal Pobucký.

Frýdecká skládka začala 
budovat tento sběrný dvůr v lis-

topadu loňského 
roku, přičemž dva 
miliony korun si 
vyžádaly stavební 
úpravy, přede-
vším přeložky sítí 
a zabezpečená 
zpevněná plocha. 
Dalších 300 tisíc 
bylo investováno 
do osvětlení, za-
bezpečovacího a 
kamerového sys-
tému. Vlastní vy-
bavení dvora stálo 
dalších 1,4 milionu 
korun, devadesát 
procent ovšem 
pokryla získaná 
dotace ze Státní-
ho fondu životního 
prostředí.

Provozní doba 
je ve všední dny 
od 8 do 18 hodin, 
v sobotu pouze do 
14 hodin. Radnice počítá, že se 
zde zastaví 20-50 osob denně. 
Občané Frýdku-Místku zde mo-
hou odložit odpad zdarma po 

prokázání místa bydliště. Frý-
decká skládka vyjednává o po-
dobném režimu i se sousedními 
obcemi, jejichž někteří starosto-

vé byli slavnostnímu přestřižení 
pásky rovněž přítomni. Druhý 
sběrný dvůr ve městě funguje 
pod estakádou.  (pp)

SBĚRNÝ DVŮR COLLO-LOUKY: U slavnostní pásky zleva náměstek primátora 
Michal Pobucký, s nůžkami předsedkyně představenstva Frýdecké skládky Pavlína 
Nytrová, ředitel Frýdecké skládky Luděk Žáček.                            Foto: Petr Pavelka

Nová předsedkyně finančního výboru
Rozhodnutím frýdecko-

-místeckého zastupitelstva 
se po odstoupivším Petru 
Rafajovi ujala funkce před-
sedkyně finančního výboru 
Pavlína Nytrová. Logická 
volba, neboť tato zastupitel-
ka dosud vykonávala funkci 

místopředsedkyně tohoto 
orgánu.

Čím se vlastně finanční vý-
bor zabývá?

„Doporučuje zastupitelstvu 
hospodaření s finančními pro-
středky, tedy především způ-
sob rozdělení, zabývá se změ-

nami rozpočtu, prostředky pro 
městské organizace, také zpět-
ně kontroluje, jak je se schvá-
lenými financemi nakládáno.“

Vzhledem k avizovanému 
velkému propadu příjmů pro 
příští rok to budete mít ve fi-
nančním výboru všichni ještě 
náročnější, že?

„Ta situace bude určitě ne-
lehká, to nemá smysl zastírat. 
Výrazný propad příjmů města 

Dopravní výuka školáků
Městská policie Frýdek-

-Místek se věnuje řadě pre-
ventivních programů. Jeden 
z nich cílí na žáky čtvrtých 
tříd, kteří se po jednotlivých 
školách zúčastňují v dopo-
ledních hodinách dopravní 
výuky u Víceúčelové spor-
tovní haly.

Městská policie má k dis-
pozici bicykly, které jsou spíše 
menší velikosti, aby na cizích 
kolech neměly děti problémy s 
ovládáním. Dalším itinerářem 
jsou dopravní značky, které 
zaplní prostor u haly, kde jsou 
i vyznačené trasy pro jízdu. 
„Nejdříve si projdeme celé  
hřiště a seznámíme se s jed-
notlivými značkami. Vysvět-
líme si, co znamenají, a pak 
se děti pokouší je při jízdách 
dodržovat. Také jim zdůraz-
níme, co od nich očekáváme, 
když je na kolech potkáme v 
ulicích,“ řekla policejní preven-
tistka Lenka Biolková. Ta roz-
hodně není zastáncem, aby 
se děti tohoto věku pouštěly 
už do víru husté dopravy ve 
městě. „Samozřejmě je raději 

vidíme na cyklostezkách nebo 
i na chodnících, samozřejmě 
za předpokladu, že divokou 
jízdou neohrožují chodce,“ 
vysvětlila Lenka Biolková. Dě-
tem byla zdůrazněna pravidla 
bezpečné jízdy a především 
povinnost nosit na kole na 
hlavách přilbu. Po dopoledni 
s městskou policií už by měly 
vědět, jak se chovat v doprav-
ním provozu. Také už vědí, co 
by nemělo chybět na kolech, 
která mají doma.  (pp)

Na průtahu se opravuje povrch
Až do 18. října se může 

řidičům stát, že uvíznou na 
průtahu městem déle než 
obvykle. Kolony se mohou v 
několika postupných úsecích 
vytvářet kvůli frézování vo-
zovky s následnou pokládkou 
nového asfaltového koberce.

Přes město silnicí I/48 projede 
až 40 tisíc vozů denně, takže se 
svedení provozu do jednoho pru-

hu musí projevit. Řidičům nezbý-
vá než se obrnit trpělivostí nebo 
se případně inkriminovaným mís-
tům vyhnout.

Práce jsou rozvrženy na tři 
etapy, opravena by již měla být 
silnice I/48 v úseku od Tesca po 
křižovatku s ulicemi Ostravská, 
Frýdlantská a Hlavní (U Vykopnu-
tého). Druhá etapa je plánována 
v termínu od 28. září do 4. října 
v úseku od křižovatky s ulicemi 
Hlavní, Ostravská, Frýdlantská (U 
Vykopnutého) po křižovatku s ul. 
8. pěšího pluku, a to jen ve smě-
ru na Příbor. Třetí etapa oprav na 
průtahu městem je plánována ve  
dnech 5. až 18. října, a to v úseku 
od estakády až k autoservisu Bár-
tek a syn. „Při nepříznivém počasí 
může dojít k posunutí termínů. Sil-
nice I/48 ale není v majetku měs-
ta, jejím správcem je Ředitelství 
silnic a dálnic ČR. Statutární měs-
to Frýdek-Místek nemůže tedy 
průběh ani rozsah prací ovlivnit,“ 
upozornil náměstek primátora 
Petr Cvik.  (pp)OPRAVA PRŮTAHU: Řidiči musí počítat s kolonami. Foto: Petr Pavelka

nutně povede k mnoha úspor-
ným opatřením.“

Jak si v této složité situaci 
město poradí?

„Určitě to nebude tak, že 
by se ve městě úplně všechno 
zastavilo. Máme i na příští rok 
projekty, které budou financová-
ny z dotačních peněz a radnice 
se určitě bude snažit o získání 
dalších. Na tomto poli se městu 
poměrně daří.“  (pp)
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NOVÁ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ: Na Čtyřce už si nové sportoviště užívají a na 1. října zde plánovali slav-
nostní zahájení provozu, hřiště u 5. a 9. ZŠ finišuje, stejně jako u 6. ZŠ. „Musím říct, že děti jsou z 
nového hřiště nadšené a mnohem více se na hodiny tělocviku těší,“ potvrdila, že školáci dokážou 
modernizace tohoto typu ocenit, zástupkyně ředitele 4. ZŠ Ywetta Vítková.       Foto: Petr Pavelka

2000 dětí na Prázdninách ve městě
Středisko volného času 

Klíč a Statutární město Frý-
dek-Místek 11. září slavnost-
ně ukončili celoprázdninovou 
akci Prázdniny ve městě, 
kterou pro děti našeho města 
uspořádali. Celkem proběhlo 
o letních prázdninách 45 akcí, 
kterých se zúčastnily dva ti-
síce dětí. 

Na programu se kromě 
hlavních organizátorů podíleli 
Beskydská šachová škola Frý-
dek-Místek, občanské sdružení 
Filadelfie, Charita Frýdek-Mís-
tek, Junák – Svaz skautů a 
skautek ČR – Středisko 8. pěší 
pluk, Katolický lidový dům, Klub 
českých turistů TJ VP, Měst-
ská knihovna Frýdek-Místek, 
Městská policie Frýdek-Místek, 

Pobeskydský aviatický klub, 
Radioklub Frýdek-Místek, Sbor 
dobrovolných hasičů Frýdek, 
Sbor dobrovolných hasičů Lís-
kovec, Spolek přátel Frýdku-
-Místku, Sportovní klub cvičení 
a pobyt v přírodě Frýdek-Mís-
tek, Škola Taekwon-Do ITF, 
Taekwon-Do ITF – Joomuk, 
TOM 19070 KAM Frýdek-
-Místek, Český svaz včelařů 
Frýdek-Místek. Čtvrtý ročník 
Prázdnin ve městě nabídl tedy 
dětem, které trávily prázdniny 
ve městě, vskutku pestrý pro-
gram. „Co se týče počtu účast-
níků na jednotlivých akcích, 
byly nejúspěšnější akcí Rafty 
na Ostravici. Tuto akci pořádal 
Sportovní klub cvičení a pobyt 
v přírodě a zúčastnilo se jí sto 

účastníků. Více než 70 dětí při-
lákalo Dopoledne her a soutěží 
(Městská knihovna Frýdek-Mís-
tek), 50 účastníků se seznámilo 
se Včelím královstvím (ZO ČSV 
Frýdek-Místek), necelá pade-
sátka dětí přišla na program 
Malý strážník (Městská policie 
F-M), na poslední akci Prázdni-
nové tričko (SVČ Klíč FM) přišlo 

70 dětí,“ vyjmenoval Patrik Sie-
gelstein, zástupce ředitele SVČ 
Klíč. Ten připomněl, že mimo 
akce, které se konaly na úze-
mí města, byly připraveny také 
autobusové výlety, na které vy-
jížděly vždy plné autobusy. „Dle 
zájmu a ohlasů dětí i jejich rodi-
čů se Prázdniny ve městě staly 
tradičním programem pro letní 

trávení volného času. Pracovní-
ci Střediska volného času Klíč, 
kteří Prázdniny ve městě ko-
ordinovali, si uvědomují, že by 
takováto akce nemohla proběh-
nout bez podpory Statutárního 
města Frýdek-Místek a dalších 
spoluorganizátorů. Za podporu 
a pomoc jim tak patří velký dík,“ 
uzavřel Siegelstein.              (pp)

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ: Náměstek primátora Petr Cvik s ředi-
telkou Střediska volného času Klíč Petrou Vlkošovou na závěrečné 
akci pozorují, co děti dokázaly na náměstí vytvořit v improvizované 
výtvarné dílně.   Foto: Petr Pavelka

Jedenáctka má všestranné sportovce
Z rukou Zdeňka Olšáka, 

předsedy Okresní rady Aso-
ciace školních sportovních 
klubů České republiky Frý-
dek-Místek, převzal ředitel 11. 
ZŠ Jiří Adámek ocenění pro 
vítěze soutěže o nejvšestran-
nější sportovní školu.

„Loni asociace zavedla tuto 
soutěž poprvé jako zkušební roč-
ník a loni i letos je 11. Základní 
škola z Frýdku-Místku ta nejlepší. 
Zohledňují se přitom nejen spor-
tovní výsledky, ale i organizace 
sportovních akcí pro ostatní ško-
ly,“ vysvětlil Zdeněk Olšák.

Jedenáctka v hodnocení zno-
vu dominovala v obou kategori-

ích, na prvním i druhém stupni. 
„Máme výsledky krajské i repub-
likové a všechno je to o našich 
kantorech, kteří dokážou děti pro 
sport zapálit. Oni pak za Jede-
náctku opravdu bojují, kolikrát 
nastupují v některých disciplínách 
proti specialistům, ale dokážou se 
prosadit vůlí. Hrát za Jedenáctku, 
to je pro ně něco,“ těší ředitele Ji-
řího Adámka, který děkuje všem 
pedagogům, kteří se podílejí na 
škole na sportovní přípravě. „Vě-
řím, že pokud by se u nás posta-
vila ještě nová tělocvična, byly by 
výsledky ještě lepší,“ dodává.

Jedenáctka na prvním stupni 
zvítězila, do desítky se mezi 87 
hodnocenými školami v okrese 
vešla ještě 1. ZŠ, které patří 
třetí příčka, a Osmička na místě 
šestém. Na druhém stupni se 
frýdecko-místecké školy prosa-
dily ještě výrazněji. Znovu patří 
primát Jedenáctce, hned za ní 
však skončila ZŠ a MŠ Frýdek-
-Místek, E. Krásnohorské 139, 
a ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 
400. Osmá je stylově Osmička a 
první desítku uzavřela 1. ZŠ. Na 
druhém stupni bylo hodnoceno 
55 škol.  (pp)

11. ZŠ – NEJSPORTOVNĚJŠÍ ŠKOLA: Jedenáctka převzala oce-
nění od Asociace školních sportovních klubů České republiky za nej-
všestrannější sportovní školu.   Foto: Petr Pavelka

63 startujících se zúčast-
nilo okrskového finále v 
přespolním běhu, které se 
odběhalo na oválu v areálu 
frýdecké sokolovny. Ti nej-
lepší budou reprezentovat v 
okresním kole.
1. třída
1. Patrik Gogola, 11. ZŠ
2. Lukáš Pinčar, 1. ZŠ
3. Jan Chovančík, 6. ZŠ
1. Saša Koloničná, 11. ZŠ
2. Natálie Bartková, 1. ZŠ
3. Patricie Indráková, 5. ZŠ
2. třída
1. Adam Bocian, 11. ZŠ
2. Tomáš Mišek, 4. ZŠ
3. Vojtěch Lednický, 8. ZŠ
1. Veronika Lednická, 11. ZŠ
2. Erika Bílková, 4. ZŠ
3. Petra Krčilová, 8. ZŠ
3. třída
1. David Bystroň, 4. ZŠ
2. Patrik Pastor, 1. ZŠ
3. Michal Novák, 8. ZŠ
1. Gabriela Geletová, 8. ZŠ
2. Veronika Papalová, 11. ZŠ
3. Adéla Legerská, 1. ZŠ
4. třída

1. Rostislav Baďura, 8. ZŠ
2. Michal Kvasňák, 6. ZŠ
3. Jakub Pánek, 2. ZŠ
1. Aneta Dvořáková, 2. ZŠ
2. Beáta Čermáková, 6. ZŠ
3. Adéla Hipíková, 2. ZŠ
5. třída
1. Vojtěch Cebula, 11. ZŠ
2. Ivo Hanák, 1. ZŠ
3. Ondřej Dvorský, 8. ZŠ
1. Michaela Matlochová, 2. ZŠ
2. Tereza Uherková, 6. ZŠ
3. Anna Rykalová, 8. ZŠ

Okrskové finále školáků v běhu

PŘESPOLNÍ BĚH: Školáci si to rozdali na oválu u frýdecké sokolov-
ny.  Foto: Petr Pavelka
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Ocenění žáků a studentů

14. září se v prostorách 
Krajského ředitelství policie 
ČR, Územního odboru ve Frýd-
ku-Místku, sešli žáci a studenti 
frýdecko-místeckých škol oce-
nění za své výtvory na téma 
Když se řekne závislost.

Všemu v červnu předcházela 
výstava zaměřená na protidrogo-
vou prevenci, kterou ve vestibulu 
Nové scény kina Vlast uspořá-
dalo Statutární město Frýdek-
-Místek a preventivě informační 
oddělení Policie ČR. „Tato vý-
stava byla součástí preventivně 
bezpečnostního projektu Rodina 
Bezpečných zaměřeného na 
sociopatogenní jevy. Samotnou 
výstavu zhlédlo kolem 1500 žáků 
a studentů frýdecko-místeckých 
škol a doprovodný program v 
podobě koncertu hudební skupi-
ny Music Masters a prezentace 
práce celní správy navštívilo asi 
600 osob,“ sdělil Dalibor Zecha, 

vedoucí oddělení sociální pre-
vence na frýdecko-místeckém 
magistrátu.

Z více než stovky doručených 
literárních i grafických děl a také 
počítačových prezentací bylo 
opravdu těžké vybrat ty nejzda-
řilejší. Nakonec byli vybráni tito:

Kategorie „Esej“
Josef Sobotík, SPŠ Frýdek-

-Místek
Petra Pitříková, ZŠ a MŠ, El. 

Krásnohorské, nyní ISŠ Lísko-
vecká, F-M

Kristýna Balónová, Gymnázi-
um a SOŠ Cihelní, F-M

Přemysl Adamec, Gymnázi-
um a SOŠ Cihelní, Frýdek-Místek

Lucie Kolčárková, Gymnázi-
um P. Bezruče, Frýdek-Místek

Kategorie „Výtvarné dílo“
Tomáš Saran, SPŠ, F-M
Dominika Koflerová, ZŠ, Lís-

kovec
Michal Kaleta, ZŠ, Lískovec

Pohádky k malování
Mateřská škola Anenská si 

pro všechny své děti připra-
vila v letošním školním roce 
celoroční projekt s názvem 
„Pohádky k malování“, který 
všechny přesvědčí o tom, že 
pohádky jsou vhodné nejen 
ke čtení a poslouchání, ale 
také ke hraní i malování.

A protože k malování potře-
bují děti v prvé řadě barvičky, 
budou i jejich pohádky barevné! 
Každá z řady sedmi pohádek 
jim představí určitou barvičku a 
vždy jedno z témat začleněných 
ve školním vzdělávacím progra-
mu MŠ Anenská 656, Frýdek-
-Místek, p.o. 

Aktivity k letošnímu celoroč-
nímu projektu budou vycházet 
ze stejnojmenné knihy paní Jitky 
Severinové. Knížka plná pohá-
dek a malování bude děti prová-
zet po celý školní rok a nakonec 
jim zůstane pro vzpomínku na 
jejich rané dětství. 

Celý projekt odstartoval již v 
první školní den, který se díky pa-
ním učitelkám proměnil v „Duhový 
den“ plný barev, radosti a zábavy. 
Na něj brzy naváže autogramiáda 
výše zmíněné knihy a jednotlivé 
pohádky. Na dny prozářené ve-
selými barvičkami a šťastnými 
pohledy dětí se těší celý kolektiv 
MŠ.  Stanislava Korcová

Pasování šesťáků na „druhostupňáky“
Začátek letošního škol-

ního roku přinesl u nás na 
Dvojce stejně jako loni zají-
mavou akci „Pasování šes-
ťáků“.

2. září nové žáky šestého 
ročníku slavnostně přivítali de-
váťáci, kteří je pasovali na „dru-
hostupňáky“.

Celé akci předcházely velké 
přípravy – vytváření krásných 

uvítacích listin s pravou vosko-
vou pečetí, nacvičování deváťá-
ků na samotný akt pasování.

Pro všechny zúčastněné 
žáky, učitele i rodiče to byla 
veselá akce. Zkušení deváťáci v 
opravdových talárech a králov-
ských hábitech vtipně glosovali 
slang a život našich žáků dru-
hého stupně. Následoval slav-
nostní slib devatera šesťáka a 

samotný akt pasování dřevě-
ným mečem. Pasovací listinu 
předával pan ředitel a každému 
žákovi poblahopřál ke vstupu 
na druhý stupeň. 

Na závěr se čerství „druho-
stupňáci“ se svými listinami a 
novým třídním učitelem fotili a v 
doprovodu školní hymny se jim 
představili všichni učitelé půso-
bící na druhém stupni.

MŠ F. Čejky má novou kuchyň
V prázdninových měsících 

město výrazně investovalo do 
několika mateřských škol. Ma-
teřinka na ulici F. Čejky se do-
čkala generální opravy stávají-
cí kuchyně, která nyní splňuje 
veškeré předepsané hygienic-
ké požadavky na provoz.

„Kuchyň je rozdělena na 
jednotlivé pracovní úseky, s 
centrální digestoří a varnou 
částí uprostřed. Podlahy získa-
ly novou keramickou dlažbu a 
stěny obklady i malbu. Výměnou 
prošly rozvody vody, nově byly 
provedeny rozvody plynu a elek-
troinstalace, drobné úpravy se 
dotkly také vytápění. Samotná 
kuchyň získala varné centrum 
s digestoří, která má podtlakové 
větrání. Zakoupen byl také nový 
konvektomat, škrabka na bram-
bory, chladící zařízení, nové 
pracovní stoly a regály,“ vyjme-

novala Milada Tkačíková z od-
boru školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy.

Nová kuchyň je moderní, má 
veškeré vybavení odpovídající 
přípravě jídel pro téměř stovku 
dětí. Největším pomocníkem 
v kuchyni bude zejména nový 
konvektomat, který dokáže 
nahradit několik tradičních pří-
strojů. Lze v něm připravit kom-
pletní menu – od přílohy přes 
maso, zeleninu až po moučník. 
„Konvektomat nejen v mnohém 
usnadní přípravu jídel, ale také 
v jídlech zachová potřebné vita-
míny, minerální látky a stopové 
prvky důležité pro zdravý vývoj 
dětských strávníků,“ zdůraznila 
přínos nové kuchyně vedoucí 
odboru školství Ilona Nowaková. 

Náklady na generální opravu 
kuchyně v MŠ J. Čejky se vy-
šplhaly na zhruba 1,9 milionu 

korun, jen samotné stavební 
úpravy si vyžádaly 1,2 milionu. 

PŘEDÁNÍ KUCHYNĚ: Vedoucí 
odboru školství, kultury, mláde-
že a tělovýchovy I. Nowaková a 
M. Andrle, zástupce firmy, která 
dodala kuchyňské vybavení.

Koflerová je nejlepší na světě
O tom, že Dominika Kofle-

rová, žákyně 8. třídy Základní 
školy a mateřské školy v Lís-
kovci, zvítězila v české části 
38. ročníku Mezinárodní soutě-
že v psaní dopisů pro mládež 
do 15 let, jsme už ve zpravodaji 
psali. Nyní můžeme sdělit, že 
její dopis o férovém obchodu 
zaujal i světové porotce.

Čtrnáctiletá Dominika Koflero-
vá z Frýdku-Místku byla dokonce 
vyhlášena jako vůbec nejlepší ze 
všech. Úspěch je to o to větší, že 
nikdo z České republiky nebyl 
během skoro čtyřiceti let koná-
ní soutěže v pořadí tak vysoko. 
Pokud si její dopis sestře na we-

bových stránkách České pošty 
přečtete (v sekci Aktuální infor-
mace), můžete se i vy dozvědět 
něco o produktech spojovaných 
s férovým nakupováním, které 
zajistí lidem v Africe adekvátní 
mzdu za jejich lopotnou dřinu. 
Letošním tématem soutěže, 
která je na celosvětové úrovni 
organizována Světovou poštovní 
unií společně s Organizací Spo-
jených národů pro výchovu, vědu 
a kulturu (UNESCO) a tentokrá-
te také Mezinárodní organizací 
práce, totiž bylo „Napiš někomu 
dopis a vysvětli mu, jak mohou 
dobré pracovní podmínky vést k 
lepšímu životu“ a mělo připome-

nout právě kampaň za dobré pra-
covní podmínky a za odstranění 
práce dětí. 

Do českého kola soutěže se 
zapojilo 133 základních škol a 
gymnázií, ze kterých bylo zaslá-
no 243 soutěžních prací. Světové 
kolo obeslalo šedesát zemí, v ná-
rodních kolech pak dopisy psalo 
více než milion soutěžících dětí. 
Cenu si Dominika převezme na 
počátku listopadu ve švýcarské 
Ženevě, a to z rukou generální-
ho ředitele Mezinárodního úřadu 
Světové poštovní unie Edouarda 
Dayana a generálního ředitele 
Mezinárodní organizace práce 
Juana Somavia.  (pp)
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACI
HC Frýdek-Místek

pátek 2.10. 19:00 starší dorost - Uničov
sobota 3.10. 10:00 7 + 8.tř. - Poruba
sobota 3.10. 14:00 3 + 4.tř. - Třinec
neděle 4.10. 10:30 mladší dorost - Kometa Úvoz
neděle 4.10. 13:30 junioři - Kroměříž
neděle 4.10. 17:00 muži - Hodonín
pátek 9.10. 19:00 starší dorost - Opava
sobota 10.10. 10:00 5 + 6.tř. - Olomouc
neděle 11.10. 10:30 junioři - Havl. Brod
neděle 11.10. 17:00 muži - Opava
čtvrtek 14.10. 19:00 mladší dorost - Orlová
pátek 16.10. 19:00 starší dorost - Poruba
sobota 17.10. 10:00 7 + 8.tř. - Kopřivnice
neděle 18.10. 10:30 junioři - Šumperk
neděle 18.10. 13:00 3 + 4.tř - Karviná

Fotbal Frýdek-Místek
3.10. 10:15 Frýdek-Místek - Brno B MSFL muži 
4.10. 11:00 Frýdek-Místek - Vyškov MSŽL sž 
4.10. 12:45 Frýdek-Místek - Vyškov MSŽL mž 
10.10. 10:15 Frýdek-Místek - Baník B MSDL sd 
10.10. 12:30 Frýdek-Místek - Baník B MSDL md 
11.10. 9:00 Fotbal F-M B - ŠSK Bílovec B KP sž 
11.10. 10:15 Frýdek-Místek B - Bystřice p.H. MSDD E sd 
11.10. 10:45 Fotbal F-M B - ŠSK Bílovec B KP mž 
11.10. 12:30 Frýdek-Místek B - Bystřice p.H. MSDD E md 
11.10. 15:30 Fotbal F-M B - Písek OP muži 
17.10. 10:15 Frýdek-Místek - Slavičín MSFL muži 
18.10. 11:00 Frýdek-Místek - Slovácko MSŽL sž 
18.10. 12:45 Frýdek-Místek - Slovácko MSŽL mž 
18.10. 14:15 Fotbal F-M C - B. Albrechtice KS C mž 
18.10. 15:45 Fotbal F-M C - B. Albrechtice KS C sž 

SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK: Horní řada zleva: předseda klubu Jiří Zaoral, trenérka Alexandra Dedková, 
Jana Šímová, Martina Orlovská, Šárka Malá, Andrea Pavelková, Radka Janďourková, asistent trenéra 
Tomáš Koláček, masér Milan Uher.
Spodní řada zleva: Darina Košická, Barbora Cidlíková, Helena Kojdová, Petra Kanovská, Lucie Haškov-
cová, Martina Mazurová, Katerina Frigmanská.

Volejbalistky chtějí výše

Volejbalistky Sokola Frý-
dek-Místek v loňské sezoně 
svým příznivcům mnoho 
radosti neudělaly, ale usku-
tečněné změny v kádru by je 
měly posunout k důstojnější 
roli v extralize.

„Sestavu jsme určitě posílili, 
takže doufáme v lepší umístění. 
Začínáme 11. října v Brně s vý-
běrem juniorek SCM ČR, doma 
se poprvé představíme o čtyři 
dny později proti Prostějovu, což 
je na úvod velmi těžký soupeř, 

ale aspoň nám ukáže, jak na tom 
jsme,“ řekl před úvodem sezony 
Jiří Zaoral, předseda oddílu.

Sokol Frýdek-Místek po se-
zoně opustily Gottwaldová s 
Brodinovou, které se vrátily do 
Lanškrouna, Danková a Langová 
skončily s vrcholovým sportem a 
budou hrát za béčko, nahrávačka 
Synková odešla do Prahy. Právě 
místo posledně jmenované přišla 
asi největší posila – Katarína Frig-
manská z Bratislavy, čtyřiadvace-
tiletá reprezentační nahrávačka. 

Tento post sokolky léta bolel, 
takže se snad příchod této hráčky 
projeví celkově lepší hrou. Přispět 
k tomu může i návrat dvou hrá-
ček, které Frýdek-Místek znají ze 
svého dřívějšího působení – Jany 
Šímové a libera Petry Kanovské 
(Pecháčkové). Obě přišly zpět z 
Mittalu Ostrava, odkud k nám míří 
ještě Martina Orlovská a Martina 
Mazurová. Z frýdecko-místeckých 
juniorek zkusí do extraligového 
kádru žen zapadnout Barbora 
Cidlíková.  (pp)

Extraliga ženy
 15.10.2009 čt 17.00 hod. TJ Sokol F-M - VK Prostějov 
 23.10.2009 pá 17.00 hod. TJ Sokol F-M - VK TU Liberec
 25.10.2009 ne 14.00 hod. TJ Sokol F-M - VK Královo Pole Brno
 29.10.2009 čt 17.00 hod. TJ Sokol F-M - SK UP Olomouc
 14.11.2009 so 17.00 hod. TJ Sokol F-M - PVK Přerov
 21.11.2009 so 17.00 hod. TJ Sokol F-M - TJ Sokol Šternberk
 12.12.2009 so 17.00 hod. TJ Sokol F-M - SK Slávia Praha
 23.1.2010 so 17.00 hod. TJ Sokol F-M - TJ Mittal Ostrava
 30.1.2010 so 17.00 hod. TJ Sokol F-M - PVK Olymp Praha
Hraje se v hale 6.ZŠ na ul. Pionýrů 400 ve Frýdku-Místku

2. liga ženy
 10.10.2009 so TJ Sokol F-M „B“ - TJ Tatran Litovel
 24.10.2009 so TJ Sokol F-M „B“ - PVK Přerov „B“
 14.11.2009 so TJ Sokol F-M „B“ - TJ Šumperk
 28.11.2009 so TJ Sokol F-M „B“ - TJ DDM Brno
 16.1.2010 so TJ Sokol F-M „B“ - VO TJ Lanškroun
Začátky zápasů v 10.00 hod a 14.00 hod v sokolovně na ul. 
Novodvorská 667 ve F-M

Extraliga juniorky
 26.9.2009 so TJ Sokol F-M - TJ Mittal Ostrava
 10.10.2009 so TJ Sokol F-M - VK KP Brno
 7.11.2009 so TJ Sokol F-M - TJ Slezan Opava
 28.11.2009 so TJ Sokol F-M - TJ Sokol Šternberk
 12.12.2009 so TJ Sokol F-M - TJ Nový Jičín
 16.1.2009 so TJ Sokol F-M - PVK Přerov
 Začátky zápasů ve 12.00 hod a 16.00 hod v tělocvičně 7.ZŠ 
na ul. 1. máje 1700 ve F-M (vchod do tělocvičny z ul. 28. října)

Extraliga kadetek
 26.9.2009 so TJ Sokol F-M - TJ Mittal Ostrava
 10.10.2009 so TJ Sokol F-M - TJ Nový Jičín
 24.10.2009 so TJ Sokol F-M - SK UP Olomouc
 28.10.2009 st TJ Sokol F-M - VK KP Brno
 7.11.2009 so TJ Sokol F-M - ŠSK Demlova Jihlava
 16.1.2010 so TJ Sokol F-M - PVK Přerov
Začátky zápasů v 10.00 hod a 14.00 hod v tělocvičně 7.ZŠ na ul. 
1. máje 1700 ve F-M (vchod do tělocvičny z ul. 28. října)

Rozpis domácích zápasů
TJ Sokol Frýdek-Místek

Na Znojmo prostě neumíme
FOTBAL F-M – 1. SC ZNOJ-

MO 0:2 (0:1)
Na výhru se Znojmem čeká-

me prakticky skoro tři roky. Ne-
povedlo se to bohužel ani ten-
tokrát. Nutno přiznat, že soupeř 
ve Stovkách zvítězil zaslouženě. 
Udeřil v nastaveném čase, kdy 
centr z vlastní poloviny hřiště 
převzal Kováč, přehodil si míč z 
levé nohy na pravou a krásnou 
střelou otevřel skóre zápasu. V 
52. minutě posunul Kováč míč 
na rozběhnutého Zifčáka, ten se 
v naší šestnáctce zbavil Staňka 
a následnou střelou, která byla 
ještě tečována, překvapil zkopr-
nělého brankáře Prepsla – 0:2. 

Vedoucí tým ve Stovkách 
potvrdil svou formu a výhrou si 
upevnil svou pozici v tabulce 
MSFL. 

FOTBAL F-M SK LÍŠEŇ 3:0 
(2:0)

Domácí trenér měl ještě před 
utkáním velké potíže se slože-
ním základní jedenáctky. K již 
několika zraněným hráčům se 
v týdnu přidal ještě levý záložník 
Málek, útočník Fromelius dostal 
naopak teploty. 

„Bohužel se nám strašně nyní 

kupí zranění a nemoci. Fromeli-
us nakonec se sebezapřením 
nastoupil,“ řekl před utkáním 
asistent domácího trenéra To-

máš Chlebek. Valcířům nakonec 
problémy se sestavou až tak 
nevadily a vybojovali vysoké 
vítězství.
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FOTBAL MLÁDEŽE

NÁBOROVÉ AKCE

DOROST
1. SC Znojmo - starší dorost A 3:0 (1:0) 
1. SC Znojmo - mladší dorost A 0:2 (0:1)
Chlebek, Blažek
SK Hranice n. Mor. - starší dorost B 2:0 (0:0) 
SK Hranice n. Mor. - mladší dorost B 0:2 (0:1) 
T. Boráň, Němec

ŽÁCI
mladší žáci B - MFK Karviná B 1:0 (1:0) 
Šponiar z PK
starší žáci B - MFK Karviná B 2:0 (1:0) 
Neumann, Curylo 
mladší žáci C - FK Staříč 6:1 (3:0) 
Jirát 3, Hutník, Černý, vlastní 
starší žáci C - FK Staříč 5:0 (2:0) 
Paleček, Rusina, Lacina (PK), Papřok, Závičák 
FC Kopřivnice - starší žáci B 0:0 
FC Kopřivnice - mladší žáci B 1:4 (0:1) 
Šponiar, 45´ Urbiš, 50´ J. Hruška, 55´ D. Hruška
Petřvald u Karviné - starší žáci C 2:2 (2:1) 
Švábek, Ryška 
Petřvald u Karviné - mladší žáci C 2:2 (1:1) 
Březina, Jirát
SFC Opava - starší žáci A 4:1 (2:0) 
Neumann
SFC Opava - mladší žáci A 2:1 (0:1) 
Račev

PŘÍPRAVKA
ročník 2001 A - Raškovice 6:1, - Frýdlant n. O. 1:4
ročník 2001 B - Frýdlant n. O. 1:4, - Raškovice 1:3
ročník 1999 - MFK Karviná 8:0 
Jeřábek 3, Ostrák 2, Baďura, Sojka, Smítal
ročník 2000 - MFK Karviná 8:1 
Lasák 2, J. Fukala 2, Dryák, Kubala, Bystroň, Křižák
Fotbal Třinec - ročník 2002 1:33 
Fotbal Třinec - ročník 2002 2:18 
Sokol Baška - ročník 1999 0:13
FK Čeladná - ročník 1999 0:19 
Sokol Baška - ročník 2000 0:7 
Lasák 3, Žák, Sztefek, Novák, Pajurek
FK Čeladná - ročník 2000 0:8
Buchlovský 3, Sztefek 2, Pajurek 2, Lasák
ročník 1999 – Karty Cup 
4. místo
ročník 2000 – ArcelorMittal Cup
5. a 10. místo

HC F-M – HC Břeclav 4:3 
(0:0, 1:2, 2:1 – 1:0) po pro-
dloužení.

Ke svému prvnímu mistrov-
skému utkání na domácím ledě 
nastoupili frýdecko-místečtí 
muži proti soupeři HC Břeclav. 
Začátek byl slavnostní, s před-
stavením aktérů i úvodním vha-
zováním náměstka primátora 
Petra Cvika, který poděkoval za 
vybojování vyšší soutěže.

A slavit se mohlo i na konci, 
i když domácí prohrávali 1:3. 
Utkání skončilo v základní hrací 
době nerozhodně a následné 
prodloužení nemělo dlouhého tr-
vání, jelikož po 72 vteřinách hry 
se k puku dostal Libor Gelačák a 
rozhodl o vítězství domácích 4:3. 

HC F-M – HC Uničov 4:6 
(2:1, 2:2, 0:3)

V druhém domácím zápase 
vyšel Frýdek-Místek naprázd-
no po nepovedené poslední 
třetině. Tentokrát naopak o 
vedení 3:1, které získal díky 
trefám Gelačáka, Kudláčka 
a Martiníka,  přišel. Po srov-
nání na 3:3 sice šli domácí 
ještě jednou do vedení záslu-
hou Nováka, ale zlepšeným 
bruslením a napadáním hosté 
v posledním dějství dokonali 
obrat v zápase.

Sestava FM: Horyl, Novák, 
Kudláček, Machálek, Lašek, 
Bavlšík, Babic, Krutil, Lukaštík, 
Sluštík, Pavlas, Martiník, Gela-
čák, Suchý, Kopáč, Janečka, 
Gebauer.

Kung fu
Škola Lok Yiu Wing Chun Kung Fu příjímá nové zájemce o cvičení 

tohoto bojového umění. Více informací se dozvíte na tel. čísle 603 212 
945 či na internetových stránkách školy www.wingchunkungfu.cz.

Tréninky jsou pro dospělé od 15 let a zvlášť pro děti od 6 let.
Přijďte mezi nás!

Aikido
Sportovní klub AIKIDO Frýdek-Místek pořádá nábor nováčků s 

ukázkovou hodinou. Uskuteční se v pondělí 5. října od 17.45 hodin v 
objektu kasáren Bahno Letná ve Frýdku-Místku. Sportovní oblečení a 
přezůvky s sebou. Tréninky nováčků budou po dobu prvních tří měsí-
ců probíhat vždy v pondělí a středu od 19:15 do 21 hodin.

Házená
Tréninky nejmladších házenkářských nadějí probíhají v pondělí, 

středu a pátek 15-16.30.
Pro chlapce z místecké části města 2.- 5. tříd, vždy v hale na kry-

tém bazénu v Místku.
Trenér: Jaroslav Hustopecký 737 456 009
Pondělí 15.16.30 a středa 14-15.30h
Pro chlapce z frýdecké části města v tělocvičně 11.ZŠ
trenér: Vladimír Mojžíšek :775 994 720

První domácí zápas vyhráli 
hokejisté trefou v prodloužení

Atleti přivezli eurozlato
Již poosmé se ve středu 

23. září na fotbalovém stadio-
nu v Povážské Bystrici utkaly 
žákovské lehkoatletické týmy 
polské, české a slovenské 
části Euroregionu Beskydy. 
Devadesát šest dětí rozděle-
ných do čtyř kategorií sou-
těžilo v šesti disciplínách – 
sprint, vytrvalostní běh, skok 
do výšky, skok do dálky, hod 
míčkem či vrh koulí a štafeta.

Naše závodníky neodradila 
ani nekvalitní škvárová dráha, 
rozbité sektory a trošku skří-
pající organizace. Před zraky 
primátorky Evy Richtrové a za 
jejího povzbuzování sbírali jeden 
úspěch za druhým a v koneč-
ném součtu všech čtyř katego-
rií se stali celkovými vítězi. Po 
třech letech tak zvítězili v sou-
boji o Pohár prezidenta Euro-
regionu, před Poláky a Slováky. 
V jednotlivých disciplínách pak 
vybojovali osm zlatých, 12 stří-
brných a 12 bronzových medailí. 
Vítězství vybojovaly starší žá-

kyně Kateřina Klepáčová na 60 
m, Kristýna Menzelová ve vrhu 
koulí, starší žák Jakub Zemaník 
na 1500 m, mladší žákyně Kate-
řina Siebeltová na 600 m, mladší 
žák Vladimír Šmiřák na 1000 m 
a štafety 3 x 300 m starších ža-
ček – Klepáčová, Králíková, Žiš-
ková, starších žáků – Zemaník, 
Krus, Šútora a mladších žáků – 

Šmiřák, Gerek, Štaud. 
Tým TJ Slezan Frýdek-Mís-

tek letos oplatil polským spor-
tovcům loňskou porážku, kdy 
na domácím stadionu prohrál o 
pouhých 6 bodů.
Pořadí:
1. Česká republika 209 bodů
2. Polská republika 179 bodů
3. Slovenská republika 137 bodů

ÚSPĚŠNÁ VÝPRAVA: Mladé atlety přijela povzbudit i primátorka 
Eva Richtrová.   Foto: Dagmar Valášková

MĚSTO PODPORUJE HOKEJ: Náměstek primátora Petr Cvik ne-
chyběl na prvním domácím zápase.  Foto: Petr Pavelka
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Na „Ještěrovi“ uspěli i domácí
Na 29. ročníku festivalu 

amatérského filmu Beskydský 
ještěr, jehož konání podpoři-
lo i Statutární město Frýdek-
-Místek, uspěli také domácí 
zástupci. Porota, jejíž největší 
personou byl Dalibor Záruba, 
známý především jako spor-
tovní komentátor, ocenila Bo-
huslava Cihlu, Zdeňka Zíchu a 
také Eduarda Mocka, někdej-
šího člena místního klubu fil-
mových amatérů.

V letošním roce se 11.-12. září 
bojovalo ve třech kategoriích:

Kategorie Dokument, reportáže
1. Eduard Mocek, Umění ohně
2. Jan Vačlena, Dobrý člověk
3. Alena Krejčová, Cypriánův kraj
Čestná uznání
Ladislav Ženožička, Škola tmou
Bohuslav Cihla, Větřák
Lubomír Havrda, Studnický 

opalkář
Kategorie animace, experiment
1.Petr Baran, Dívkám do pa-

matníku
2. Zdeněk Zícha, O zraku a vodě
3. Bohumír Novák, Pomsta 

loutek
Čestná uznání
Bohumír Maňák, Malí kome-

dianti
Bohumír Novák, Autoškola 

pro nastávající otce
Bohumír Novák, Hrnečku vař
Kategorie hrané
1. Oskar Siebert, Zachráněn
2. Ján Kuska, Ludový liečitel
3. Dušan Krejdl, Pleh
Čestná uznání
Ondřej Svoboda, Anděl a ďábel
Robert Vrba, Matricidia
Jakub Zvoníček, Hledání?
HLAVNÍ CENA
Petr Baran, Dívkám (dívkám 

do památníku)
CENA MĚSTA 
Eduard Mocek, Umění ohně
A jak hodnotí tento ročník po-

rota?: „Ve srovnání s loňským 
ročníkem jednoznačně vzrostla 
úroveň. Jako velké oživení je 
vnímána řada hraných snímků. 
Na celé řadě filmů šlo vidět ne-
jen nadšení, ale i spousta trpě-
livé práce. Některá díla lze bez 
ostychu nazvat „profesionální 

tvorbou“. Pozoruhodné je na 
soutěži i to, že se ho účastní „vě-
kové protipóly“, staří, mladí. Vel-
mi pozitivní byla i široká žánrová  
škála. Promítaly se dokumenty, 
reportáže, experimenty, animace 
a hraný film. Každý – mnohdy i 
náročný divák – si tak přišel na 
své. Dáváme však k úvaze, zda 
by v příštích ročnících neměly být 
rovnoměrněji zastoupeny všech-
ny kategorie co do počtu snímků. 
Stále ještě dominují dokumentár-
ní snímky. Doufejme, že v příš-
tích ročnících se zlepší i střihová 
skladba filmů. A že někteří autoři 
zváží nosnost tématu, aby sním-
ky nebyly zbytečně dlouhé.“ (pp)

BESKYDSKÝ JEŠTĚR:Účastníky festivalu byl v Nové scéně Vlast 
pozdravit náměstek primátora Petr Cvik.  Foto: Petr Pavelka

Porota vybírala „hřejivé“ záběry
Zapadající slunce, motýli 

na květech, domácí mazlíčci a 
další motivy, které měly zná-
zorňovat „teplo kolem nás“, 
posuzovali ve stejnojmenné 
soutěži zástupci městské 
společnosti Distep, kteří si 
vzali na pomoc primátorku 
Evu Richtrovou a fotografa 
Ivana Korče.

Výběr neměli snadný, protože 
byť téma bylo dáno maximalistic-
ky široké, po třech letech mnoho 
objevných objektivů nezazna-
menali, ačkoliv bylo avizováno, 
že fantazii se žádné umělecké 
meze nekladou. „Hodnotili jsme 
především originalitu a atmosfé-
ru záběru, zda se snímek trefil 
do tématu a Ivan Korč hlídal 
samozřejmě ty profesionálnější 
věci, které nám laikům unika-
jí,“ vysvětlila primátorka Eva 
Richtrová. Porotci měli své tipy 

na nejlepší tři fotografie ve dvou 
kategoriích a na začátku na sto-
le jednoduše převrátili všechny 
ty snímky, které neměly žádné 
zastání. Nad těmi zbylými, už 

TAK KTERÉ?: Porotci – primátorka Eva Richtrová, zástupci společ-
nosti Distep a fotograf Ivan Korč – vybírali nejlepší snímky zaslané do 
fotosoutěže městské společnosti Distep na téma Teplo kolem nás. 

Foto: Petr Pavelka

nerušeni ostatními snímky, se 
dohadovali nad konečným pořa-
dím. To i s ukázkami oceněných 
fotografií zveřejníme v příštím 
čísle.  (pp)

Kdybyste chtěli najít na se-
verní Moravě jiný klub, který 
funguje bez přestávky 15 let ve 
stejných prostorách se zhruba 
stejnou skladbou programu, 
asi byste se u toho patrně dost 
zapotili. Stoun je totiž jediný. 

Samozřejmě nepočítaje růz-
né hospody, které si dají do titul-
ku název klub jen proto, že mají 
puštěnou hudbu nahlas a občas 
tam zahraje nějaký DJ, jehož 
titul by se měl nazývat spíše ob-
časný pouštěč.

Je tomu skutečně tak, Stoun 
oslaví tuto sezónu, přesněji řeče-
no 13. ledna 2010, svých 15 let, 
dostane občanku a konečně bude 
moci do Stounu. Za tuto dlouhou 
dobu několikrát změnil interiér a 
hlavně zde vystoupila spousta 
význačných jmen českého i za-
hraničního hudebního nebe!

Pro zajímavost uveďme ně-
které nejvýznačnější. Kdo by 
zapomněl na úžasný kotel při 
vystoupení amerických Dog Eat 
Dog, či vystoupení Billyho Goul-
da (Faith No More), jednoho z 
vůbec nejvýznačnějších světo-
vých muzikantů 90. let? Nebo na 
loňské turné Delinquent Habits a 
šílenství, které provázelo jejich 
jediný koncert na Moravě?

Z českých špičkových kapel 
ve Stounu vystoupila už skoro 
každá, nutno zmínit uskupení jako 
například Kollerband, Monkey Bu-
siness, Chinaski, Buty, Vypsaná 
fixa, J.A.R., zpěvačky Lenku Du-
silovou, Annu K. a mnoho dalších.

Není tedy náhoda, že odbor-
ný časopis Rock a Pop zařadil 
během svého průzkumu v téměř 
400 význačných klubech a podni-
cích v ČR Stoun mezi svých TOP 

Stoun se otevřel do 15. sezóny
TEN a navíc mezi tři kluby v ČR 
zařazené oběma redaktory.

Na otázku plánů do budoucna 
odpovídá produkční klubu Martin 
Polach: „Mohu bez obav říci, že ju-
bilejní 15. sezóna bude patřit k nej-
povedenějším. Těšit se můžeme 
například na premiérové koncerty 
skupin Toxique (Anděl za objev 
roku – směs soulu, hip-hopu, bre-
akbeatu), Sunflower Caravan (ka-
pela, ač z Prahy, je známá přede-
vším v zahraničí) a hlavně Divokej 
Bill, který ve Stounu vystoupí popr-
vé a navíc ve své akustické, více 
než dvě hodiny dlouhé, podobě 
koncertu. S předprodejem začne-
me již příští týden, a přestože kon-
cert bude až 4. prosince, myslím si, 
že vstupenky budou hned pryč.“

Na podzim se můžete těšit 
například na vystoupení známých 
Horkýže Slíže (23.10.) , či na turné 
Wohnout (20.11.), kteří zavítají do 
Stounu po dvouleté pauze. Jed-
ním z nejlepších koncertů podzimu 
bude jistě koncert partičky J.A.R., 
kteří dorazí po více než šesti le-
tech, a to v nezměněné podobě, 
takže kdo máte rádi pány Klem-
píře, Bártu, Viktoříka či Holého, 
nenechte si ujít koncert 27.11. 
Předprodeje na tyto akce začaly již 
koncem září! Co se týče hip-hopu 
za zmínku stojí vystoupení uskupe-
ní H16 z Bratislavy či již Andělem 
za Hip-Hop obdarovaní Pio Squad, 
kteří se rozhodli dokonce natočit 
ve Stounu svůj druhý videoklip ke 
skladbě Musíme jet! Příznivci zlo-
mených beatů se mohou těšit na 
jednu z nejlepších párty v historii, 
kdy 13.11. ve Stounu uslyší a uvi-
dí jednoho z nejlepších drum and 
bassových dýdžejů na světě, DJ 
ED RUSHe z Velké Británie!

Komici s.r.o. ve Stounu
Do Hudebního klubu Stoun 

se chystají příznivci svéráz-
ných bavičů, kteří si říkají 
Komici s.r.o. Jejich místy 
drsnější humor pobavil frý-
decko-místecké publikum už 
před více než rokem a byl od-
měněn výbuchy smíchu, jaké 
Stoun nezažil.

Hlavními protagonisty veče-
ra jsou Ruda z Ostravy, který 
se paradoxně proslavil svým 
proniknutím do nováckého X-
Factoru, a Miloš Knor, známý 
z pořadu Knortime, vysílaného 
TV Barrandov. Jejich vystoupení 
ve stylu „stand up comedy“ (TV 
HBO je uvádí pod názvem „Na 
stojáka“) bylo plánováno na čtvr-
tek 1. října od 20 hodin. 

Kdo už nestihne přímou 
účast, desítky jejich skečů na-
lezne třeba na internetovém 
serveru YouTube. Klub Stoun 
tímto vystoupením dosvědčuje, 
že není pouze místem, kde se 

konají skvělé koncerty, ale i za-
jímavá představení.

Do Stounu se těšili i hlavní 
protagonisté této veleoblíbené 
show: „Už se nemůžeme dočkat, 

je tam skvělá atmosféra, asi jako 
u Fritzlů ve sklepě!“ potvrzuje 
svůj břitký humor Miloš Knor, kte-
rý v současné době má v televizi 
Barrandov svůj vlastní pořad.
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V oblasti bezpečnosti města chceme:V oblasti bezpečnosti města chceme:
Podporovat všechny programy prevence kriminalityPodporovat všechny programy prevence kriminality

Otázka bezpečnosti města 
je samostatnou oblastí Pro-
gramového prohlášení Rady 
města Frýdku-Místku, kte-
rá ji zařadila i v souvislosti 
s vybudováním nošovické 
průmyslové zóny. Radní se 
průběžně úspěšně vypořádá-
vají s deklarovanou snahou 
o další úpravy přechodů pro 
chodce se zřetelem na zvý-
šení bezpečnosti, v příštím 
čísle představíme také novin-
ky v organizování městské 
policie. Zastupitelé na svém 
posledním zasedání schválili 

dotační tituly prevence kri-
minality pro rok 2010 v rámci 
Městského programu preven-
ce kriminality.

Statutární město Frýdek-
-Místek proto vyhlašuje výběro-
vé dotační řízení na poskytnutí 
účelových dotací z Fondu pre-
vence kriminality na rok 2010, a 
to v rámci Městského programu 
prevence kriminality, s cílem 
dále zvyšovat pocit bezpečí ob-
čanů a snižovat míru závažnosti 
trestné činnosti.

Vláda schválila v roce 2007 
Strategii prevence kriminality 

České republiky v letech 2008 
až 2011, která zahrnuje také 
kapitolu Městské úrovně pre-
vence kriminality. Jednou z 
podmínek realizace Městské 
úrovně prevence kriminality 
obsažených ve Strategii pre-
vence kriminality na léta 2008 

až 2011 je vyhlášení dotačních 
titulů prevence kriminality pro 
rok 2010 a jejich schválení za-
stupitelstvem města. „Na tomto 
základě lze následně čerpat 
finanční prostředky, které jsou 
každoročně vyčleňovány ze 
státního rozpočtu na prevenci 

kriminality,“ přiblížil náměstek 
primátora Michal Pobucký.

O zapojení statutárního 
města Frýdek-Místek do Měst-
ského programu prevence 
kriminality rozhodlo Zastupi-
telstvo města Frýdku-Místku
v loňském roce.

PRÁCE S MLÁDEŽÍ: Prevenci kriminality se věnuje i městská policie.     Foto: Petr Pavelka

V TERÉNU: Zástupci radnice a městské policie monitorují chování 
mládeže.   Foto: Petr Pavelka

1. Prioritně projekty zaměřené na následující 
cílové skupiny:
1.1 osoby ohrožené sociálním vyloučením
1.2 oběti trestné činnosti a domácího násilí
1.3 osoby opouštějící školská zařízení pro výkon 
ústavní a ochranné výchovy
1.4 osoby ve výkonu trestu a propuštěné z výkonu 
trestu
1.5 děti a mládež s rizikovým chováním a děti ohro-
žené sociálně patologickými jevy
1.6 senioři
1.7 občané
2. Prioritně projekty zaměřené na poskytování 
sociální prevence v těchto oblastech:
2.1 probační a resocializační programy (začleňo-
vání po návratu z výkonu trestu zaměřené na změ-
nu životního stylu)
2.2 programy sanace rodin postižených sociálním 
vyloučením nebo rodin s dětmi s poruchami cho-
vání
2.3 nízkoprahová zařízení
2.4 krizová a poradenská zařízení
2.5 pomoc obětem trestné činnosti
3. Projekty v oblasti vzdělávací v těchto ob-
lastech:
3.1 zvyšování právního vědomí dětí a mládeže, 
rodičů
3.2 aktivizaci a bezpečnost seniorů
3.3 informování veřejnosti o nejčastějších typech 
trestné činnosti, o způsobech jejího páchání a o 
místech a časech výskytu trestné činnosti
4. Projekty v oblasti situační prevence v těchto 
oblastech:
4.1 rozšíření nebo modernizace stávajících tech-

nických opatření
Do výběrového řízení se mohou se svými 

projekty přihlásit občanská sdružení, středis-
ka, spolky, nadace a ostatní organizace, které 
mají celoměstskou působnost a nebyly zřízeny 
za účelem podnikání.

Bližší informace poskytne manažer prevence 
kriminality:

Lenka Biolková
Městká policie Frýdek-Místek
tř. T. G. Masaryka 633
738 01 Frýdek-Místek
tel. 558 631 481; fax. 558 632 041; mob. 777 921 360
email: biolkova.lenka@frydekmistek.cz 

Podkladem pro poskytnutí dotace je žádost fy-
zické či právnické osoby s řádně zpracovaným díl-
čím projektem (včetně požadovaných příloh, popř. 
dalších dokladů) podaná v písemné a elektronické 
podobě. Elektronickou podobu žádosti zašle žada-
tel na e-mailovou adresu manažera prevence kri-
minality. Místem podání písemné žádosti je poda-
telna Magistrátu města Frýdku-Místku nejpozději 
do 6. 11. 2009 na adresu: 

Městská policie Frýdek-Místek
tř. T. G. Masaryka 633
738 01 Frýdek-Místek
a to v obálce označené textem: „NEOTVÍRAT 

– ŽÁDOST O DOTACI“ (v levém horním rohu 
obálky). Plný název či jméno žadatele o dotaci a 
adresa. 

Zaslané projekty se žadatelům nevracejí a dů-
vody neschválení projektu se nesdělují.

DOTAČNÍ PROJEKTY

DNEŠNÍ MLÁDEŽ: Z akce „Přelet nad nízkoprahy“ v Národním 
domě. Frýdek-Místek patří v oblasti nízkoprahových klubů k nejagil-
nějším městům v republice co do jejich počtu i zkušeností s těmito 
zařízeními.   Foto: Petr Pavelka
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3. 10.
NETRADIČNÍ ORIENTAČNÍ BĚH
Program: Hlavním úkolem bude 
najít v lese v prostoru Hatě a okolí 
15-20 kontrol. Závodí dvojice či 
trojice ve čtyřech kategoriích: rodič 
s dítětem, do 12 let, 12-14 let, 15 
a více let. Nejlepší dvojice v každé 
kategorii budou odměněny.
Místo a čas: Ekologické stře-
disko Hatě u Staříče, sraz: 8:30 
– 9:30 hodin, ukončení: kolem 
14:00 hodin
Startovné: 20,- Kč
S sebou: Sportovní obutí a ob-
lečení, svačinu a pití
Informace: Jiří Šnapka, telefon: 
604 524 066, 558 435 067, e-
mail: jirka@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem 
hlásit.
10. 10.
DRAKIÁDA
Program: Pojďte s námi pouš-
tět draky. Budeme samozřejmě 
soutěžit. Draci se budou hodno-
tit v těchto kategoriích: Nejmenší 
drak, Největší drak, Nejvyšší 
dolet, Nejlínější drak, Nejorigi-
nálnější drak, Drak s nejdelším 
ocasem. Na závěr proběhne 
opékání párků v zahradě MŠ 
Lískovecká (vezměte si s sebou 
špekáčky a chléb).
Místo a čas: Sraz bude v 14:00 
hodin na parkovišti u fotbalové-
ho stadionu Stovky, kde proběh-
ne prezence závodníků. Poté 
se přesuneme nad stadion, kde 
budeme pouštět draky.
Startovné: 20 Kč
Informace: Renata Bortlíčková, 
telefon: 731 080 964, 558 435 
067, e-mail: renata@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem 
hlásit.
24. 10.
PEVNOST BOYARD
Program: Získejte co největší po-
čet klíčů a otevřete si cestu k po-
kladnici. Získejte indicie a uhod-
něte správné heslo. Zodpovězte 

otázku otce Fourata.
V sobotu 24. října se jako v dáv-
ném příběhu starého správce 
majáku pevnosti, otce Fourata, 
změní budova SVČ Klíč FM ve 
starobylou pevnost, kde je uložen 
a dobře střežen poklad.
Na každého návštěvníka zde číhá 
spousta záhadných tajemství. 
Každý, kdo má dostatek odvahy 
a má rád dobrodružství, dostane 
příležitost si část pokladu odnést. 
Musí ovšem získat co největší 
počet klíčů, které si vyslouží spl-
něním roztodivných úkolů, vyža-
dujících odvahu, zručnost, sílu 
i důvtip. Ani tím však soutěžení 
nekončí. Klíče soutěžícímu sice 
umožní vstup do pokladnice, ale 
odměnu získá jen ten, kdo správ-
ně vyřeší hádanku otce Fourata.
Místo a čas: 9:00 – 15:00 hodin, 
SVČ Klíč FM, Budova B, Pionýrů 
764, Místek (bývalá SMTu)
Cena: 20 Kč
Pravidla: Soutěží dvoučlenná 
družstva. Kategorie: rodiče a 
děti, 1.-5. třída, 6.-9. třída. Druž-
stva se snaží získat co nejvíce 
klíčů v různých soutěžích. Každý 
získaný klíč odemyká indicii pro 
uhádnutí hesla, které otevírá po-
kladnici.
Informace: Jiří Šnapka, telefon: 
604 524 066, 558 435 067, e-
mail: jirka@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem 
hlásit.
29. 10.
VÝTVARNÁ DÍLNA – Podzimní 
prázdniny
Program: V naší prázdninové 
výtvarné dílně si tentokrát vyro-
bíte voňavá mýdélka a drobný 
šperk.
Místo a čas: 9:00 – 12:00 ho-
din, SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 752, Místek
Cena: 50 Kč
Informace: Petra Vlkošová, 
telefon: 731 167 721, 558 434 
154, e-mail: petra@klicfm.cz

Středisko volného času KlíčStředisko volného času Klíč
Na akci se nemusíte předem 
hlásit.
29. – 30. 10.
PRÁZDNINY V KLÍČKU – 
Příměstský tábor – Podzimní 
prázdniny
Program: Přijďte s námi strávit 
dva prázdninové dny. Ráno při-
jdete a spát budete doma. Poje-
deme na výlet, něco pěkného si 
vyrobíme, užijeme si hry, soutě-
že a spoustu zábavy.
Místo a čas: 8:00 – 16:00 ho-
din, SVČ Klíč FM, Rodinné cent-
rum Klíček, Slezská 749, Frýdek 
(možnost hlídání dětí od 6:30 
hodin)
Cena: 180 Kč (materiál, dopra-
va, oběd, pitný režim, pedago-
gický doprovod, pojištění)
Informace: Pavla Kozáková, 
telefon: 732 646 127, e-mail: 
pavla@klicfm.cz
Na akci je zapotřebí podat při-
hlášku do 26. 10.
29. 10.
LEZU, LEZEŠ, LEZEME – Pod-
zimní prázdniny
Program: Lezení na umělé stě-
ně pro malé i velké.
Místo a čas: 9:00 – 13:00 ho-
din, Technické učiliště, Pionýrů, 
Místek (krytý bazén)
Cena: 20 Kč/1 hodina
Informace: Martin Gavlas, tele-
fon: 732 372 637, 558 435 067, 
e-mail: martin@klicfm.cz
Na akci je zapotřebí podat při-
hlášku do 26. 10.
30. 10.
LEZU, LEZEŠ, LEZEME – Pod-
zimní prázdniny
Program: Lezení na umělé stě-
ně pro malé i velké.
Místo a čas: 9:00 – 13:00 ho-
din, Technické učiliště, Pionýrů, 
Místek (krytý bazén)
Cena: 20 Kč/1 hodina
Informace: Martin Gavlas, tele-
fon: 732 372 637, 558 435 067, 
e-mail: martin@klicfm.cz
Na akci je zapotřebí podat při-
hlášku do 26. 10.

ŠACHY
9. 10.
MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE – 
1. KOLO
Program: Šachový turnaj pro 
děti a mládež 4-18 let
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 
752, Místek, 15:30-18:00 hodin
Informace a přihlášky: Martin 
Kocur, telefon: 732 224 966
23. 10.
MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE – 
2. KOLO
Program: Šachový turnaj pro 
děti a mládež 4-18 let
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 
752, Místek, 15:30-18:00 hodin
Informace a přihlášky: Martin 
Kocur, telefon: 732 224 966

Změny vyhrazeny. Sledujte, prosím, propagační materiály jednot-
livých akcí, ze kterých se dozvíte konkrétní informace. Bližší infor-
mace, přihlášky apod.:
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK – telefon: 558 434 154, 558 434 525
Web: www.klicfm.cz, e-mail: info@klicfm.cz

v podchodu
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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)

Společnost Frýdecká sklád-
ka, a.s. reagovala na zvýšenou 
poptávku po zeminách, vhod-
ných k terénním úpravám, zřizo-
vání zelených travnatých ploch a 
okrasných zahrad, a tak v roce 
2007 získala registraci k výrobě 
zeminového substrátu.

Tento substrát je vyráběn 
smícháním vhodné zeminy (or-
nice, podornice) a kompostu 
vyráběného naší firmou v kom-
postárně v Bruzovicích, a to v 

poměru kompost 1:5 zemina. 
Promíchání substrátu je pro-
váděno čelním nakladačem. V 
konečné fázi, před samotnou 
expedicí, je prováděno třídění 
na sítech s oky o velikosti 22 
mm. Vznikne tak velice jem-
ná homogenní směs vhodná 
pro všestranné zahradnické 
využití.

V případě zájmu o výrobek 
nebo informace k výrobě se ob-
raťte na Frýdeckou skládku, a.s..

Zeminový substrát

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

Nebezpečné odpady: Mazací a 
motorové oleje, olejové filtry, zbyt-
ky barev, laků, ředidel, autobate-
rie a monočlánky, použité obaly od 
postřiků a jiné chemikálie, prošlé a 
nepotřebné léky, zářivky a výbojky.

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

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-
né: lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, fri-
tovací hrnce, vařiče, myčky ná-

Sběr nebezpečných a 
velkoobjemových odpadů

dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.
Mobilní sběrna:
U kina P. Bezruče 13.10. – 15.10.
U krytého bazénu 20.10. – 22.10.
parkoviště u Kauflandu
27.10. – 29.10.
parkoviště u Billy 6.10. – 8.10.
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.

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě
a místních částech v roce 2009, tzv. podzimní úklid

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního 
prostředí a zemědělství, který má v kompetenci 
nakládání s komunální odpadem, připravil ve spo-
lupráci s Frýdeckou skládkou, a. s., zajišťující svoz 
komunálního odpadu na území města Frýdku-Míst-
ku, harmonogram svozu objemného odpadu v roce 
2009, tzv. podzimní úklid, a to formou přistavení 
velkoobjemových kontejnerů. V letošním roce na 
podzim budou velkoobjemové kontejnery přista-
veny na 57 svozových místech, jak je uvedeno v 
harmonogramu. 

Přistaveny budou vždy dopoledne uvedeného 
dne, nejpozději do 11. hod., a vyvezeny budou 
následující den opět dopoledne, nejpozději do 11. 
hod. Upozorňujeme, že odpad smí být odkládán 
pouze do kontejnerů! Jakékoliv odkládání odpadu 
mimo kontejner bude považováno za odkládání 
odpadu mimo vyhrazené místo dle ust. § 47 odst. 
1 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů, s možností udělení 
pokuty až do výše 50 000 Kč. V době konání svo-
zu bude Městská policie Frýdek-Místek provádět 
pravidelné kontroly konkrétních stanovišť a bude 
sankcionovat na místě ty, kteří se dopustí přestup-
ku proti veřejnému pořádku, tj. odloží odpad mimo 
kontejner. 

HARMONOGRAM SVOZU
5.10. a 19.10.
Frýdek, Panské Nové Dvory – u č. p. 2416 a u ha-
sič. zbrojnice
Frýdek, ul. K Hájku – u obchodu a u č. p. 2958
Frýdek, ul. Bruzovská – u vodárny
Místek, ul. Kollárova – u pečovatelských domů
Místek, ul. Fibichova – poblíž gymnázia
Místek, ul. Pionýrů – u č. p. 803-805
6.10. a 20.10.
Frýdek, ul. K Lesu – naproti kříže
Frýdek, ul. Vršavec – u lesa
Frýdek, ul. Mánesova-Žižkova – u pivnice
Místek, ul. Beethovenova – na parkovišti
Místek, ul. Myslbekova – u rozvodny
Místek, ul. Ke Splavu – u nádob na separovaný odpad
7.10. a 21.10.
Frýdek, ul. Slezská – na parkovišti
Frýdek, ul. Černá cesta – u obchodu
Frýdek, ul. Křižíkova – autobusové stanoviště VP
Lískovec – za výrobnou krůtích výrobků
Frýdek, ul. J Hakena – u večerky „Maják“
Frýdek, ul. Tolstého – u telefonní budky
8.10. a 22.10.
Frýdek, ul. I. P. Pavlova – vedle č. p. 284
Frýdek, ul. Nad Mostárnou – u lávky
Frýdek, ul. J. Skupy – za kulturním domem
Frýdek, ul. Cihelní – u gymnázia a SOŠ (dříve 10. ZŠ)

Frýdek, ul. Klicperova – u popelnic
Frýdek, ul. Slunečná – naproti č. p. 290
12.10. a 26.10.
Místek, ul. Hálkova-Březinova – u výměníku
Místek, ul. ČSA – u č. p. 1935 (na parkovišti)
Místek, ul. Anenská – poblíž č. p. 632
Místek, ul. Zd. Štěpánka – za restaurantem
Místek, ul. Bezručova – u betonových zábran
Místek, ul. K Olešné – u č. p. 1332
13.10. a 27.10.
Místek, ul. J. Trnky – u restaurace Morava
Místek, ul. Dr. Vaculíka – parkoviště za 8. ZŠ
Místek, ul. Frýdlantská – u věžáků
Lysůvky – u telefonní budky, naproti zahradnictví 
Zelinkovice – poblíž mateřské školy, u nádob na 
separ. odpad
Chlebovice – u transformátoru a u pošty
14.10. a 28.10.
Frýdek, ul. Novodvorská – Čapkova
Frýdek, ul. M. Chasáka – u domu č. p. 3149
Frýdek, ul. Pekařská – naproti domu č. p. 3057
Místek, ul. Pavlíkova – u nádob na separovaný odpad
Místek, ul. Lesní – za domem č. p. 505
Místek, ul. Palkovická – u podchodu
15.10. a 29.10.
Lískovec – u hasičské zbrojnice a u hřbitova
Skalice – u kulturního domu
Skalice – u vrby (POUZE DNE 15.10.!)
Skalice – u žampionárny (POUZE DNE 29.10.!)
Skalice – u kostela
Místek, ul. Polní – u hřiště
Místek, ul. Kolaříkova – naproti domu č. p. 1589
Místek, ul. Spořilov – za domem č. p. 1612
Místek, ul. Čelakovského – bývalá prodejna

V době od 16. 10. do 19. 10. bude umístěn vel-
koobjemový kontejner také na ul. Míru, a to v místě 
u prádelny a u hřiště, a Skalice – Kamenec, roz-
cestí. Kontejner bude umístěn v pátek dne 16. 10. 
v dopoledních hodinách, stažen bude v pondělí 19. 
10. také v dopoledních hodinách.

Do velkoobjemových kontejnerů neodkládejte 
nebezpečný odpad, tj. mazací a motorové oleje, ole-
jové filtry, televizory, monitory, počítače, obrazovky, 
lednice, mražáky, zbytky barev, laků a ředidel, po-
užité obaly od postřiků, autobaterie a monočlánky, 
prošlé a nepotřebné léky. Tyto odpady můžete odlo-
žit ve sběrném dvoře (na ul. Panské Nové Dvory, na 
ul. Hlavní – pod estakádou, nebo na ul. Collo louky – 
vedle supermarketu Tesco) nebo v mobilní sběrně.

Změna umístění velkoobjemových kontejnerů v 
rámci ulice vyhrazena. Pro informace se můžete 
obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství, 
tel. 558 609 561 nebo přímo na Frýdeckou skládku, 
a. s., tel. 558 623 546.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory
o celkové výměře 24,7 m2 (prodejna – 22,8 m2 a WC – 1,9 
m2) nacházející se v I.NP objektu křížový podchod ve směru 
náměstí Svobody, k.ú Místek, obec Frýdek-Místek. Nebytové 
prostory byly kolaudovány jako prodejna, soc. zařízení. Smlou-
va o nájmu na dobu neurčitou, doporučená výše nájemného
2.280 Kč/m2/rok. Žádosti o pronájem s nabízenou výší nájmu 
(zvlášť v zapečetěné obálce s nápisem „Neotvírat – pronájem 
NP křížový podchod“) a informací, za jakým účelem budou neb. 
prostory užívány, zasílejte na adresu Magistrát města Frýdek-
-Místek, odbor správy obecního majetku, Radniční 1148 maxi-
málně do 6. 11. 2009, 14.00 hodin. Prostory nebudou pronají-
mány za účelem provozování herny, restaurace apod.

Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174.

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje prodej níže uvede-
ných nemovitostí formou nabídkového licitačního řízení:

- budova č.p. 34 na pozemku p.č. 5139 zast. pl. a nádv., a 
pozemek p.č. 5139 zast. pl. a nádv. o výměře 545 m2 včetně 
všech součástí a příslušenství, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, 
obec Frýdek-Místek. Celková vyvolávací cena je 2.332.080 Kč.

Nabídkové licitační řízení se uskuteční dne 21. 10. 2009 ve 
13.00 hod. v zasedací síni odboru správy obecního majetku Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku, ul. Radniční 10. Účastník nabíd-
kového licitačního řízení se před jeho konáním prokáže platným 
občanským průkazem a dokladem o zaplacení jistiny. Výše jisto-
ty je stanovena na 10% z vyvolávací ceny a je splatná nejpozději 
dne 16. 10. 2009 na účet Statutárního města Frýdek-Místek, č.ú. 
6015-928781/0100, var. symbol 31121111. Bližší informace – 
Magistrát města F-M, tel. 558 609 172, 558 609 171.

Nabídkové licitační řízení

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.
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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.

STATUTÁRNÍ MĚSTO 
FRÝDEK-MÍSTEK

nabízí k pronájmu objekt čp. 
456, tř. T. G. Masaryka

k.ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek včetně části 
přilehlého pozemku (v 
současné době je zde v 
provozu Soukromá střední 
odborná škola FM s.r.o.) 
Jedná se o objekt, který je 
zapsán v Ústředním sezna-
mu nemovitých kulturních 
památek. Výměra neby-
tových prostor v objektu 
je celkem je 2.133,70 m2. 
Žádost o pronájem musí 
obsahovat:

- stručný podnikatelský 
záměr

- nabízenou výši nájem-
ného za rok, která bude 
přiložena k žádosti zvlášť 
v zapečetěné obálce s ná-
pisem „Neotvírat-pronájem 
čp. 456“ (doporučená výše 
nájemného je: I.PP o vý-
měře 219,80 m2 - 560 Kč/
m2/rok, I.NP a II.NP o cel-
kové 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 adre-
su Magistrát města Frýdek-
Místek, odbor správy obec-
ního majetku, Radniční 1148, 
maximálně do 20. 11. 2009, 
14 hodin. Případné dotazy na 
telefonním čísle 558 609 174, 
p. Prihodová.

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje prodej níže uvede-
ných nemovitostí formou nabídkového licitačního řízení:

- objekt č.p. 1192 na pozemku p.č. 3143/2 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 78 m2 

a pozemky p.č. 3143/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
78 m2, p.č. 3135 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 1299 m2, 
p.č. 3136 ostatní plocha - manipulační plocha o výměře 138 m2, 
p.č. 3137 ostatní plocha - manipulační plocha o výměře 63 m2, 
p.č. 3138 ostatní plocha - manipulační plocha o výměře 249 m2, 
p.č. 3139 ostatní plocha - manipulační plocha o výměře 292 
m2, p.č. 3143/1 zahrada o výměře 987 m2, p.č. 3144/2 ostatní 
plocha - jiná plocha o výměře 259 m2 a p.č. 3144/4 zastavěná 
plocha a nádvoří - zbořeniště o výměře 175 m2, včetně všech 
součástí a příslušenství, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (ul. 
Přemyslovců). 

Nejnižší nabídková cena činí 5 250 000 Kč.
Nabídkové licitační řízení se uskuteční dne 21.10. ve 13.30 

hod. v zasedací síni v budově Magistrátu města Frýdek-Místek, 
ul. Radniční 10, Frýdek-Místek. 

Účastník nabídkového licitačního řízení se před jeho konáním 
prokáže platným občanským průkazem a dokladem o zaplacení 
jistiny. Jistina je stanovena ve výši 525.000 Kč. Jistinu je nut-
no uhradit na účet Statutárního města Frýdek-Místek vedený 
u Komerční banky, a.s., a to na číslo účtu 6015-928781/0100, 
VS 315221192, nejpozději v den nabídkového licitačního řízení. 

Prohlídka objektu je dne 15. 10. 2009 v 9.00 hodin.
Bližší informace na odboru správy obecního majetku MMFM, 

tel. 558 609 174, 558 609 176.

Nabídkové licitační řízení

Ještě zbývá vyměnit 10.500 řidičských průkazů!

K R B YK R B Y
Návrhy a realizace vnitřních

a venkovních krbů, kachlových
obestaveb a krbových kamen.

Tel.: 737 041 541

Nová zábava
ve VSH

CURLING
na koberci

558 631 351

Provozní doba

od 600 do 2100

Cena 80 Kč/h



13 Září 2009Programová nabídka, informace

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

Úterý 13. října v 19 hodin – frýdecký 
zámek 

1. zámecký koncert 2009/2010
MARTIN VOJTÍŠEK – klavírní recitál

Program: F. Chopin
Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)

Čtvrtek 15. října v 18 hodin
Bazilika Navštívení Panny Marie ve 

Frýdku
2. koncert KPH /2010

Svatováclavský hudební festival
ČEŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ

ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO
Simona Houda-Šaturová – soprán
Petr Fiala – dirigent
Program: W. A. Mozart – Duchovní skladby
Vstupné: 150 a 100 Kč (důchodci a děti)

Pátek 30. října v 19.00 hodin
Národní dům

Prémiový koncert pro všechny abonenty 
koncertní sezóny 2009/2010:

„Z MELODIE DO MELODIE“
Účinkuje: Symfonický orchestr Frýdek-
-Místek
Dirigují: Zdeněk Smolka, Marek Prášil a 
Jaromír Javůrek
Program: J. Brahms, G. Bizet, A. Dvořák, 
W. A. Mozart, G. Vivaldi, B. Smetana ad.
Vstupné: 150 a 80 Kč

Sobota 31. října v 15 hodin
Kino Petra Bezruče

MICHALOVA BRNKAČKA aneb když 
se Michal dobře naladí

Aby si mohl Michal zabrnkat na nový hu-
dební nástroj, potřebuje struny. Když mu 
je nepůjčí bendžo, harfa ani basa, rozhod-
ne se, že si poradí sám. Přeci vymýšlet 
„světové“ vynálezy, to je pro Michala 
„brnkačka“. Stejně tak i složit z not pís-
ničku, bude pro něj nakonec hračka! V 
představení se objevuje velké množství 
rekvizit a inovací z Michalovy lepící pásky. 
Děti však Michala vždycky překvapí, a tak 
všechny nápady a vynálezy chytré hlavič-
ky brzy odhalí, nechybí při tom legrace, 
soutěže ani dynamické hudební skeče. 
Michal je vždycky dobře NALADĚNÝ, a 
tak „hraní“ bude jistě zábava, 
poučení i potěšení, těšíme se na vás!
Vstupné: 140 Kč

VÝSTAVY:
5.10. – 16.10.

Chodby Národního domu
VÝSTAVA KE DNI ZDRAVÍ A SOCIÁL-

NÍCH SLUŽEB
PŘIPRAVUJEME:

Čtvrtek 5. listopadu v 19 hodin
Národní dům

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

Neděle 8. listopadu 
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 
Kohútik, Zuzana Čorejová, Miroslava 
Hardošová, Radomír Miliš, Veronika Ši-
meková a Los Remedios
Režie: Pavol Uher
Choreografie: Ramón Martínez
Předplatitelská skupina A
doprodej vstupenek: 400 a 380 Kč

Neděle 4. října v 15 hodin
Divadlo Kamarádi Brno

S KAMARÁDY ZA POKLADEM
Dobrodružná cesta za tajemným pokladem, 
která využívá především fantazie a hravosti 
dětí i dospělých. Při putování objevují dů-
ležitost vlastností slušného člověka, jako 
je poctivost, pracovitost, kamarádství, ale i 
zodpovědnost a šlechetnost. Samozřejmě 
vše hravou formou s řadou písniček. 
Vstupné: 50 Kč

Čtvrtek 8. října v 19 hodin 
Divadlo Járy Cimrmana

Jára Cimrman/Zdeněk Svěrák/Ladislav 
Smoljak

ČESKÉ NEBE
Cimrmanův dramatický kšaft. Hra byla no-
minována na cenu Alfréda Radoka 2008
Osoby a obsazení:
Jan Ámos Komenský – Ladislav Smoljak/
Zdeněk Svěrák
Jan Hus – Bořivoj Penc/Jaroslav Weigel
Svatý Václav – Petr Brukner/Petr Reidinger
Praotec Čech – Jan Hraběta/Jan Kašpar
Karel Havlíček Borovský – Genadij Ru-
mlena/Robert Bárta
Babička – Miloň Čepelka/Marek Šimon
Radecký – Václav Kotek/Bořivoj Penc
Miroslav Tyrš – Michal Weigel/Zdeněk Škrlant
Režie: Ladislav Smoljak
Vstupné: 450, 400 a 380 Kč
Mimo předplatné – vyprodáno !

Neděle 11. října v 15 hodin 
Divadélko Kuba Plzeň

PRINC BAJAJA
Na motivy pohádky Boženy Němcové. 
Příběh o lásce, odvaze a moudrosti vy-
práví dětem královský šašek. Prostřednic-
tvím masek a netradičních loutek ožívají 
před diváky princ Bajaja, krásná princez-
na, černý rytíř, hrůzostrašný drak a věrný 
přítel Bělohřívák.
Vstupné: 50 Kč

Neděle 18. října v 15 hodin
Malá scéna Zlín

KRKONOŠSKÉ POHÁDKY

Kdo by neznal Trautenberka, Ančí, Kubu, 
Hajného a v neposlední řadě i Krakonoše 
a sojku?
Vstupné: 50 Kč

Úterý 20. října v 19 hodin
Divadlo Radka Brzobohatého Praha

James Goldman
LEV V ZIMĚ

Historická hra s humorným nadhledem. 
Na začátku 12. století se anglický král Jin-
dřich II. a jeho manželka Eleonora Aqui-
tanská musí rozhodnout, který z jejich tří 
synů bude vládnout. Každý z nich chce 
trůn získat. Královna je ochotna království 
rozdělit, král usiluje o to, aby království 
zůstalo jednotné. Blíží se zima a začíná 
rodinná válka o trůn, kterou vyhraje ten 
nejsilnější a nejschopnější. Filmová verze 
získala tři Oscary.
Hrají: Radoslav Brzobohatý, Hana Ma-
ciuchová, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, 
Irena Máchová, Petr Vágner aj.
Režie: Roman Štolpa
Předplatitelská skupina A
doprodej vstupenek: 400 a 380 Kč

Středa 21. října v 19 hodin
Divadlo Bolka Polívky a Divadelní spolek 

Frída Brno
Callie Khouri

JAKO THELMA A LOUISE
Strhující příběh dvou žen, které prochá-
zejí na své cestě autem téměř mužským 
světem. Prožívají při tom všechny zážitky 
a emoce, které jim tato cesta přináší – 
přátelství, lásku, tužby, smrt, svobodu a 
vášeň. Utíkají spolu, aby se alespoň na 
chvíli uvolnily ze svého stereotypního ži-
vota. Útěk je navždy změní a spojí.
Hrají: Bára Munzarová, Marika Procház-
ková, Martin Trnavský, Radim Novák, 
Václav Trnavský.
Režie: Jakub Nvota
Česká premiéra 
Předplatitelská skupina B
doprodej vstupenek: 400 a 380 Kč

Čtvrtek 22. října v 19 hodin
Mirko Stieber

BLÁHA A VRCHLICKÁ
„Příběh Bláhy a Vrchlické je příběhem o 
hledání lásky ve světě, který je krutý a 
má daleko k romantické idyle. Kulhavý 
Romeo a slepá Julie začínají svůj vztah 
netypicky vlastně od konce. Ale kdyby za-
čali typicky, normálně, začali by vůbec?“ 
Hledání lásky „od konce“ předpokládá, 
že ta druhá osoba se nám podobá, že 
rovněž touží po lásce, domovu i dítěti a 
tím pádem vlastně už miluje, jenom o tom 
ještě neví…“ (Bohdan Urbanovski)
Pojednat závažné téma zábavně a s hu-
morem dokáže jenom dobrý autor a Mirko 
Stiber takovým autorem bezesporu je. 
Dokáže diváka rozesmát i dojmout. Hra 
je oslavou lidské touhy, která, je-li oprav-
dová a nezalekne se překážek, nakonec 
dosáhne vytouženého cíle.
pro skupinu FMA
(prodej vstupenek hodinu před začátkem 
představení)

Neděle 25. října v 15 hodin
Divadlo Věž Brno

RADOVANOVY RADOVÁNKY
Známý večerníčkový příběh lásky a dob-
rodružství, kořeněný kvalitní hudbou, pů-
sobivými zvuky a typickým Svěrákovským 
humorem. Celému dílu dal nezaměnitelné 
kouzlo sám pan Svěrák, který namluvil 
roli vypravěče.

Vstupné: 50 Kč
KINO

1. 10. v 17.00 a 19.00 hod.
POKOJ V DUŠI/SR

Silný životní příběh na pozadí drsné sce-
nérie hor se vším, co je pro střední Slo-
vensko typické – patriarchát, pytláctví, ra-
sová nesnášenlivost, krádeže dřeva, ale 
hlavně ukazuje velkou soudržnost rodiny, 
víru, přátelství a lásku.

2. – 4. 10. v 17.00 hod.
KORALÍNA A SVĚT ZA TAJNÝMI 

DVEŘMI/USA 
Animované dobrodružství jedenáctileté 
dívky, která se ocitla ve vysněném světě 
a nemohla se dostat zpátky.

2. – 4. 10. v 19.00 hod.
HODINU NEVÍŠ/ČR

Drama z nemocničního prostředí volně inspi-
rované případem tzv. heparinového vraha.

5. – 6. 10. v 17.00 hod.
KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ/FR, HU, 

VB
Okouzlující pohádková fantasy plná napě-
tí, dobrodružství a odvahy.

7. 10. v 19.00 hod.
LÍBÁŠ JAKO BŮH/ČR

Nová česká komedie režisérky Poledňá-
kové.

9. – 10. 10. v 15 a 17 hod. a 11. 10. v 
17 hod.

DOBA LEDOVÁ 3:
ÚSVIT DINOSAURŮ/USA

Animované dobrodružství lenochoda, šav-
lozubého tygra, mamuta a velkých ještěrů.

9. – 11. 10. v 19.00 hod.
VENI, VIDI, VICI/ČR

Romantická komedie z golfového prostředí.
12. – 13. 10. v 17.00 hod.

ČÍSLO 9/USA
Nový animovaný trhák pro dospělé od 
kultovního režiséra Tima Burtona.

14. – 15. 10. v 19.00 hod.
STÁHNI MĚ DO PEKLA/USA

Má dobrou práci, skvělého přítele a zář-
nou budoucnost před sebou. Ale za tři 
dny se její život změní v peklo.

16. – 18. 10. v 17.00 hod.
ÚNOS VLAKU 1 2 3/USA

Denzel Washington a John Travolta v no-
vém akčním filmu režiséra T. Scotta. 

16. – 18. 10. v 19.00 hod.
ROZERVANÁ OBJETÍ/Španělsko

Čtvrtá spolupráce režiséra Pedra Al-
modóvara a čerstvě oscarové Penélope 
Cruz na melodramatu o nešťastné lásce, 
žárlivosti a zradě.

19. 10. v 17.00 hod.
ŽIVOT JE BOJ/USA

Talentovaný Channing Tatum v akčním 
dramatu D. Montiela jako kluk, který se 
pokusil vlastní osud vyřídit K.O. systé-
mem v hodně nerovném souboji.

23. 10. v 15.00 a 17.00 hod.
VZHŮRU DO OBLAK/USA

Animovaný film od PIXARU o cestě za 
dobrodružstvím do Jižní Ameriky. Balón-
ky, vzducholoď, mluvící psi...

23. 10. v 19.00 hod.
NÁVRH/USA

Nová romantická komedie se Sandrou 
Bullock v hlavní roli.

25. 10. v 17.00 hod.
VZHŮRU DO OBLAK/USA

Animovaný film od PIXARU o cestě za 
dobrodružstvím do Jižní Ameriky. Balón-
ky, vzducholoď, mluvící psi...

25. 10. v 19.00 hod.
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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

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

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

e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)
Ivan Korč, Lukáš Horký

Něco muziky
Do 28. října

KOUZELNÝ KOUTEK
MaMiCentrum - Aquapark Olešná, Místek

Web: http:/kouzelny.koutek.sweb.cz,
www.mamicentrum.eu

kouzelny.koutek@seznam.cz,
info@mamicentrum.cz, tel.: 737 518 840 

NÁVRH/USA
Nová romantická komedie se Sandrou 
Bullock v hlavní roli.

26. – 27. 10. v 16.30 hod.
PIRÁTI NA VLNÁCH/VB

Rock’n’rollová britská komedie o lidech 
na lodi v Severním moři, odkud se do 
éteru linulo pirátské rozhlasové vysílání, 
dychtivě poslouchané mládeží nejen v 
Británii. 

28. 10. v 17.00 a 19.00 hod.
WRESTLER/USA

Mickey Rourke ve své životní roli – „wrest-
lera“ na konci své dráhy.

29. 10. v 17.00 a ve 20.00 hod.
JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTORIE/SR, 

POL, ČR, HU
Film Agnieszky Hollandové o slovenském 
zbojníkovi. 

30. – 31. 10. v 15.00 hod.
ZTRACENÝ POKLAD TEMPLÁŘ-

SKÝCH RYTÍŘŮ III./Dánsko
Třetí dobrodružná výprava za ztraceným 
pokladem.

30. – 31. 10. v 17.00 a ve 20.00 hod.
JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTORIE/SR, 

POL, ČR, HU
Film Agnieszky Hollandové o slovenském 
zbojníkovi.

FILMOVÝ KLUB
Pondělí 5. 10. v 19.00 hod.

VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ/USA 
Nový akční snímek režiséra M. Manna 
v podobě gangsterské ságy o historicky 
proslaveném bankovním lupiči z 30. let v 
USA – Johnu Dilligerovi v podání Johnny 
Deppa.

Úterý 6. 10. v 19.00 hod.
MUŽ NA LANĚ/VB, USA 

Dokument je napínavou dramatizací ile-
gálního přechodu po ocelovém laně mezi 
věžemi World Trade Centre. Ocenění: 
Oscar, Indep. Spirit Award, MFF Karlovy 
Vary – nejlepší dokument a další ceny

Pondělí 12. 10. v 19.00 hod.
Miloš Forman: režisér

DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA/ČR 
Film Miloše Formana podle slavného di-
vadelního představení Jiřího Šlitra a Jiřího 
Suchého.

Úterý 13. 10. v 19.00 hod.
Miloš Forman: herec
MILOŠ FORMAN:

CO TĚ NEZABIJE .../ČR 
O soukromém i profesním životě osca-
rového režiséra Miloše Formana v režii 
Miloslava Šmídmajera.

Pondělí 19. 10. v 19.00 hod.
Animovaný klub – MARY A MAX/

Austrálie 
Netradiční animovaný film pro dospělé o 
přátelství dvou zcela odlišných lidí, kteří 
se znají jen prostřednictvím svých dopisů.

Pondělí 26. 10. v 19.00 hod.
Miniprofil režiséra Emira Kusturici:

DŮM K POVĚŠENÍ/Jugoslávie, VB 
Kusturica svým filmem reagoval na člá-
nek v novinách, kdy skupina jugosláv-
ských Romů byla zatčena italskou policií 
a obviněna z vykupování dětí z chudých 
romských rodin.

Úterý 27.10. v 19.00 hod.
Miniprofil režiséra Emira Kusturici: 

OTEC NA SLUŽEBNÍ CESTĚ/Jugo-
slávie 

Snímek je jednou z nejpůsobivějších vý-
povědí o padesátých letech v totalitním 
světě.

Ocenění: MFF V Cannes – Zlatá palma
BIJÁSEK 

Pátek 16.10. v 10.00 hod.
PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ – 

PŘÍRODOPIS V CYLINDRU/ČR
Sobota 17.10. ve 14.00 hod.

POHÁDKY NA DOBROU NOC/USA
FILMY PRO SENIORY

Středa 7.10. v 10.00 hod.
LÍBÁŠ JAKO BŮH/ČR 

Nová česká komedie režisérky Marie Po-
ledňákové.

Středa 21.10. v 10.00 hod.
PŘEDČÍTAČ/USA, SRN 

Kate Winsletová v Oscarem oceněné roli 
bývalé dozorkyně v koncentračním táboře.

VÝSTAVY:
1. 10. – 31. 10.

NAŠE TĚLÍČKA – MŠ ŽIRAFA

sobota 10. 10.
OKRSKOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ CÍRKVE 

ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE
Setkání věřících z 13. společenství od 
Vsetína po Vojkovice.
Začátek v 9.30 hodin, velký sál KD Frýdek.

pátek 16. 10.
SPOLEČENSKÝ VEČÍREK DŮCHODCŮ
Společenský večírek důchodců s progra-
mem – pro členy OS KOVO.

MIMI KOUTEK
čtvrtek 15-17 hod. Zveme všechny ma-
minky s miminky a dětmi do 1,5 roku.
Od října začíná kurz Angličtiny pro střed-
ně pokročilé – konverzace.
V úterý zahajujeme program – Veselé od-
poledne s říkadly a tanečky.

NOVINKA
Nabízíme masáže pro maminky! Doporu-
čujeme hlavně kojícím ženám. Možnost 
hlídání dětí. 

1. 10.
Schůzka členek

Přivítáme také ostatní maminky, které se 
chtějí podílet na vytváření programů pro 
děti. Začátek v 10.00 hod.

2. 10.
Výtvarka – Tvoříme z kaštanů

Maminky s dětmi si vytvoří jednoduchá 
zvířátka nebo postavičky z kaštanů.

5. 10.
Burza dětského oblečení

5. 10. Příjem oblečení
7. 10. – 16. 10. Prodej

19. 10. Výdej a vyúčtování.
9. 10.

Výtvarka – Podzimní obrázky na látku 
Přijďte si s dětmi oživit váš ubrus, tričko 
apod. (světlé barvy – přineste si s sebou) 
podzimními motivy. 

12. 10.
Přednáška – Proměny života

Přednáška z oblasti zdravého životního 
stylu (celkový pohled na zdraví, souvis-
lost mezi zdravím dítěte a matky, naše 
potřeby a reakce v jednotlivých ročních 
obdobích). Uvede paní Věra Křížová. 
Začátek v 10.00 hod.

13. 10.
Výlet ke koním

Exkurze do jízdárny Geofin ve Sviadno-
vě. Sraz na místě v 10.00 hod. Nejbližší 
zastávka MHD je v Místku u Hypernovy. 
Akce se koná za každého počasí (děti se 
mohou vozit v kryté hale).

14. 10.
Kočárková burza

Tradiční burza kočárků, dětských kol a 
odrážedel. Prodej během dopoledne. Pří-
jem věcí v 9.00 hod.

16. 10.
Výtvarka – Roztíratelné pastelky

Přijďte si s dětmi vytvořit veselý obrázek!
19. 10.

Jak udržet dětské zoubky zdravé?
Seminář pro maminky – dentální hygiena 
Elmex. Začátek v 10.00 hod.

23. 10.
Výtvarka – Indiáni ze šišek

Zajímavá podzimní dekorace – jednodu-
chá práce pro děti a maminky. Materiál k 
dostání u nás.

30. 10.
Výtvarka – Figurky z ruliček toaletní-

ho papíru
Vyrobíme si jednoduché postavičky. Ma-
teriál k dostání u nás.

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti + 
besedy a přednášky
Úterý – veselé odpoledne s říkadly a ta-
nečky
Středa – cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek – dopoledne zpívánky + odpoled-
ne MIMI koutek
Pátek – angličtina pro maminky + výtvarka
Cvičení těhotných maminek na reha-
bilitačních míčích pod vedením zkušené 
porodní asistentky je vždy ve středu v 
10.00 hod. Hlídání dětí zajištěno. Cena 
50 Kč/hod. Možnost proplacení zdravotní 
pojišťovnou!
Angličtina pro středně pokročilé - kurz 
vhodný i pro cizinky!
Součástí výuky bude konverzace o zvy-
cích jiných národů. Cena 60 Kč/lekci.
Vždy v pátek 9.00 – 10.00 hod. Nabízíme 
hlídání dětí. Ukázková hodina 2. 10. !!!
Relaxační tanec pro dívky i pro ma-
minky 
Děvčata (5-12 let) budou tančit vždy v 
pátek od 14.30 do 15.30 hod., maminky 
15.30 – 16.30 hod. Děti si mohou hrát v 
herně. Cena za lekci 60 Kč, děti 30 Kč.

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

1. říjen
Pětiboj – soutěžní odpoledne v 

klubovně
7. říjen

Diskusní odpoledne
na téma „RODIČE“

12. – 14. říjen
Perličkové odpoledne

22. říjen
Nezbednická čajovna

29. – 30. říjen
Dopolední prázdninový program (9:00 až 
14:00)
Podrobnější program na každý tý-
den najdete na webových stránkách:
www.fm.charita.cz

Služby:
půjčovna kojeneckých pomůcek
- kojenecké váhy
- šátky na nošení dětí
- kojící polštáře
- odsávačky mateřského mléka
- hlídání dětí

Termíny kurzů:
TĚHOTENSKÝ KURZ – I
3. 10. v 10.00
TĚHOTENSKÝ KURZ – II 
10. 10. v 10.00
TĚHOTENSKÝ KURZ – III 
17. 10. v 10.00
TĚHOTENSKÝ KURZ – IV 
24. 10. v 10.00
VÝŽIVA KOJENCE A BATOLETE 
31. 10. v 10.00
PÉČE O NOVOROZENCE A KOJENCE 
3. 10. v 16.00
SPRÁVNÁ MANIPULACE 
S NOVOROZENCEM A KOJENCEM – I 
10. 10. v 16.00
SPRÁVNÁ MANIPULACE 
S NOVOROZENCEM A KOJENCEM – II 
17. 10. v 16.00
DĚTSKÉ MASÁŽE
SE ZÁKLADY AROMATERAPIE – I
24. 10. v 16.00
DĚTSKÉ MASÁŽE
SE ZÁKLADY AROMATERAPIE – II
31. 10. v 16.00
ŠÁTKOVÁNÍ – NOŠENÍ DĚŤÁTKA
V ŠÁTKU
24. 10. v 10.00
RODINNÝ VÍKEND 30.10.-1.11.
POHÁDKOVÝ PODZIM
Tradičně pohodový pobyt pro rodiče s dět-
mi, plný legrace, her, soutěží, přizpůsobe-
ný i pro nejmenší děti od 1 roku. Cvičení 
pro rodiče s dětmi od 1 roku, animační pro-
gram pro děti 4-10 let, kreativní a výtvarné 
programy pro rodiče i děti. Podrobné infor-
mace emailem nebo telefonicky.
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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

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

otevřeno duben-říjen 
v pátek 9-17 h., sobota 9-12 

Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.
Info: www.vcelaricifm.cz,

603 542 619

Muzea v Chlebovicích

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

Zahájení výstavy 18.9. 18 hodin

NOVINKY:
Štěpán Krhut, Roman Schmucker,

Karel Demel

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

1. 10. čtvrtek KOMICI S.R.O. STAND 
UP COMEDY
SKVĚLÁ SHOW, V TOMTO PŘEDSTA-
VENÍ UVIDÍTE TY NEJLEPŠÍ SKEČE Z 
POŘADŮ HBO „NA STOJÁKA“ A KNOR-
TIME, HRAJÍ: MILOŠ KNOR, RUDA Z 
OSTRAVY
2. 10. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – SPE-
CIÁL!!!
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ 
HITY PRO VÁS VŠECHNY
3. 10. sobota METALOVÁ VICHŘICE
DJS RAVY ESTET VÁM VYMLÁTÍ PALI-
CE V PRVNÍ METALOVCE SEZÓNY
5. 10. pondělí OLDIES PÁRTY
DJ PETR KLEGA A TANEČNÍ PROFIL 
HUDBY Z MINULOSTI…VSTUP ZDAR-
MA!!!
7. 10. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE…ENTRA 
FREE!!!
8. 10. čtvrtek FMCITY PARTY
DJ SHUPSTA A LOCAL HIP-HOP PO-
SLECHOVKA
9. 10. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – SPE-
CIÁL!!!
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ 
HITY PRO VÁS VŠECHNY, AKCE NA 
BARU 
10. 10. sobota STOUN FEST 01
NAJZAR (F-M), ČADI (F-M), TOYS (F-M), 
UNIVERS (BR) A PRVNÍ STOUNOVSKÝ 
MINIFESTIVÁLEK SEZÓNY, PŘIJĎTE 
PODPOŘIT MÍSTNÍ BORCE, BUDETE 
SE DIVIT!
12. 10. pondělí GOODWILL PÁRTY
SOUKROMÁ PÁRTY MÍSTNÍ V.O.Š.
14. 10. středa STOUNDRUM + TURNAJ 
VE FOTBÁLKU
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE…ENTRY 
FREE!!!
15. 10. čtvrtek SUNFLOWER CARA-
VAN!!!
NEKONVENČNÍ KAPELA ZNÁMÁ PŘE-
DEVŠÍM ZA HRANICEMI POPRVÉ VE 
STOUNU, „ZNÍ TO JAKO SOUČASNÉ 
ŠPIČKOVÉ KYTAROVKY, AKORÁT NE-
MAJÍ KYTARU!“
16. 10. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – SPE-
CIÁL!!!
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ 
HITY PRO VÁS VŠECHNY, AKCE NA 
BARU 
17. 10. sobota HIP- HOP PÁRTY
HIP HOP PÁRTY, PEVNĚ ZAČLENĚNÁ 
DO PROGRAMŮ STOUNU A DJS: BUR-
CHAK, BJALY, SHUPSTA

19. 10. pondělí OLDIES PÁRTY
DJ PETR KLEGA A TANEČNÍ PROFIL 
HUDBY Z MINULOSTI…VSTUP ZDAR-
MA!!!
21. 10. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE…ENTRY 
FREE!!!
22. 10. čtvrtek BALKÁNSKÁ DISKO-
TÉKA
DJ HONZA A VEČER V RYTMU BAL-
KÁNSKÉ DECHOVKY, VSTUP ZDAR-
MA!!!
23. 10. pátek HORKÝŽE SLÍŽE!!!
PO ROCE OPĚT VE STOUNU, TENTO-
KRÁT S NOVOU DESKOU A SPOUS-
TOU NOVÝCH, ALE I STARÝCH SKLA-
DEB, JEDNA Z NEJLEPŠÍCH KAPEL 
SOUČASNOSTI
24. 10. sobota NA:SH:UP !!!
DNB PARTY: LOCAL HEROES(JI), THI-
EW B2B MEIKOS (BREAK ART, PRA-
HA), HOLARIO, SUBJECT LOST B2B 
FLAME, SPECIAL SOUND, ROSEN-
GART, LUXUS LIGHTS, STROBO, 7KW 
SOUND
26. 10. pondělí OLDIES PÁRTY
DJ PETR KLEGA A TANEČNÍ PROFIL 
HUDBY Z MINULOSTI…VSTUP ZDAR-
MA!!!
27. 10. úterý TOXIQUE & OLDSCHOOL 
PARTY
ANDĚL ZA OBJEV ROKU, A HIP-HOP- 
POP-ROCK OLDSCHOOL PARTY: DJ: 
BURCHO, BJALY. ZA RETRO OBLE-
ČENÍ ODMĚNA!!! ZÍTRA SE NEJDE DO 
PRÁCE!
28. 10. středa STOUNDRUM-SPECIÁL
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE, ENTRY 
FREE!!!
29. 10. čtvrtek CLOU & POST IT
KONCERT OBLÍBENÝCH ČESKÝCH 
KLUBOVEK
30. 10. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – SPE-
CIÁL!!!
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ 
HITY PRO VÁS VŠECHNY, AKCE NA 
BARU, NEVŠEDNÍ SOUTĚŽE!!!
31. 10. sobota MAD SOUNDS- HARD-
CORE
HARDTEK, HARDCORE, JUNGLETEK, 
DJS: DEXX – LIVE SET!!!, MOM, JAHRI-
DER, KRYSHOT, AGRESSOR

PŘIPRAVUJEME:
WOHNOUT 21. 11.
J. A. R. 27. 11.
DIVOKEJ BILL 4. 12.
STO ZVÍŘAT 29. 1.

GALERIE POD SVÍCNEM
29. 8. – 2. 10.

Portréty
Zuzana Sommernitzová – digitální tisky

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

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

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

Úterý 13. října v 19,00 hodin – Rytířský sál 
frýdeckého zámku
První zámecký koncert
MARTIN VOJTÍŠEK – klavírní recitál
Úterý 20. října 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.
Středa 28. října 13,00 – 17,00 hodin – frý-
decký zámek
DEN KRAJE NA FRÝDECKÉM ZÁMKU 
od 15,00 VZPOMÍNÁNÍ
- promítání videozáznamu z muzejní 
kroniky 
Dále k vidění:
• výstava 6. trienále smaltu
• výstava Vůně střelného prachu
• stále expozice
VSTUP ZDARMA!

BESEDY, PŘEDNÁŠKY,
EXKURZE, VYCHÁZKY

Čtvrtek 8. října
Zelený dům na Zámecké ulici ve Frýdku 
v 16.30 hodin
HISTORIE TURISTIKY V BESKYDECH
Čtvrtek 29. října
Zelený dům na Zámecké ulici ve Frýdku 
v 16.30 hod.
CHRÁMOVÉ DŘEVĚNICE – KOUZLO 
DŘEVĚNÝCH KOSTELŮ

Pro děti
Sobota 10. a 24. října v 15 hodin

Zdeňka Horynová
Zkoušky čerta Belínka

činoherní pohádka o tom, jak čertovský 
tovaryš shání černé duše do pekla – hraje 
DUO – Divadlo u Ostravice Frýdek-Místek
Vstupné 20 Kč

Pro mládež a dospělé
Sobota 10. října v 18 hodin

Fotr
premiéra mafiánského eposu plného na-
pětí, odhodlání a touhy po pomstě – hraje 
ING Kolektiv Frýdek-Místek
Vstupné 80 Kč
Sobota 17. října v 18 hodin

Ú-klid
představení zahrnující monology vážné i 
scénky veselé, dialogy rozpustilé i výstu-
py pochmurné, hudební výstupy rozverné 
i lehce morbidní – hraje divadelní soubor 
SERUM Frýdek-Místek
Vstupné 60 Kč

Sobota 24. října v 18 hodin
Jaromír Břehový

Otylka
činoherní komedie z prostředí luxusního 
sanatoria – hraje DS Čtyřlístek Frýdek-
-Místek
Vstupné 80 Kč
Půjčování kostýmů v říjnu:
úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI
„aneb jak dítěti dopomoci správně růst“
pod vedením fyzioterapeutky
I. blok pro děti od 0 - 6 měsíců
16. 10., 23.10., 30. 10 (v 9:30 h)

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 zdravot. personálu 
(porodních asistentek a fyzioterapeutů).

II. blok pro děti od 6 - 12 měsíců
16. 10., 23.10., 30. 10 - (v 11:00 h) 
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
út, čt - 8:45, 10:00, 15:45
TĚHOT. CVIČENÍ - TANEC
út - 11:30 
POPORODNÍ CVIČENÍ
út, čt - 17:00
TERMÍNY TĚHOT. KURZŮ:
0. lekce - Zákl. těhot. přednáška
zdarma - na zákl. indikace ošetř. gyn.
8. 10., 22. 10. v 10:00 

I. Lekce - Příprava k porodu
13.10., 3. 11. v 16:00
II. Lekce - Kojení a šestinedělí
20.10. v 16:00
III. Lekce - Manipulace s novorozencem, 
péče o dítě
6.10., 21.10. v 10:00

Další kurzy: 
Porodnická analgezie aneb „Porod s epi-
durálem“,
Šátkování miminek, 
BESEDA: Moderní látkové plenky
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PIZZERIE 
QUATRO
ROZVOZ PIZZY, 
JÍDEL I MENU
AŽ DO DOMU

Telefon:
558 43 10 16,
800 33 33 60

* ROZVOZ NAD 300 Kč 
ZDARMA


