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slovo primátorky

Od povolební změny politic-
ké reprezentace na krajském 
úřadě se čekal mimo jiné i lep-
ší přístup k městu Frýdku-Míst-
ku a jeho obyvatelům. Město 
již získalo evropské stamiliony 
na projekty obsažené v Inte-
grovaném plánu rozvoje Statu-
tárního města Frýdku-Místku – 
Přitažlivé město, které mu byly 
upírány, a nyní se začíná rozví-
jet spolupráce kraje s městem 
v jednotlivých oblastech. Jako 
první došlo na schůzku před-
stavitelů majících na staros-
ti školství.

Náměstek primátora Petr 
Cvik přivítal na frýdecko-místec-
ké radnici zástupce kraje – ná-
městkyni hejtmana kraje Věru 
Palkovou a vedoucího odboru 
školství, mládeže a tělovýchovy 
Libora Lenča. „Samozřejmě, že 
doufáme v lepší komunikaci, a 
protože máme v městských ob-
jektech krajská zařízení, probe-
reme otázku nájmů a možného 
majetkového vyrovnání,“ nastínil 
cíle schůzky Petr Cvik. Věra Pal-
ková pochválila radnici za pří-
stup k oblasti školství a podo-
tkla, že Frýdek-Místek má kuri-
ózní postavení v tom, že na jeho 
území působí více středních než 
základních škol. „Kraj dosud dá-
val málo peněz do školství, což 
se projevovalo v nedostateč-
ných financích na údržbu. Bude-
me se to snažit změnit,“ prohlá-
sila náměstkyně hejtmana. Ta 
se po úvodním seznámení se si-

Komunikace s krajem se zlepšujeKomunikace s krajem se zlepšuje
tuací ve městě a probrání témat, 
jako byly například školní bazé-
ny ve městě či speciální školství, 
vydala do terénu v doprovodu 
náměstka Petra Cvika a vedoucí 
odboru školství Ilony Nowakové 
do několika škol. První návště-
va směřovala na Střední ško-
lu strojírenskou a dopravní, Frý-
dek-Místek, kde zástupce kra-
je stejně jako později na jiných 
školách zajímalo, jak je organi-
zace připravena na úbytek stře-
doškoláků, který se s ohledem 
na demografickou křivku očeká-
vá. „My jsme zvyklí neustále rea-
govat na vývoj poptávky po jed-
notlivých profesích, a i když i v 
našich oborech se pomalu pro-
jevují problémy v souvislosti s 
celosvětovou krizí, pořád jsme 
přesvědčeni, že solidně kvalifi-
kovaný člověk stále bude mít vy-
sokou šanci na uplatnění. Musí-
me se ovšem snažit podporovat 
technické myšlení už na základ-
ních školách,“ řekl ředitel Josef 
Pělucha, který poděkoval měs-
tu za podporu tradiční prestižní 
soutěže O Zlatý pohár Linde a 
zástupcům kraje představil plá-
novanou spolupráci s městem 
při vybudování hřiště s umělou 
trávou. „Podobně jsme i na dal-
ších školách probírali, co je trá-
pí a jak vidí střednědobý vývoj 
vzhledem k poklesu žáků. Cel-
kově si myslím, že návštěva 
krajských zástupců ve Frýdku-
Místku byla dobrým začátkem v 
novém volebním období na kra-

DEBATA O ŠKOLSTVÍ: Náměstek primátora Petr Cvik přivítal na frýdecko-místecké radnici zástup-
ce kraje – náměstkyni hejtmana kraje Věru Palkovou a vedoucího odboru školství, mládeže a tělo-
výchovy Libora Lenča.     Foto: Petr Pavelka
ji, kde je školství prioritou stejně 
jako u nás ve městě. Nastarto-
vala se lepší komunikace a užší 
spolupráce, určitě se nám poda-
ří napravovat některé v minulos-
ti neřešené věci a najdeme spo-
lečnou řeč v majetkových zále-
žitostech,“ je přesvědčen Petr 
Cvik, který vystupuje v dvojro-
li náměstka primátora, který má 
na starosti školství, a krajského 
zastupitele, jenž je členem výbo-
ru pro výchovu, vzdělávání a za-
městnanost. „Pro navštívené ře-
ditele to byla jedinečná chvilka, 
kdy mohli problémy najednou 
probrat se zástupci kraje i měs-
ta, což si velmi pochvalovali. Ve 
Frýdku-Místku máme školství 
jako jasnou prioritu. Myslím si, 
že za posledních šest let je patr-

Vážení spoluobčané,
statistiky za rok 2008 se uzavírají a já vám pro 

zajímavost nabízím některé údaje za loňský rok. 
V loňském roce bylo u nás uzavřeno 350 

sňatků, z toho 42 bylo sňatků církevních. Nejvíce 
sňatků bylo uzavřeno v srpnu (71) a červnu (49), 
nejméně v březnu (8) a lednu (9). V loňském 
roce se narodilo 1344 dětí, z toho 687 chlapců 
a 657 děvčat, dvojčata se narodila celkem 14x. 
Nejčastěji opakující se jména u chlapců byla Ondřej, Jakub, Vojtěch, Da-
niel, u děvčat Adéla, Tereza, Klára, Veronika. Mezi neobvyklými jmé-
ny byl například Jonathan, Lukas, Sean, Brian, Markus, Delfina, Gréta, 
Zoe, Roxy, Thea nebo Lejla. Dvě jména dali rodiče svým 23 potomkům.

V loňském roce zemřelo 826 občanů našeho města.
Celkový počet obyvatel našeho města k 1. 1. 2009 je o 83 obyvatel 

menší než před rokem, je nás 60 422 obyvatel. Nejvíce lidí ubylo v Míst-
ku (- 90 obyvatel), kde nyní bydlí 23 502 obyvatel, o 64 obyvatel méně 
má Frýdek 32 926 obyvatel. Nejvíce obyvatel přibylo ve Skalici (+ 27) na 
1265 obyvatel, v Chlebovicích (+ 20) na 760 obyvatel a v Lískovci (+19) 
na 1.354 obyvatel. V Lysůvkách dnes bydlí 322 obyvatel (+6) a v Zelinko-
vicích je o jednoho obyvatele méně než před rokem, a to 293 obyvatel.

Chtěla bych zmínit ještě sbírku Vánoční strom, která probíhala 
od 8. do 31. prosince 2008. Výtěžek byl předem určen pro Pečova-
telskou službu Frýdek-Místek se sídlem na Zámecké ulici na nákup 
kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené občany. K 31. 12. 
2008 bylo na účtu Vánoční strom celkem 86 723 Kč, z toho 41 048 
Kč bylo zasláno na účet nebo vhozením do kasiček dobrovolníků, 
ostatní finanční prostředky byly vhozeny do kasičky pod Vánočním 
stromem. Vybraná částka je nejvyšší od roku 2000, kdy se vybralo
122 490,90 Kč, výtěžek byl tehdy určen na nákup infuzních pump pro 
Nadaci proti rakovině Paskov. Chtěla bych poděkovat vám všem, kte-
ří jste sbírkou na pomoc potřebným přispěli, a poděkovat i všem dob-
rovolníkům, kteří vás v době sbírky oslovili.  Eva Richtrová

né výrazné zlepšení ve vybave-
nosti a kultuře prostředí našich 
škol. Za připomenutí stojí i to, že 
u škol nebyly odpovídající spor-
tovní hřiště a dnes už je situace 
úplně jiná. Jdeme touto cestou, 
protože máme za to, že je to dů-
ležité. S Věrou Palkovou jsme 
domluveni, že se vynasnažíme, 

aby i na kraji bylo středním ško-
lám věnováno více pozornosti, 
protože kraj má vůči nim z minu-
losti dluh a měl by se k nim cho-
vat vstřícněji. Rozhodně je třeba 
v krajském rozpočtu najít více pe-
něz na jejich údržbu,“ uzavřel do-
jmy z krajské návštěvy ve Frýd-
ku-Místku Petr Cvik.  (pp)

V místeckém Kině Petra 
Bezruče už se nějakou dobu 
nepromítá, filmová předsta-
vení jsou ke zhlédnutí v Nové 
scéně Vlast a vzhledem ke 
stavu objektu vedení města 
připravuje jeho prodej formou 
nabídkového licitačního řízení.

„Objekt je v nevyhovujícím 
stavu a náklady na případnou re-
konstrukci by se pohybovaly ně-
kde okolo padesáti milionů ko-
run. Je přitom skutečností, že 
lidé se přeorientovali na multiki-
na, návštěvnost klesala a kino v 
této podobě už nebylo provozu-
schopné,“ řekl náměstek primá-
tora Petr Cvik. Podle něj ovšem 
obyvatelé města, kteří chtějí do 
kina chodit ve Frýdku-Místku, o 
nic nepřijdou. Filmy se promíta-

jí v rekonstruované Nové scéně 
Vlast, kde je pěkné prostředí a 
brzy zde bude přesunuta i zvuko-
vá technologie z Kina Petra Bez-
ruče „dolby stereo“, čímž se posílí 
kvalita zvuku. Počítá se přitom s 

tím, že menší kapacita Nové scé-
ny bude u filmových trháků vy-
vážena častějším opakováním i 
v rámci jednoho dne, podobně 
jako u multikin.

(Pokračování na straně 8)

Kino Petra Bezruče se zřejmě prodá

KINO PETRA BEZRUČE: Promítání filmů v tomto objektu skončilo. 
Foto: Petr Pavelka
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slovo náměstka primátora

Primátorka Eva Richtrová 
se jednoznačně postavila v 
Senátu proti hazardu a hlaso-
vala zde pro novelu zákona o 
loteriích a jiných podobných 
hrách. Vychází přitom ze zna-
losti situace v našem městě, 
kdy v současné době musí 
obce na svém území hazard-
ní hry strpět a nemají z jejich 
provozování žádný významný 
finanční efekt. 

Ve Frýdku-Místku radnice dů-
sledně dbá, aby se herny nedo-
staly do objektů patřících měs-
tu. „Přesto bylo při posledním 
sčítání v srpnu 2008 evidováno 
92 provozoven, kdy v 58 z nich 
byly výherní hrací přístroje, v 31 
z nich výherní hrací přístroje i 
terminály a ve třech z nich jen 
terminály. Přitom bylo evidová-
no celkem 704 kusů výherních 
hracích přístrojů a terminálů! A 
jejich počty rostou bez ohledu 
na nebezpečnost patologického 
hráčství,“ řekla primátorka Eva 
Richtrová. Upozorňuje, že mi-
nisterstvo financí je fakticky ne-
omezeným rozhodovacím orgá-
nem na loterním trhu. „Úzká sku-
pina lidí, která rozhoduje o ha-
zardu za desítky miliard korun, 
není dále nikým kontrolována a 
záleží jen na jejím rozhodnutí, 
na jak dlouho a v jakém rozsahu 
novou hru povolí. Provoz rulet a 
videoloterních terminálů je po-
volován téměř kdekoliv. Napros-
to neuvěřitelná je skutečnost, že 
nové hry jsou povolovány na ne-
určito, čímž se obchází zákon,“ 
zlobí se primátorka.

Navržená právní úprava v Se-
nátu se snaží napravit největší 
chyby, které se při provozová-
ní sázkových her nahromadily. 
„Nevyřeší všechno, ale je důle-
žitým krokem potřebným k tomu, 
aby alespoň v souladu s vůlí obcí 
došlo k částečnému omezení 
růstu sázkových her a odstrani-
lo se daňové zvýhodnění většiny 
provozovatelů hazardu. Umož-
ňuje i nám ve městě toto zvlášt-
ní podnikání na našem území re-
gulovat, doplňuje stávající zmoc-
nění pro obce k vydávání obec-

ně závazných vyhlášek, který-
mi lze zakázat provozování vý-
herních hracích přístrojů na ur-
čitých veřejně přístupných mís-
tech, o zmocnění vztahující se na 
všechny druhy hazardních her. 
Dále výslovně zakazuje dálko-
vé formy hazardního hraní včet-
ně reklamy této činnosti. V nove-
le je také specifikováno, že pro-
vozování loterií a jiných podob-
ných her nesmí být povoleno ve 
školách, školských zařízeních, v 
zařízeních sociální a zdravotní 
péče, v budovách orgánů veřej-
né správy a v církevních objek-
tech, jakož i v sousedství uve-
dených budov. Sousedstvím se 
pro účely tohoto zákona rozumí 
okruh vzdálenosti sto metrů od 
těchto budov,“ přibližuje primá-
torka ve funkci senátorky.

Senátem schválenou nove-
lu nyní ještě musí posoudit dol-
ní komora. Snad i poslanci vez-
mou v potaz údaj, že každý náš 
občan vloží do různých hazard-
ních her ročně průměrně 12 tisíc 
korun, což je například čtyřikrát 
více než v USA.  (pp)

Ve městě je skoro sto míst s hazardem

NOVÝ ALTÁN: V posledním měsíci loňského roku bylo dokončeno 
revitalizační dílo v Sadech Bedřicha Smetany.  Foto: Petr Pavelka

Až do konce měsíce budou 
muset občané vyřizující úřed-
ní záležitosti na hlavní budo-
vě magistrátu na Radniční uli-
ci i do vyšších pater po scho-
dech bez použití výtahu, který 
prochází rekonstrukcí.

„Rekonstrukce výtahu je nut-
ná, jeho zastaralý mechanismus 
již působil problémy při zavírání 
dveří a také výkon výtahu již ne-
odpovídal nynějším požadavkům. 
Nyní bude hydraulický výtah pře-
měněn na výtah lanový s dva-
krát vyšší rychlostí jízdy, vybaven 
bude informačními panely s úda-
ji o poloze výtahu a směru jízdy, 
ale také možností volby směru jíz-
dy, což zamezí jeho zbytečnému 
zastavování. Výtah bude rovněž 
vybaven záložním zdrojem, kte-
rý umožní invalidním občanům 
opustit budovu v případě výpadku 
proudu,“ uvedl vedoucí investiční-
ho odboru Jan Kaspřík.

V době rekonstrukce výtahu 
radnice nezapomíná na handica-
pované občany, kteří v lednu ne-
mohou využít bezbariérový pří-
stup do budovy. Vyřízení potřeb 
občanů s omezenou pohyblivostí 
bude zajištěno náhradním způso-
bem v sousední budově magistrá-
tu č.p. 1149, kancelář č. 107, což 
je prvá kancelář v přízemí vpra-

Oprava výtahu v budově radnice
vo při vstupu zadním bezbariéro-
vým vchodem této budovy. Zde 
pracovnice oddělení sociálních 
služeb zajistí potřebný telefonic-
ký kontakt s jednotlivými pracov-
níky magistrátu, dle účelu návště-
vy. Projednání a vyřízení potřeb-
né záležitosti pak bude možné na 
vyhrazeném místě v této budově.

„Nový výtah nabídne občanům 
bezpečnější, komfortnější a rych-
lejší dopravu do požadovaných 
pater budovy. Věříme, že přispě-
je k pohodlnějšímu vyřízení poža-
davků klientů magistrátu,“ vyjád-
řils e k investici náměstek primá-
tora Miroslav Dokoupil.  (pp)

VÝTAH V REKONSTRUKCI: 
Do konce měsíce na hlavní bu-
dově magistrátu ve Frýdku jen po 
schodech.    Foto: Petr Pavelka

Dar městu
Young Il Park, jednatel spo-

lečnosti Hanwha L&C Czech, pů-
sobící v chlebovické průmyslové 
zóně, daruje městu Frýdek-Mís-
tek částku ve výši 200 tisíc korun. 
Rada města rozhodla, že bude 
použit zejména na oplocení are-
álu navazující na budoucí hospi-
covou zahradu, kde by se měly 
objevit i některé východní prvky.

Nové logo 
Rada města schválila logo pro-

jektu Zdravé město Frýdek-Místek, 
které bylo navrženo v rámci člen-
ství města v asociaci Národní síť 
Zdravých měst České republiky.

První občánek
Prvním narozeným občánkem 

Frýdku-Místku v roce 2009 se 
stal chlapec Ondřej, který přišel 
na svět 2. ledna ve 14:50 hodin. 

Přednášky o zdraví
Spolek přátel Frýdku-Místku 

zve k zahájení celoročního cyklu 
přednášek o zdraví a zdravém ži-
votním stylu v roce 2009. Už 24. 
ledna se v Sokolíku můžete od 
10 hodin dozvědět něco o potra-
vinových doplňcích, léčbě mine-
rály, svíčkování a od 14 hodin se 
můžete seznámit s tématem ge-
opatogenních zón či osteopatií.

Město na veletrhu
V polovině ledna se koná tra-

diční veletrh GO - REGIONTOUR 
2009, kde se tradičně prezentuje 
také město Frýdek-Místek v rámci 
Euroregionu Beskydy. „Město má 
návštěvníkům co nabídnout, také 
v Beskydech přibývají zajímavé 
projekty a lákadla pro turisty, tak-
že věřím, že k nám budou stále 
jezdit, třeba i na již tradiční akce 
Veseléta,“ řekl radní a předseda 
Regionu Beskydy Petr Rafaj.

Kavárna empatie
23. ledna bude otevřena Ka-

várna empatie v obchodním cen-
tru Ještěr, kterou Slezská diako-
nie vytvořila jako první kavárnu ve 
městě, která je pracovištěm pro 
osoby se zdravotním postižením.

První mail roku
V elektronické poště se primá-

torce Evě Richtrové objevují ved-
le pracovních a věcných mailů 
čas od času i ty s nepublikovatel-
ným obsahem, ovšem ten úplně 
první na Nový rok potěšil. Bylo v 
něm poděkování za novoroční oh-
ňostroj, kterého se stále více ob-
čanů účastní přímo pod širým ne-
bem. „Děkujeme za to, že město 
již poněkolikáté připravilo tak krás-
ný a dech beroucí ohňostroj, aby-
chom přicházející nový rok jakse-
patří přivítali. Víme, je to docela ná-
kladná záležitost, ale stát tam spo-
lu s tisíci dalšími občany za mra-
zivé noci a vdechovat tu nádheru 
rozzářeného nebe bere za srdíčko 
nejen děti, ale i nás dospělé, ať už 
nám je 30, 40 nebo 70 let, a proto 
se tato investice jistě vyplatí.“  (pp)

Vážení spoluobčané,
připravili jsme pro vás celkem tři in-

formační brožurky, ve kterých se můžete 
seznámit s nově vybudovanou naučnou 
stezkou Okolí Morávky ve Skalici a dále 
pak s nejčastěji se vyskytovanými hou-
bami v našem okolí.

První brožurka vás provede trasou 
naučné stezky, která začíná ve Skalici v 
části Kamenec u mostu do Dobré, vede 
lužními lesy u Morávky a vrchem Skalic-
ká Strážnice a končí na okraji části Záhoří u lávky do Nižních Lhot. Na 
trase této čtyřkilometrové stezky je celkem 10 zastavení, na kterých se 
můžete seznámit se zajímavostmi, jež jsou vyobrazeny na informač-
ních cedulích. Ukázky čtyř těchto poutačů jsou součástí vydané bro-
žurky, stejně tak i popis samotné trasy, včetně mapy, na které si může-
te prohlédnout, kudy vlastně nová naučná stezka, která je po celé své 
délce značena bílým čtvercem se zeleným pruhem, vede.

Druhá brožurka, kterou jsme pro vás připravili na odboru životního 
prostředí a zemědělství, se jmenuje Houby a houbaření. Zde se sezná-
míte jednak s tím, co to houby vlastně jsou, z čeho se skládají, k čemu 
jsou v přírodě dobré, jakou mají potravinářskou hodnotu, ale hlavně je 
zde celkem 20 fotografií těch nejběžnějších hub v našem okolí. Jsou zde 
zastoupeny hřiby, kozáci, lišky, kačenky, ale i sírovec, Jidášovo ucho či 
kotrč kadeřavý. Dále pak zde nalezneme dvě desatera, která nám po-
radí, jak správně houby sbírat a hlavně jak je správně připravit k jídlu.

Třetí a poslední brožurka, kterou jsme pro vás připravili, se jme-
nuje Nebezpečné houby – Nebezpečí z jedovatých hub při houbaře-
ní. Zde je uvedeno celkem 22 fotografií hub, které se nejčastěji zamě-
ňují při houbaření. Na krásných obrázcích si můžete vedle sebe porov-
nat například muchomůrku zelenou a jízlivou, které se často zaměňují 
za pečárku (žampion) velkoplodou či lesomilnou, nebo pavučinec ply-
šový, který lze zaměnit za hřib hnědý. Dočtete se zde, jaké nebezpe-
čí vám může hrozit, když se zmýlíte a namísto chutné houby si domů z 
lesa v košíku odnesete skryté nebezpečí, a hlavně se zde dočtete, jak 
takovým situacím předcházet. Pomocí této brožury dále zjistíte, jaké 
druhy jedů se v houbách skrývají a jaké orgány v těle mohou ochromit.

Všechny tyto tři brožury jsou vám zdarma k dispozici, a to buď 
v Beskydském informačním centru, anebo i v budově magistrátu v 
Místku na odboru životního prostředí a zemědělství. Věříme, že tou-
to pomocí vám zpříjemníme hezké procházky po našich lesích, aniž 
byste si přivolali zažívací či zdravotní potíže.  Michal Pobucký

A JE PO VÁNOCÍCH: Pra-
covníci technických služeb 
stahují vánoční výzdobu, která 
bude příští rok znovu bohatší.

 Foto: Petr Pavelka
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městská policie

Město Frýdek-Místek získa-
lo stamiliony korun z Evrop-
ské unie na základě integro-
vaného plánu Přitažlivé měs-
to. Jednotlivé projekty bude-
me postupně představovat 
ve zpravodaji. Jedním z těch, 
který je blízko realizaci a rada 
města už se zabývala potřeb-
nými přípravnými pracemi, se 
týká okolí frýdeckého zámku.

Projekt nese název Obnova 
Zámeckého parku a nový park 
Jižní svahy – mobiliář parku 
včetně cestní sítě a naváže na 
úspěšnou realizaci Parku pod 
zámkem, který městu vynesl od-
borná ocenění a stal se ve měs-
tě místem konání mnoha velmi 
úspěšných kulturních akcí. Roz-
počet na další parkové úpravy v 
této lokalitě počítá s investicí ve 
výši 19 milionů korun.

„Dnes je v řešeném území 
navazujícím až na železniční 
trať několik úzkých pěšin a těžko 
schůdný nezpevněný chodník, 
který vychází z lokality výše po-
ložené Hasičské ulice, navazují-
cí na historické centrum města. 
V důsledku naprosté absence 
zpevněných komunikací a pro-
vozní bariéry přilehlé železni-
ce je území obtížně průchodné. 
Přes tyto nehostinné podmínky 
slouží jako poměrně frekvento-

Projekty za evropské miliony – obnova parkuProjekty za evropské miliony – obnova parku

ZÁMECKÝ PARK: Pohled z vyhlídkové části směrem k zámku. Opačným směrem toho dnes přes 
vzrostlé stromy příliš nevidíte.    Foto: Petr Pavelka

vaná spojnice mezi historickými 
jádry souměstí,“ přiblížil stávající 
poměry v těžkém terénu náměs-
tek primátora Miroslav Dokoupil.

Plánovaná investice do pro-
storu jižních svahů původní čás-
ti zámecké zahrady navrátí his-
torickou komunikační síť vycház-
kového okruhu, který je propo-
jen s vyhlídkou a spodní stáva-
jící cestou sestupující k železnič-
ní trati. „Obnovené trasy původ-
ních chodníků maximálně využí-
vají příznivý terén, čímž se mini-

malizují náklady spojené s ná-
ročnými terénními modelace-
mi. Nosným kompozičním a pro-
vozním prvkem zahrady je ob-
novená vyhlídka,“ upozornil ná-
městek primátora Michal Pobuc-
ký, který má evropské dotace na 
starosti. Vyhlídka, která je dnes 
spíš přehlídkou přerostlých stro-
mů bránících ve výhledu, „pro-
koukne“ po všech stránkách. 
Nefunkční schodiště spojují-
cí jižní přístupovou cestu s ná-
vrším vyhlídky bude přestavěno 
a rozšířeno. Při východním úpa-
tí svahu vyhlídky bude obnove-
no odpočívadlo se sezónním za-
střešením. Přibudou parkové la-
vičky s odpadkovými koši a sto-
žárové osvětlení. Úpravy se do-
tknou i jižních svahů přiléhajících 
k chodníku, který lemuje liniovou 
zástavbu bytových domů na uli-
ci Hasičské. „Málo funkční odpo-

čívadla s betonovými opěrnými 
zdmi a původními herními prvky 
budou odstraněna. Zdejší rekul-
tivované násypy stavebního od-
padu projdou terénními úprava-
mi, které zajistí plynulý přechod 
svažitého terénu na horní rovi-
natou část území. Terasa lemu-
jící frontu obytných domů je kon-
cipována jako vyhlídková pro-
menáda s četnými odpočívadly, 
atraktivními trvalkovými záhony 
a novým dětským hřištěm,“ při-
blížil Michal Pobucký. 

Cílem projektu je rekonstruk-
ce infrastrukturní části Zámec-
kého parku a výstavba infra-
strukturního základu pro nový 
park Jižní svahy. „V další fázi 
počítáme s výsadbou zeleně, 
aby parky plně plnily svou funk-
ci v kvalitě životního prostředí 
ve městě,“ uzavřel Miroslav Do-
koupil.  (pp)

Kradl auto
4. 1. městská policie v osm 

hodin večer přijala telefonické 
oznámení ženy, že manžel chytil 
kluka, který se pokoušel na ulici 
Na Aleji ukrást auto. Vzápětí vo-
lal i její muž, že pachatele, který 
je ve značně podroušeném sta-
vu, sleduje. Byl zadržen a předán 
Policii České republiky, která ře-
šila případ poškozeného vozidla.

Platba se prodražila
7. 1. městské strážníky přivo-

lal taxikář s tím, že přivezl před 
bar neplatičku, která utekla do 
baru Max, ale má její kabelku. 
Žena si v lokálu půjčila padesát 
korun, čímž vyrovnala taxikáři 
účet, jenže k tomu musí připočí-
tat pětisetkorunovou pokutu, kte-
rou si za své jednání vysloužila.

Odtáhli vrak
7. 1. dispečink městské poli-

cie přijal telefonické oznámení, 
že na Letné u zastávky městské 
hromadné dopravy stojí už snad 
měsíc nějaký favorit, který brání 
autobusům v bezpečném vyto-
čení. Bylo zjištěno, že vůz byl vy-
řazen ke konci roku z evidence, 
a strážníci vše vyřešili zajištěním 
odtahu. „Obávám se, že podob-
ných případů ještě pár zazna-
menáme, nebyl totiž v posled-
ních dnech jediný. Majitelé sun-
dají značky a někde vůz necha-
jí, za pár dní pak už jsou třeba na 
špalkách,“ řekl Václav Buček, po-
věřený řízením městské policie.

Těžké soužití
7. 1. se potvrdilo, že v holoby-

tech na ulici Míru spolu sousedé 
příliš nevycházejí. Městští strážní-
ci tam museli vyrazit po telefonic-
kém oznámení ženy, že jí někdo 
neustále kope do dveří. Na mís-
tě nebyl nikdo přistižen a souse-
dé vypověděli, že si žena vymýšlí.

Hajloval na nádraží
9. 1. na vlakovém nádraží ko-

lem čtvrté hodiny odpoledne provo-
koval mladík, který byl identifikován 
podle kárované košile, své okolí 
tím, že hajloval a podle svědků také 
napadal lidi. Vysloužil si od strážní-
ků pět set korun pokuty a ti dohlíd-
li na jeho odjezd z Frýdku-Místku.

Opilci na zemi
10. 1. Nejen tohoto dne byli 

strážníci zasypáni telefonáty o 
opilcích válejících se na ulici. Co 
by v létě leckdo přehlídl, v zimě 
často nelení a zavolá policii v oba-
vě, že individuum už se taky ne-
musí probudit. Přesto často poli-
cisté, když na místo dorazí, už ni-
koho nenajdou. Nebylo tomu tak 
na ulici Beethovenova, kde ne-
jmenovaného muže strážníci pro-
budili a nasměrovali domů. Opilec 
se vyskytnul také na ulici Švabin-
ského a větší pud sebezáchovy 
osvědčil mladík, který usnul v me-
ziposchodí na ulici ČSA. Zřejmě 
hledal teplo podobně jako bez-
domovec, který tento den nechtěl 
odejít z budovy nemocnice a mu-
sel být vykázán až strážníky. (pp)

V souvislosti s problémy s 
dodávkami ruského plynu se 
zvedla vlna dotazů, nakolik je 
ohrožena dodávka tepla do do-
mácností ve Frýdku-Místku. 
Obyvatelé závislí na centrálním 
dálkovém vytápění však mohou 
zůstat naprosto klidní. Rozho-
dující komoditou v našem pří-
padě není plyn, ale černé uhlí.

„Energetická krize plynu se 
nás skutečně netýká. Naši do-
davatelé vyrábějí teplo spalo-
váním uhlí,“ ubezpečil Petr Jo-
nas, ředitel městské společnos-
ti Distep, která zásobuje teplem 
18,5 tisíce domácností a pře-
vážnou většinu škol i mateřinek. 
Ten sice předpokládal v souvis-
losti s vypjatou situací a silným 

Lidé se o teplo nemusí bát
mediálním tématem ještě více 
dotazů občanů, ti ale zůstáva-
jí poměrně klidní a svými telefo-
náty dispečink příliš nezatěžu-
jí. „Vzhledem k tomu, co všech-
no se odehrálo před nedávnem 
kvůli dvěma hodinám, kdy ne-
tekla voda v jednom výměníku, 
jsme byli vcelku překvapeni, že 
lidé nereagovali výrazněji. Zřej-
mě je uklidňovalo, že Česká re-
publika měla alespoň nějaké zá-
soby. Každopádně se opravdu 
nemají čeho bát, alespoň v sou-
vislosti s plynem. Samozřejmě, 
že přihodit se může cokoliv, ale 
havarijní stavy v našem systé-
mu jsou řešitelné. Plynové tope-
ní bez plynu ovšem žádné řešení 
nemá,“ uzavírá Petr Jonas.  (pp)

Teplo nezávislé na plynu.

Zpoplatnění používání sil-
nic R 56 z Ostravy do Frýdku-
-Místku a R 48 z Frýdku-Míst-
ku do Českého Těšína se sil-
ně dotkne především malých 
okolních obcí, kterými začnou 
znovu projíždět kolony aut 
bez dálničních známek, pro-
blémy se však dají očekávat 
i v našem městě.

Za nezpoplatňování těchto 
úseků již v minulosti bojoval radní 
a poslanec Petr Rafaj, který spo-
lu s Michalem Pobuckým sháně-
li protestní podpisy na petici proti 
tomuto kroku ministerstva dopra-
vy. Ačkoliv dohoda zněla, že ces-
ty budou zpoplatněny až po pří-
mém napojení na  dálniční síť, mi-
nisterstvo problém znovu předho-
dilo bez ohledu na to, že se argu-
menty od té doby nijak nezměni-
ly. Obavy, že lidé nebudou rych-
lostní komunikace využívat a na-
hrnou se znovu na vedlejší silnice, 
jsou opodstatněné, i když investo-
vaná tisícikoruna by se jim rych-
le vyplatila v úspoře času i pohon-

Poplatky ovlivní i dopravu ve městě
ných hmot. „Je to zoufalá situace 
a totální chaos na ministerstvu, 
které nyní ani neodpovědělo na 
snahy zvrátit jeho rozhodnutí. Je 
mi líto malých obcí, ale dotkne se 
to i nás, lidé se nám budou tlačit 
do města jinudy. Budou najíždět 
na Sviadnov na naší křižovatce U 
Rady, podobně provoz zhoustne 
na Slezské kvůli napojení na Dob-
rou. Je to trochu paradox, že jsme 
v minulém roce přežili všechny ty 
opravy mostů a teď přijde zase ta-
ková věc, která absolutně postrá-
dá logiku. Jsme v kontaktu se sta-
rosty a uvidíme, jak budeme dál 
postupovat. Samozřejmě se ne-
bráníme ani radikálnějším formám 
protestu, protože ta situace bude 
pro všechny dost zlá,“ komento-
val zpoplatnění rychlostních úse-
ků náměstek primátora Petr Cvik, 
který nevidí řešení v tom, že poli-
cie bude více dohlížet nad dodr-
žováním rychlosti v postižených 
obcích. „Problém není ani tak v 
rychlosti, jako v tom, že tam vů-
bec ta auta pojedou.“  (pp)
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Tak jako každý rok připra-
vily paní učitelky 2. ZŠ Jana 
Čapka pro budoucí prvňáčky a 
jejich rodiče projekt „Pojďme 
si hrát aneb škola nanečisto“.

Děti se scházejí vždy jed-
nou v měsíci ve škole, kde se 
pod vedením svých budoucích 
paní učitelek zábavnou formou 
připravují na vstup do 1. třídy. 
Nejvíce se malým předškolá-
kům líbí úkoly na interaktivní 
tabuli, kterou budou v 1. třídě 
často využívat.

Zatímco děti pracují, jejich ro-

Program pro předškoláčky na DvojceProgram pro předškoláčky na Dvojce
diče se dozví mnoho užitečných 
rad a poznatků například z ob-
lasti psychologie, logopedie a 
školní zralosti dítěte. Prohléd-
nou si školu, navštíví třídy, od-
borné pracovny i školní družinu.

Na prosincové schůzce při-
pravili žáci 3. A pro své budoucí 
spolužáky divadelní představení 
Čert na houbách a vtipné scén-
ky o Hurvínkovi.

Kdo by měl zájem, může se 
mezi nás přijít podívat, další 
schůzka bude 10. 2. v 16:30 ho-
din na 2. ZŠ Jana Čapka.

Stalo se již tradicí, že škola 
v Chlebovicích pořádá pro širo-
kou veřejnost Vánoční jarmark. 

I letos děti se svými učitelka-
mi dlouho dopředu vyráběly přá-
níčka, papírové skládačky, vy-
šívané obrázky, svícny, misky, 
hrníčky či zvířátka z keramiky, 
kouzelné náramky z korálků, vo-
ňavé bylinkové pytlíčky, prostírá-
ní, závěsy ze sušeného ovoce a 
spoustu dalších maličkostí.

I šikovní rodiče se zapojili 
a přidali své výrobky. Pár dnů 
před jarmarkem to ve škole vy-
padalo jako v květinářství – vy-
ráběli jsme svícny, závěsné 
věnce a další dekorační před-
měty z chvojí a jiných přírodnin, 
které pak v mnohých domác-
nostech navodily tu správnou 
předvánoční náladu.

Vánoční jarmark jsme tento-
krát zahájili slavnostně v koste-
le sv. Cyrila a Metoděje. Za do-

Vánoční jarmark v Chlebovicích
provodu varhan děti předvedly 
krátké pásmo koled a básniček 
o Vánocích. Návštěvníci měli v 
lavicích přichystané texty písní, 
takže si mohli zazpívat společně 
s dětmi. Vánočně naladěni jsme 
se všichni přesunuli do školy, 
kde už byly připravené třídy plné 
krásných výrobků na prodej. Ni-
kdo jim neodolal a každý si na 

jarmarku alespoň něco malého 
odnesl. V jídelně pak mohli spo-
kojení hosté posedět u vánoční-
ho čaje, kávy či svařáčku a kou-
pit si i malé vánočky nebo sla-
né pečivo. Po dvou hodinách 
byly pulty se zbožím prázdné 
a výtěžek z prodeje ukazoval, 
že se všechna ta dřina dětem
vyplatila. Mgr. A. Glembková 

7. ZŠ rodičům budoucích prvňáčků
Dne 3. a 4. února od 13. do 17. hodin 

proběhne na ZŠ 1. máje 1700 – Sedmičce,
zápis do 1. tříd.

Zápis proběhne již tradičně formou 
pohádkového putování.

Na prvňáčky ale nečeká princezna! 
Kdo to bude? Nechte se překvapit.

V příštím školním roce čeká na Vaše děti 
informatika s Baltíkem, zábavnou formou

výuka anglického jazyka,
pro zájemce kroužky – baseballový

(pod vedením zkušených trenérů), sportovní, keramický a další. 
Na Vás i na Vaše děti se již těší všichni zaměstnanci Sedmičky.

Již druhým rokem exis-
tuje na 7. Základní škole ve 
Frýdku-Místku dětský pěvec-
ký sbor žáků 1. stupně, kte-
rý pracuje pod vedením paní 
učitelky Zdeňky Poledníkové.

Letos stejně jako loni po-
těšily děti svým vánočním vy-
stoupením a malým dáreč-
kem babičky a dědečky v Do-
mově důchodců v Místku, také 
se zúčastnily Festivalu pěvec-
kých sborů v Lidovém domě 

Na Sedmičce se také zpívá!
a umístily se v hezkém stříbr-
ném pásmu.

Svým kulturním programem 
tento pěvecký sbor obohatil pro-
gram Vánočního jarmarku, který 
má na Sedmičce již dlouhou tra-
dici (prohlědněte si foto na we-
bových stránkách školy). „Na 
závěr roku potěšili malí zpěváčci 
své rodiče na vánoční besídce, 
kde si navzájem předali vánoční 
dárečky,“ informovala paní uči-
telka Zdeňka Poledníková.

Frýdecko-místecký basebal-
lista Marko Vykoukal obdržel 
před koncem roku v Kaiserš-
tejnském paláci na Malé Stra-
ně v Praze z rukou ministra 
školství, mládeže a tělovýcho-
vy Mgr. Ondřeje Lišky oceně-
ní udělované úspěšným spor-
tovcům – medailistům ze svě-
tových a evropských šampio-
nátů, za vzornou reprezentaci 
České republiky v roce 2008. 

Před televizními kamerami, 
za účasti představitelů českého 
olympijského výboru, byla mezi 
oceněnými mimo jiné i Martina 
Sáblíková a do síně slávy byla 
uvedena Dana Zátopková. Toto 

Ocenění u ministra školství
ocenění je letošním vrcholem 
nadějného baseballisty, hájící-
ho v současné době barvy os-
travských Arrows, a jen podtr-
huje velmi úspěšný rok tohoto 
kapitána kadetské reprezenta-
ce, vicemistra a člena all stars 
týmu České republiky, nejlep-
šího juniorského a kadetského 
nadhazovače Arrows Ostrava 
pro sezónu 2008.

Na otázku, jaké jsou cíle pro 
nadcházející sezónu, Marko Vy-
koukal odpovídá, že by se rád 
probil do juniorské reprezenta-
ce, širšího extraligového kádru a 
slavil úspěch na mistrovství svě-
ta šestnáctiletých na Taiwanu.

Jako již tradičně v předvá-
nočním čase uspořádala ZŠ 
Jana Čapka 4. prosince Den 
otevřených dveří a Vánoční 
dílny. Žáci, rodiče i prarodiče 
si mohli vyrobit různé vánoč-
ní dekorace, drobné dárečky, 
svícny, přáníčka, vánoční oz-
doby, svíčky z včelího vosku 
a další pěkné výrobky.

Celkem bylo otevřeno sedm 
dílen, ze kterých si mohli rodi-
če vybírat. Při organizování dí-
len pomáhali i žáci 2. stupně. 
Akce se vydařila a bylo vyrobe-
no mnoho krásných dárků. 

V úterý 9. prosince se ko-
nal vánoční jarmark v prosto-
rách školního dvora. Při zaháje-
ní svítilo slunce, ale brzy se se-
tmělo a prostor osvětlovalo po-
uliční osvětlení a odlesk zapále-
ných svíček. Nakupující byli vta-
ženi do krásné předvánoční at-
mosféry a nakonec všichni od-
cházeli spokojeni.

Přejeme všem žákům, jejich 
rodičům a přátelům naší školy 
pohodu v roce 2009.

Vánoce na DvojceVánoce na Dvojce
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Dne 5.-6. prosince se v Pra-
ze uskutečnilo slavnostně po-
řádané vánoční setkání všech 
členů Sněmu dětí ČR – ŽP, 
za účelem předání atestací 
a osvědčení za celoroční vy-
trvalou práci. Zúčastnila se i 
Tereza Nožičková, žákyně 8. 
třídy ZŠ a MŠ ve F-M, Lískov-
ci, členka sněmu.

Se Sněmem dětí ČR v Praze 
Ta v Praze mimo jiné absol-

vovala Vodní hru kolem Vltavy, v 
rámci níž se plnily ne zrovna jed-
noduché úkoly, ale také slavnost 
v libanonsko-indické restauraci, 
kde došlo k předávání atestací, 
u nichž byl přítomen zástupce 
ministra životního prostředí, ře-
ditel Agentury Koniklec a mno-
ho dalších. „O stylovou atmosfé-

ru se postaral překrásný hudeb-
ní výkon Marwana Alsolaimana 
ze Sýrie, jenž jako jediný v ČR 
hraje arabskou hudbu,“ informo-
vala Tereza Nožičková, která si 
spolu s ostatními nenechala ujít 
večerní procházku Prahou. Dva 
dny v hlavním městě byly pro 
členy Sněmu dětí ČR prostě vel-
kým zážitkem.

V pondělí 5. ledna se v kos-
tele sv. Jana a Pavla v Míst-
ku uskutečnil Tříkrálový bene-
fiční koncert, který pořádala 6. 
základní škola ve Frýdku-Míst-
ku. Žáci školy připravili velmi 
pěkný hodinový program. 

„Koncert byl zahájen proslo-
vem pana děkana, poté zpíval 
školní sbor, vystoupily i děti z 
kroužku fléten, dále zpíval malý 
sbor žáků 1. stupně, své čís-

Plný kostel diváků zhlédl
Tříkrálový koncert žáků 6. ZŠ

lo zahrála a zazpívala hudební 
skupina s hosty, a dokonce se 
přišli ukázat i tři králové. Před-
stavení uzavřel sbor starších 
žáků a proslov naší paní ředitel-
ky. Poděkování patří účinkujícím 
i paní učitelce Rzymanové a Še-
ligové a samozřejmě panu fará-
ři, který nám umožnil vystupovat 
v tak nádherných a důstojných 
prostorách,“ referovala o akci  
Andrea Srubková, žákyně 9.A.

Co může dětem naše škola nabídnout?
* Zájmové kroužky (např. keramický, sborový zpěv, informatika, in-

ternet, florbal, turistický kroužek, aerobik, vaření, zdravotnický aj.).
* Školní družinu (od 5.45 do 7.45 a od 11.40 do 16.30 hod).
* Projektové vyučování (třídní, ročníkové, školní).
* Výuka a integrace žáků se specifickými poruchami učení.
* Komunitní škola – společné akce učitelů, žáků a rodičů.
* Moje první školička – seznámení budoucích prvňáčků se škol-

ním prostředím.
Den otevřených dveří 28.1.2009 od 9.00 do 12.00.    ředitel školy

Zápis do 1. tříd - Postavičky Ondřeje Sekory
3. A 4. ÚNORA 2009 – OD 13.00 DO 17.00

ZŠ a MŠ Frýdek – Místek El. Krásnohorské 2254
tel: 558 630 346 www.5zsfm.cz

Otevřená škola
pro všechny

ZŠ národního umělce Petra Bez-
ruče pořádá 20. 1. 2009 od 8:00 
do 17:00 Den otevřených dveří.
Zveme všechny děti, rodiče a přá-
tele školy do výuky (8:00 – 12:00), 
na projekty a pokusy na 2. stup-
ni, do kroužků a školní druži-
ny (14:00 – 17:00). Prohlédnete 
si celou školu a její zázemí, PC 
učebny, odborné učebny a galerii.

Těší se na Vás žáci a
zaměstnanci ZŠ Pod Sovou

Středoškolský dobrovolnic-
ký klub při Dobrovolnickém cen-
tru ADRA F-M a Sdružení Klub-
ko uspořádali v novém školním 
roce spoustu zajímavých akcí.

V září 2008 proběhl nábor no-
vých členů a v současné době 
se schází asi 30 studentů. Mladí 
dobrovolníci reagují na poptávku 
sociálních a zdravotních organi-
zací a také sami dávají podně-
ty k vlastním aktivitám. Studenti 
by rádi pestrou činností inspiro-
vali další své vrstevníky a pozva-
li je mezi sebe do klubu.

První větší akcí, kterou členové 
dobrovolnického klubu ve školním 
roce 2008/2009 realizovali, bylo se-
tkání pěstounských rodin v Komor-
ní Lhotce. Studenti zajišťovali spor-
tovní aktivity, výtvarnou dílnu a pro-
mítaní pohádek pro 30 dětí s růz-
ným zdravotním postižením. Tuto 
organizačně náročnou akci zvlád-
li díky velkému nasazení opravdu 
výborně. Další proběhlou iniciativou 
byla organizace zábavného odpo-
ledne pro „děti ulice“ v nízkopraho-
vém klubu U-kryt ve Frýdku-Míst-
ku. Soutěžilo se usilovně a všichni 
si užili hodně legrace.

Mladí dobrovolníci inspirují své vrstevníky
V měsíci listopadu zavíta-

li studenti do Gaudia – léčebny 
dlouhodobě nemocných a potě-
šili vánočními koledami nemoc-
né seniory. Mladí dobrovolníci 
rozdávali vánoční přání a vlast-
noručně upečené perníčky. Je-
den z nemocných – bývalý diri-
gent Janáčkovy filharmonie se 
pohotově ujal taktovky a udával 
zpívajícím ten správný rytmus. V 
tentýž den večer středoškoláci 
zvládli také rehabilitační plavání 
v sanatoriu v Metylovicich. Akce 
proběhla ve spolupráci s organi-
zací APROPO z Havířova, která 
sdružuje těžce zdravotně posti-
žené, především vozíčkáře. Od-
vážní dobrovolníci si mohli vy-
zkoušet roli asistenta při obléká-
ní a přesunu do bazénu.

Na Mikuláše se rozhodli stu-
denti z dobrovolnického klubu 
navštívit nemocné děti ve frýdec-
ké nemocnici. Mikuláš rozdal dě-
tem spoustu dárečků. Malí paci-
enti zpívali na oplátku písničky 
nebo recitovali básně. Čerti byli 
roztomilí a strašili děti jen maličko 
a spolu s andílky pěkně notovali. 
Děti za pomoci studentů vyrábě-

ly ozdobné svícny z jablíček, vá-
noční přání a navlékaly korálky. 
Pro nemocné děti to bylo příjem-
né zpestření. Zvláště jeden kluk 
si ten neobvyklý rozruch pochva-
loval: „Už jsem se opravdu nu-
dil, to je fajn, že jste přišli.“ Popa-
dl jehlu a začal navlékat korálky.

V sobotu 13. prosince se roz-
jeli dobrovolníci SDK do zařízení 
Náš Svět v Pržně. 

V kulturním sále zařízení se 
usadilo téměř padesát klien-
tů a napjatě čekali, co se bude 
dít. Na parket přijeli na kolečko-
vých bruslích samotný Mikuláš s 
kamarádkou vánoční myškou a 
všechny přivítali brazilským tan-
cem. Pak začaly soutěže – tan-
čilo se s balónkem, zpívaly se 
vánoční koledy, hrály se hry. 
Všichni mladí dobrovolníci byli 
skvělí a předvedli, že umí poba-
vit nejen sami sebe, ale i druhé 
lidi – tentokrát chlapce a muže s 
mentálním postižením.

Činnost klubu v roce 2008 
byla ukončena posezením čle-
nů v Dobré čajovně ve Frýdku-
-Místku. U šálku voňavého čaje 
se promítaly fotky a debatova-
lo o proběhlých akcích. Vedou-
cí klubu ocenila aktivitu a prá-
ci všech dobrovolníků a rozda-
la malé dárečky.

Středoškolský dobrovolnic-
ký klub podpořilo Statutární 
město Frýdek-Místek a další 
instituce a firmy.

Klub je otevřen všem mladým 
lidem v regionu Frýdek-Místek, 
stačí se zkontaktovat e-mailem 
na adresu dcfm1@adra.cz nebo 
tel. 775 688 896.
Více informací najdete také na 
www.dcfm.cz a www.klubkofm.cz.

Monika Janoštíková,
DC ADRA Frýdek-Místek

Aerobikový klub Flash TJVP F-M
se ohlíží za úspěšným rokem 2008

Dětský aerobikový klub Fla-
sh TJVP Frýdek-Místek působí 
ve městě již sedmým rokem, 
má 80 členek, které jsou vel-
ké nadšenkyně aerobiku, pra-
videlně a poctivě trénují a je 
to vidět i na jejich výsledcích. 

Musíme taktéž uvést, že ne 
všechny děti se zúčastňují sou-
těží, ale i přesto tento sport mají 
velice rády a pravidelně navště-
vují tréninky, což je v dnešní 
době plné nástrah a nebezpečí 
velice důležité.

V letošním roce měl klub opět 
mnoho velkých úspěchů, jako 
jsou vítězství v soutěžích regio-
nálních i republikových. Naší pý-
chou je i to, že jsme mohli nahléd-
nout do zákulisí České televize, a 
to hned dvakrát. V lednu jsme se 
objevili v pořadu Sama doma a v 
únoru v pořadu Dobré ráno z Mo-
ravy a Slezska. Flash prošel le-
tošním rokem změnami, které by 
stály za zmínku. Od 1. 9. 2008 se 
cvičení přestěhovalo na 9. základ-
ní školu, kde je ředitelem Lubomír 
Bártek, který spolu s Alenou Švar-
covou a Šárkou Katzlerovou klu-

bu vyšel maximálně vstříc. A za to 
velice děkujeme. 

Flash spolupracuje s Devít-
kou na projektu sportovních tříd 
a z toho vyplývá, že nejen chlap-
ci, kteří se věnují hokeji či fotba-
lu, mají možnost více rozvíjet své 
sportovní nadšení a talent, ale 
také dívky, které se na škole mo-
hou věnovat aerobiku, gymnasti-
ce či volejbalu (více informací na-
leznete na stránkách školy). 

Další změnou je, že dosavad-
ní jediná trenérka klubu Šárka 
Číhalová si přizvala ke spoluprá-
ci další kvalifikované lektorky Jar-
milu Lederovou a Petru Szlaue-
rovou, aby se dětem zajistilo více 
tréninků za týden. Více informa-
cí o klubu najdete na webových 
stránkách www.flashaerobik.cz

První listopadovou sobotu 
pořádal klub již čtvrtým rokem 
soutěž v aerobiku s názvem Ae-
robikstar, jehož ředitelkou byla 
Šárka Číhalová. Spolupráce 
proběhla s regionálním centrem 
sport pro všechny a tělovýchov-
nou jednotou VP. 

(Pokračování na straně 8)
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek, tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz
Aquapark na Olešné

HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

Ceník abonentní vstupenky – krytý
Kategorie Po-Pá So-Ne, svátky
dospělí 0,80 Kč/min 1,15 Kč/min
děti do 15 let, stud., os. od 65 let, ZTP 0,55 Kč/min 0,85 Kč/min

Cena čipu

Své tipy na sportovní akce, které doporučujete k návštěvě, směřujte 
na email: pavelka.petr@frydekmistek.cz

- účtování po minutách (na kry-
tém AP – při odchodu odečtena 
doba přesně po minutách)
- sleva z běžné ceny
- žádné fronty (abonent se nezdržu-
je na recepci platbou za vstup a 
rovnou vstupuje přes turniket)

- abonentka je použitelná pro návště-
vu letního i krytého aquaparku, sau-
nového provozu i k zaplacení občer-
stvení u baru v krytém aquaparku
- 1 abonentka je určena pro 
vstup 1 osoby do prostoru bazé-
nu i wellnes, nebo letního areálu

Cena čipového náramku 150,00 Kč Min. výše prvního nabití 500,00 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

pondělí, úterý smíšená 14:00:00 21:00:00
středa ženy 14:00:00 21:00:00
čtvrtek muži 14:00:00 21:00:00
pá, so, ne a svátky smíšená 14:00:00 21:00:00

Začátky zápasů v 17 h. v tělocvičně 6. ZŠ na ul. Pionýrů 400 ve F-M.
24. 1. TJ SOKOL F-M - SK Slavia Praha 
14. 2. TJ SOKOL F-M - SK UP Olomouc

Volejbalová Extraliga - ženy

Datum Mužstvo Soupeř Čas  
Pá 16. 1. Dorost Nový Jičín 19:00
So 17. 1. 6+7 Nový Jičín 11:15
Ne 18. 1. Junioři Orlová 10:30
So 24. 1. 6+7 Havířov 10:00
So 24. 1. Muži Studénka 17:00
Ne 25. 1. Dorost Třebíč 10:30

Utkání hraná v lednu ve VSH F-M

Bruslení ve VSH – leden

z atletiky

17.1.2009 08:30-09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
18.1.2009 08:30-09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
  16:30-18:00 Veřejné bruslení
21.1.2009 16:30-18:00 Veřejné bruslení
24.1.2009 08:30-09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
25.1.2009 08:30-09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
  16:30-18:00 Veřejné bruslení
28.1.2009 16:30-18:00 Veřejné bruslení
31.1.2009 08:30-09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi

Provozní doba saun na krytém aquaparku

Rekord Štefka ve skoku o tyči 
Atletická halová sezóna se 

rozbíhá a hned na prvním závodě 
dali o sobě výrazně vědět atle-
ti Slezanu Frýdek-Místek. Posta-
ral se o to junior Michal Štefek. 
Na župním přeboru v Opavě zví-
tězil ve skoku vysokém v osob-
ním rekordu 191 cm. Ve skoku o 
tyči obsadil sice až 3. místo, ale 
výkonem 3.85 m překonal oddí-
lový rekord. Blahopřejeme.

Atleti Slezanu nezahálí 
Atleti Slezanu Frýdek-Místek 

ani v zimních měsících nezahálí. V 
sobotu 10. ledna závodili na dvou 
místech. Na zahajovacích závo-
dech ve vítkovickém tunelu starto-
vala skupinka staršího žactva, ten-
tokrát bez výraznějšího úspěchu. 
Nejlepšího výsledku dosáhla Ka-
teřina Klepáčová, která se probo-
jovala do finále na 60 metrů, kde 
obsadila páté místo v průměrném 
čase 8.48 s. V Opavě na Slezské 
laťce se však opět přepisovaly od-
dílové rekordy. Michal Štefek při-
dal ve skoku o tyči další dva cen-
timetry, když zdolal 3.87 m, což 
stačilo na 5. místo. Ve výšce Mi-

chal zvítězil před Martinem Trybu-
lou – oba zdolali 1.80 m.

Příprava v teple 
Současné mrazivé počasí zrov-

na atletickému tréninku nesvědčí, 
a tak nejlepší frýdecký atlet sou-
časnosti Peter Mikulenka vyrazil 
za teplem. Hned na počátku roku 
vyrazil na měsíční soustředění do 
Tunisu. V příjemných klimatických 
podmínkách absolvuje náročnou 
objemovou přípravu na další se-
zónu, kdy jsou vrcholy halové mi-
strovství Evropy, mistrovství Ev-
ropy družstev a mistrovství světa. 
Věříme, že kvalitní příprava mu po-
může kvalifikovat se na některou z 
těchto vrcholných akcí. Od polovi-
ny ledna by ho měl doplnit Roman 
Říha, jehož cílem je pro změnu no-
minace na Mistrovství Evropy juni-
orů na 10 km chůze. Posledním z 
trojice je šestý muž z mistrovství 
ČR na 800 m Miroslav Lepíček. Je 
jen dobře, že se atletickému oddílu 
Slezan Frýdek-Místek daří zajistit 
finanční prostředky pro kvalitní pří-
pravu nejlepších atletů. Ti pak ne-
musí odcházet za lepšími podmín-
kami z našeho města.

Závodníci Bruslařského 
klubu Frýdek-Místek mají za 
sebou polovinu soutěžního 
období, ve kterém se zúčast-
nili deseti závodů v období od 
10. října do 20. prosince 2008.

Do pohárových soutěží se za-
pojilo devět závodníků ve věku 
od 6 do 11 let, v nepohárových 
soutěžích startovalo dalších 10 
malých bruslařů z Frýdku-Místku. 
Šestice zkušenějších závodníků 
vstoupila do úvodu sezóny velmi 
dobře připravena a po třech zá-
vodech jsme vedli pohárové žeb-
říčky nejmladšího žactva záslu-
hou Anny Rykalové a Damiána 
Mücka. Damián startoval na šesti 
závodech, čtyři vyhrál a s přehle-
dem vede žebříček Poháru Čes-
kého krasobruslařského svazu.

Oproti minulým letům, kdy 
během prosince dolehla na zá-

Krasobruslaři uprostřed závodní sezóny

Terezie Šostá.

Sandra Guňková.

vodníky fyzická i psychická úna-
va po dlouhé přípravě (od kon-
ce července), v této sezóně mů-
žeme být spokojeni, protože po 
kvalitním celoročním tréninku a 
kondičních soustředěních v Je-
seníkách a Beskydách na jaře 
a v létě k žádné krizi nedošlo 
a závodníci „šlapou“ i na začát-
ku ledna po osmidenní vánoční 
pauze na plné obrátky.

V sobotu 3. ledna 2009 jsme 
pořádali ve víceúčelové sportov-
ní hale ve Frýdku-Místku Testy 
výkonnosti Českého krasobrus-
lařského svazu (79 účastníků z 
celé ČR), po kterých jsme zís-
kali další tři pohárové závodnice 
a ve kterých uspěli všichni star-
tující včetně našich devíti. Jed-
na závodnice kategorie nováč-
ků se zapojila do soutěží hned 
9. ledna, další dvě posílí kate-
gorii mladších nováčků v únoru.

Cílem druhé poloviny sezóny 
je umístit se v pohárových sou-
těžích co nejlépe a pro dvě nej-
starší závodnice klubu Sandru 
Guňkovou a Terezii Šostou pro-
bojovat se mezi 24 nejlepších na 
Mistrovství České republiky (6. 
– 8. března 2009 v Brně). Pro-
zatím figurují na 21., resp. 25. 
místě žebříčku Českého poháru 
v kategorii mladších žaček. Věří-

me, že se alespoň jedna z nich 
v první čtyřiadvacítce umístí (i 
když se na dalších místech na-
cházejí kvalitní závodnice) a na 
mistrovství republiky postoupí. 
Pokud by postoupily obě, byl by 
to úspěch pro klub a pro Terezii, 
která bude v kategorii mladších 
žaček startovat i v příští sezóně, 
dobré výchozí postavení.

Zápas mezi volejbalistkami 
Sokola Frýdek-Místek a Přero-
vem přinesl podle očekávání 
velmi vyrovnaný souboj, který 
se musel nakonec rozhodovat 
až ve zkráceném pátém setu. V 
něm domácí urvaly teprve tře-
tí výhru v letošní extralize a do-
táhly se tak na své soupeřky.

Ze dvou mladých celků začal 
mnohem lépe ten hostující, zís-
kaných šestnáct bodů Sokola 
v první sadě nedávalo příliš op-
timismu, ale v dalších setech to 
bylo jako na houpačce, kdy se v 
koncovkách setů s výsledkem 22 
oba týmy střídaly v roli šťastněj-
šího. Tiebreak už tak vyrovnaný 
nebyl, Frýdek-Místek v něm vy-
hrál přesvědčivě 15:9 a dotáhl se 
tak počtem výher právě na Pře-

Sokolky vybojovaly výhru v tiebreaku

rov a Slavii Praha - týmy, které 
rovněž v sezoně zakusily vítěz-
ství jen třikrát. Z výhry se v tomto 
ročníku ještě neradovaly Střešo-
vice, které jsou poslední.

Po derby s Ostravou budou 
sokolky 24. ledna od 17 hodin 
v domácím prostředí haly 6. ZŠ 
hostit dalšího hratelného soupe-
ře – pražskou Slavii.  (pp)

Frýdek-Místek – Přerov 3:2 (-16, 22, -22, 22, 9)

SOKOL – PŘEROV: Za téměř dvě hodiny sokolky vyválčily v domá-
cím prostředí výhru.   Foto: Petr Pavelka

Definitivně poslední tré-
nink pro judisty TJ Důl Sta-
říč v roce 2008 proběhl ve vá-
nočním duchu. 19. prosince 
se judisté sešli na vyhodno-
cení nejlepších z nich a zre-
kapitulování úspěšného roku.

Celkově z 30 turnajů, jak tu-
zemských tak i zahraničních, 
si závodníci přivezli 57 zla-
tých, 48 stříbrných a 42 bron-
zových medailí.

(Pokračování na straně 7)

Judisté se rozloučili s rokem 2008Judisté se rozloučili s rokem 2008

Zúčastnění judisté.
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(Pokračování ze strany 6)
Ocenění se udělovalo nejen 

za snahu a píli na trénincích, ale 
také za výsledky na závodech. 

10 nejlepších: Nikol Miko-
lášová, Petr Lisník, Matěj Sli-
va, Daniela Metznerová, Ma-
touš Kochaň, Jakub Cudzik, Jiří 
Metzner, Martin Jašúrek, Da-
vid Hél a Michaela Sloupen-
ská. Vyhodnocení byli obdaro-

váni věcnými cenami, které po-
mohou sportovcům zlepšit kon-
dici. Ovšem ani ti ostatní nepři-
šli zkrátka, trenér Lubomír Černý 
měl pro ně nachystanou sladkou 
odměnu. Všichni si tento posled-
ní trénink roku 2008 užili. Nejen 
judistům, ale i všem sportovcům 
a fanouškům sportu přejeme v 
roce 2009 mnoho úspěchů. 

Lucie Mikolášová

Judisté se rozloučili s rokem 2008

halový fotbal mládeže

z hokeje

Turnaje pořádaly ročníky 2000 a 1997Turnaje pořádaly ročníky 2000 a 1997
Ještě před samotnými Vá-

nocemi se naši fotbaloví mlá-
dežníci zúčastnili dvou halo-
vých turnajů. Přípravka (ročník 
2000) pořádala turnaj s mezi-
národní účastí v Komorní Lhot-
ce, mladší žáci (ročník 1997) 
zase v místecké hale na 6. ZŠ. 

Ročník 2000
V sobotu 20. prosince pořá-

dal náš klub Vánoční turnaj pří-
pravek v Komorní Lhotce. Tur-
naje se zúčastnily kromě našich 
dvou mužstev ještě týmy z Pal-
kovic, Frýdlantu n. O. a Albrech-
tic. Dále pak do Lhotky přijela i 
tři polská mužstva: GKS Katowi-
ce, Stadion Slaski Chorzow a 
Promotor Zabrze.

A mužstvo Frýdku-Místku se 
po výsledcích 2:2 s Katovicemi 
(branky: Kubala, Dryák), 2:1 s 
Palkovicemi (Kubala, Kameniš-
ťák) a 0:2 s Chorzowem umísti-
lo v základní skupině na druhém 
místě, což znamenalo postup do 
semifinále. Taky B mužstvo do-
kázalo postoupit z druhé skupiny 
do semifinále, a sice po výsled-
cích 1:0 se Zabrze (Sztefek), 1:2 
s Frýdlantem (Kuba Srostlík) a 
1:0 s Albrechticemi (Song).

V prvním semifinále nejprve 
po velmi dobrém výkonu pod-
lehlo B mužstvo favorizovanému 
Chorzowu 2:3 (Daněk, Sztefek) a 
ve druhém semifinále A mužstvo 
porazilo Frýdlant 2:1 (Kubala 2).

V zápase o 3. místo dolehlo na 
hráče mužstva F-M B zklamání ze 
semifinálové porážky a po asi nej-
slabším výkonu na turnaji prohrá-
lo s Frýdlantem 0:2 a obsadilo ne-
oblíbené 4. místo. Celkově ovšem 
podali hráči velice dobré výkony, 

kterými překvapili jak trenéry, tak 
i přihlížející rodiče.

Ve finále se podruhé v turna-
ji utkalo mužstvo F-M A s týmem 
Chorzowa. Ve vynikajícím utkání 
kluci dvakrát vedli po brankách 
Kubaly, soupeř dokázal dvakrát 
vyrovnat a navíc vstřelil minu-
tu před koncem gól, na který již 
naši hráči nedokázali odpovědět. 
Chorzow tedy zvítězil 3:2 a stal 
se vítězem Vánočního turnaje.

Ročník 1997
Kromě naší přípravky byli po-

řadateli dalšího mezinárodního 
halového turnaje také mladší žáci 
(ročník 1997). Do krásné místec-
ké haly u 6. ZŠ se sjelo sedm při-
hlášených týmů, které si to mezi 
sebou rozdali tím nejspravedli-
vějším systémem – každý s kaž-
dým. Po odehrání jednadvace-
ti utkání mohlo nakonec dojít k 
samotnému vyhlášení celkových 
výsledků. O předání cen se po-
staral i vicemistr světa z Kanady 
(MS20 - 2007) Lukáš Kubáň, kte-
rý momentálně hájí barvy druho-
ligového Slovácka 

Konečné pořadí: 1. FC Ajax 
Slimáčik Žilina, 2. Fotbal F-M B, 
3. TJ Poličná, 6. Fotbal F-M A.

Nejlepší hráč: Aleš Skokan 
(Fotbal F-M B)

Výsledky: FM A - TJ Nový Ji-
čín 1:2 (branka: Kmošťák z PK), 
FM B - Stará Bělá 8:0 (Hruška 3, 
Garba 2, Skokan, Janošec , Vo-
koun), FM A - FM B 2:4 (Gillar 
2 - Janík 3, Hruška), FM A - Vít-
kovice 2:4 (Vojkovský, Kmošťák 
z PK), FM B - Poličná 3:0 (Tvr-
dý, Hruška, Garba), FM B - Nový 
Jičín 4:1 (Skokan 3, Hruška), 
FM A - Poličná 0:2, FM B - Žili-

na 1:4 (Janík), FM A - Žilina 1:2 
(Konečný), FM B - Vítkovice 6:0 
(Skokan 3, Vokoun 2, Janík), FM 
A - Stará Bělá 6:2 (Konečný 2, 
Krischke 2, Vojvodík, Gillar).

Ročník 1996
A družstvo mladších žáků se 

zúčastnilo turnaje na umělé trá-
vě v nafukovací hale v Hlučíně.

Hned v prvním zápase s Bílov-
cem se nedovedli střelecky pro-
sadit a po převaze v poli odešli 
pouze s jedním bodem za bez-
brankovou remízu. Podobné to 
bylo i ve druhém utkání s dalším 
divizním týmem MFK Havířov. 
Teprve ve třetím utkání s SFC 
Opavou začaly padat branky a 
lepší koncovkou vyhráli 2:0. V 
posledním utkání se Slávií Opa-
va potvrdili postup do semifinále 
výhrou 3:1. Zde narazili na vítěze 
druhé skupiny – Baník Ostrava a 
prohráli 1:0. V boji o třetí místo se 
střetli opět s družstvem Havířova, 
který tentokrát porazili 1:0 a zís-
kali bronzové umístění.

Mladší dorost
V sobotu 10. ledna odehrá-

lo družstvo mladšího dorostu A 
přípravné utkání v Novém Jičíně 
na umělé trávě. Jejich soupeřem 
byli stejně staří hráči FK Staříč. 
Valcíři byli v zápase lepší a po 
poločase 3:0 skončil nakonec 
duel přesvědčivě 9:0. Branky 
Frýdku dávali: Čotek 2, M. Voj-
kovský 2, Musiol, Ostrák, Trně-
ný, Horňáček a Tesarčík.

Sestava: Tesarčík (41. Švas-
ta) - Šebestík, Dalibor Javorek, 
David Javorek, Musiol - Šponiar, 
Ostrák (50. Pruchnický), Horňá-
ček, Trněný - M. Vojkovský, Čo-
tek. Trenér: Josef Sláma.

Jako většina fotbalových 
oddílů z vyšších soutěží i naši 
muži zahájili přípravu na jarní 
odvetnou část MSFL. Po pod-
zimu se momentálně valcíři 
nachází na páté příčce tabul-
ky se ziskem 26 bodů. Trenér-
ské dvojici Vladimír Skalba a 
Lubomír Adler se na úvodním 
tréninku hlásilo 28 fotbalistů.

„A to ještě není zcela vše, 
co se nám během zimní pří-
pravy ve Stovkách objeví. Vol-
no jsme dnes dali Standovi Ca-
bákovi, který už dopoledne ab-

Fotbalisté zahájili přípravuFotbalisté zahájili přípravu
solvoval trénink s druholigovým 
Třincem. V úterý se k nám mají 
dále připojit třinečtí fotbalisté 
Karel Maceček a Jaromír Ma-
těj,“ prozradil možné doplnění 
frýdecko-místeckého kádru tre-
nér Vladimír Skalba. Mezi nové 
tváře, které se v přípravě budou 
ucházet o možné místo ve Skal-
bově družině, jsme mohli vidět 
na prvním tréninku třeba Pa-
trika Ličku z Orlové nebo On-
dřeje Gramela z Polanky, ale 
také naše nadějné dorostence 
(Chýlka, Papřoka či M. Němce).

„A“ mužstvo hokejistů roz-
drtilo soupeře z Rožnova pod 
Radhoštěm a je v čele Krajské 
ligy mužů. Soupeř si v předcho-
zím kole dokázal na domácím 
ledě poradit s hráči Kopřivni-
ce 4:3, ale ve VSH tvrdě narazil.

Po divoké první třetině, kdy 
domácí vedli pouze o gól 5:4, 
se v druhé části hry naši utrh-
li ze střeleckého řetězu a jedi-

Rekordní brankostroj hokejistů
HC F-M – HC Rožnov p. R. 16:6 (5:4, 4:1, 7:1)

ný gól chyběl do druhé sirény 
k dvojcifernému skóre. To Kap-
pel po asistenci Marka Říhoška 
a Michala Sztefka uzavřel na ko-
nečných 9:5 po čtyřiceti minutách 
hry. Do poslední třetiny nastoupi-
li lépe hosté, kteří po čtrnácti vte-
řinách hry snížili na 9:6, ale pak už 
skórovali jen hráči Frýdku-Místku, 
až se publikum dožadovalo místo 
obvyklé desítky dokonce dvacítky. 
V domácím prostředí se „A“ muž-
stvo znovu představí v sobotu 24. 
ledna od 17 hodin proti soupeři ze 
Studénky.

8. třída
HC F-M – HC Orlová

4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
4. Strkač (Alina), 12. Rykala 

(Vančo-Minařík), 30. Rykala (Eli-
áš), 57. Blažek (Rykala)

Dorostenci
HC F-M – HC Kometa Úvoz

10:5 (1:1, 4:1, 5:3) 
Dorostenci Frýdku-Místku 

zvítězili ve svém prvním domá-
cím utkání v Novém roce vyso-

ko 10:5 a připsali si tak do ta-
bulky nadstavbové části ligy 
dorostu dva body. 

Branky: 10. Fiala (Mamula), 
30. D. Čahoj (Kurovský, Vacu-
la), 34. Mamula (Dohnal, Bla-
huta), 36. Kurovský (F. Čahoj), 
36. Mičulka (Blahuta), 41. Ja-
siok (Jakubowski), 43. Mamula 
(Fiala, Mičulka), 58. Fiala (Mi-
čulka), 58. Lyzák, 59. Vacula 
(Jakubowski)

Na mezinárodní a národní 
šachové scéně je heslo „Frý-
dek-Místek – hlavní město 
šachu“ velmi známé a mno-
ha renomovanými šachový-
mi odborníky často citované. 
Proč tomu tak je, co je příči-
nou, že šachy jsou ve Frýd-
ku-Místku tak populární?

Příčin bychom našli celou 
řadu, ale jedna z nejdůležitěj-
ších je podpora Statutárního 
města Frýdek-Místek věnova-

Frýdek-Místek – hlavní město šachu
ná Beskydské šachové škole. 
Naše město si již před mnoha 
lety uvědomilo, jak je šachová 
hra pro rozvoj dětí a mládeže 
velmi důležitá a že činnost Bes-
kydské šachové školy není jen 
úzce orientována na sportov-
ní úspěchy, ale je velmi rozma-
nitá a pro občany města Frýd-
ku-Místku přínosná. 

Město Frýdek-Místek je pro 
Beskydskou šachovou školu 
strategickým partnerem a všich-

ni šachisté si toho nesmírně váží 
a touto cestou děkují za podpo-
ru, které se BŠŠ v roce 2008 do-
stalo – DĚKUJEME!! 

Členové Beskydské šacho-
vé školy se naopak snaží svými 
sportovními výsledky, vzornou 
reprezentací v šachovém svě-
tě, pořádáním mezinárodních 
šachových turnajů a soustředě-
ní, pořádáním národních šam-
pionátů, zakládáním a vede-
ním šachových kroužků na ma-
teřských a základních školách, 
osvětou na veřejnosti, prospět 
naší společnosti a propagovat 
Frýdek-Místek.

Městu Frýdek-Místek
DĚKUJEME a věříme,
že i v roce 2009 dostojíme 
heslu „Frýdek-Místek
– hlavní město šachu“!
Více o činnosti BŠŠ může-

te najít na webových stránkách 
Beskydské šachové školy – 
www.chessfm.cz

Středisko volného času 
KLÍČ Frýdek-Místek ve spolu-
práci s Beskydskou šachovou 
školou uspořádalo v pátek 12. 
prosince 6. kolo „Městské ligy 
mládeže v šachu“. 

Gratulujeme vítězům jednotli-
vých lig – Alexi Novákovi, Petru 
Štěpánovi, Tomáši Filipovi, Jaku-
bu Linhovi a Martině Kaňokové.

Medailisté lig:
Extraliga – 6 hráčů
1. Novák Alex - 4,0 b.

2. Kotrbatý Pavel - 3,0 b.
3. Kubík Michael - 3,0 b.

1. liga – 6 hráčů
1. Štěpán Petr - 4,0 b.

2. Kotrbatý Lukáš - 4,0 b.
3. Žídek Daniel - 4,0 b.

2. liga – 6 hráčů
1. Filip Tomáš - 5,0 b.

2. Ochmyt Jakub - 3,5 b.
3. Vašica Patrik - 2,0 b.

3. liga – 6 hráčů
1. Linha Jakub - 4,5 b.
2. Šerek Ondřej - 4,0 b.

3. Kudělásek Dalibor - 2,0 b.
4. liga – 8 hráčů

1. Kaňoková Martina - 5,0 b.
2. Fuciman Pavel - 5,0 b.
3. Skotnica Lukáš - 5,0 b.

Městská liga 
mládeže – 6. kolo

Frýdecko-místecký Squashs-
torm pořádá už čtvrtý ročník sé-
rie turnajů firem i jednotlivců pro-
vozujících tento sport na amatér-
ské úrovni.

Celkové pořadí firem
po odehrání 3. kola

SQUASHSTORM Tour 2008/09:
1. INTEST NDT 378

2. POLICIE 328
3. S. K. CNC PRODUKT 320

5. HELSINKI GROUP 238
4. KERNITE 236

TOP 10 jednotlivců
1. Blažek 140
2. Sikora 128
3. Biskup 118

4. Hanzelka 114
5. Nosálek 112

6. Vlček 104
7. Tománek 90
8. Němec 88
9. Bebek 88

10. Antošík 70

Squashová 
soutěž firem
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(Pokračování ze strany 1) 
„Divák tedy získá a tratit ne-

bude ani město, které chce ob-
jekt vydražit za nejméně osm-
náct milionů korun. Nabídková 
cena odpovídá znaleckému po-
sudku, ale až v praxi se ukáže, 
za kolik je reálné kino vydražit.

Tímto návrhem se bude za-
bývat majetková komise, rada 
města a konečné slovo při 
schválení prodeje bude mít 

Kino Petra Bezruče se zřejmě prodá
městské zastupitelstvo,“ vy-
světlil Petr Cvik. Město k celé 
záležitosti přistupuje i v kon-
textu potřeby sálu pro zhru-
ba 600 diváků, který prodejem 
kina ztratí. „V kině pořádá měs-
to okolo patnácti kulturních akcí 
v roce – Mezinárodní folklorní 
festival, akce Ostravičky, škol-
ní akademie a podobně, u nichž 
podobný sál potřebujeme. Pro-
to případný prodej podmiňuje-

me tím, že nový majitel se za-
váže po dobu tří let sál nadále 
provozovat a dávat městu v pří-
padě potřeby k dispozici. Do té 
doby určitě najdeme alternati-
vu, kam akce s velkým počtem 
diváků přesuneme. Buď se vše 
vyřeší v rámci rekonstrukce Ví-
ceúčelové sportovní haly, nebo 
dojde k vybudování jiného ob-
jektu,“ nastínil alternativy Petr 
Cvik. (pp)

Aerobikový klub Flash TJVP F-M
se ohlíží za úspěšným rokem 2008

(Pokračování ze strany 5)
Velké poděkování patří spon-

zorům soutěže, kteří do soutěže 
věnovali věcné ceny, kterými byly 
medaile, pitný režim, perníky, hrn-
ky, kancelářské potřeby, rotoped 
a spousta dalších krásných cen. 

Akce proběhla v prostorách 1. 
základní školy, kde Jiří Karásek, 
zástupce ředitele pro 2. stupeň, 
poskytl pořadatelům i účastníkům 
vynikající zázemí, proto mu a ve-
dení školy patří velké poděkování. 

Soutěž byla letos poprvé za-
řazena do série soutěží morav-
skoslezské ligy aerobiku (MLA), 
a proto se soutěže zúčastni-
ly děti z celého Moravskoslez-
ského kraje. Aerobikstaru se zú-
častnily děti z těchto měst: Frý-
dek-Místek, Havířov, Kopřivnice, 
Opava, Ostrava, Rýmařov. 

Martina Mertová, která je 
předsedkyní regionálního centra 
sport pro všechny a moravsko-
slezské krajské asociace sport 
pro všechny, na soutěži vykoná-
vala funkci hlavního rozhodčího 
a měla s dalšími čtyřmi rozhodčí-
mi nelehký úkol vybrat ty nejlepší 
ze 150 dětí v daných kategoriích.

Trenérka Flash TJVP Šárka 
Číhalová v letošním roce zpra-
covala tři choreografie s názvy 
Letušky, Mobilmánie a Roztles-

kávačky, se kterými měly dívky 
nádherné úspěchy. 

Poděkování patří Statutární-
mu městu Frýdek-Místek, které 
podporovalo klub na reprezen-
taci v celorepublikovém kole děti 
fitness aneb sportem proti dro-
gám i v dalších soutěžích. Podě-
kování také patří TJVP F-M a ro-
dičům dětí z klubu za podporu.

Flash se letos registroval do mo-
ravskoslezské ligy aerobiku (MLA) 
a za rok 2008 v sérii soutěží kona-
ných přes celý rok získal 3. místo v 
celkovém hodnocené klubů.
Celkové hodnocení MLA jednot-
livců pro náš klub dopadlo takto:

8-10 let
5. Pokludová Jana
6. Trojáková Aneta

7. Heinrichová Kateřina
8. Zdarsová Nikola
9. Prymusová Hana

11-13 let
1. Strakošová Eliška
5. Špačková Adéla

7. Papřoková Tereza
14-16 let

1. Kubalová Eva
2. Šimíčková Jana
3. Pokorná Sylvie

4. Celbová Karolína
8. Švrčinová Jana

17 a více
6. Peřinová Hana

Statutární město Frýdek-Mís-
tek rozhodlo o prodeji níže uve-
deného osobního automobilu 
formou nabídkového licitačního 
řízení: osobní automobil ŠKO-
DA SUPERB ELEGANCE 1.9 
TDI, rok výroby 2002. Nejniž-
ší nabídnutá cena může být 
161.700 Kč.

Prohlídku osobního automo-
bilu je možno dohodnout na tel. 
558 609 131, 777 921 859 – p. 
Březinová.

Prodej formou nabídkové-
ho licitačního řízení se uskuteč-
ní dne 11. 2. 2009 ve 13,00 hod. 
v zasedací síni v budově Ma-
gistrátu města Frýdek-Místek, 
Radniční č. 10, Frýdek-Místek. 

Nabídkové licitační řízení
Účastník nabídkového licitační-
ho řízení se před jeho konáním 
prokáže platným občanským 
průkazem a dokladem o zapla-
cení jistiny. Jistina je stanovena 
ve výši 5.000 Kč. Jistinu je nutno 
uhradit na účet SMFM vedený u 
Komerční banky, a.s., pobočka 
Frýdek-Místek, a to na číslo účtu 
6015-928781/0100, VS 32598, 
nejpozději v den nabídkového 
licitačního řízení (nutno uhradit 
vkladem na účet, nikoliv převo-
dem mezi účty). Doplatek kup-
ní ceny musí být zaplacen před 
podpisem kupní smlouvy. Bliž-
ší informace na odboru správy 
obecního majetku MMFM, tel. 
558 609 177, 558 609 171.

Vánoční svátky jsou jed-
ny z nejkrásnějších svátků v 
roce. Všichni lidé by měli v 
tyto dny prožívat krásné chví-
le se svými blízkými, přáteli a 
známými v teple domova. Ne 
všem je to ale umožněno.

Odbor sociálních služeb Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku 
ve spolupráci se Slezskou di-
akonií, zastoupenou pracovní-
ky Azylového domu Bethel ve 
Frýdku-Místku a Domovem pro 
seniory ve Frýdku-Místku, usku-
tečnil 19. prosince před Azylo-
vým domem Bethel ve Frýd-
ku-Místku předvánoční poseze-
ní u guláše. Tímto posezením 
byl uzavřen druhý ročník moti-
vačně vzdělávacího programu 
MOSKOS pro osoby v nepřízni-
vé sociální situaci. Akce se zú-
častnilo kolem 80 osob. Jed-
nalo se především o uživate-

Předvánoční posezení u guláše
le sociálních služeb Azylového 
domu, Renarkonu o.p.s a osoby 
bez domova, žijící na ulici.

Přínosem bylo zvýšení po-
čtu osob, které nalezly cestu 
k zařízení, které je připraveno 
pomoci jim v jejich těžké život-

ní situaci. Všichni přítomní byli 
spokojeni a nejvíce je potěši-
lo, že se na ně nezapomíná. 
Mohli alespoň na chvíli zapo-
menout na strasti svého života 
a společně strávit jedno před-
vánoční dopoledne.

Úspěšné akce se zúčastnil i radní Ivan Vrba.

Již tradičně se uskuteční ve 
frýdecko-místeckém kině Nová 
scéna Vlast oblíbená speciali-
zovaná přehlídka cestopisných 
besed a promítání o „cykloces-
tování“ a cykloturistice. Tato 
nevšední akce je určena nejen 
pro všechny „cyklocestovatele“, 
kteří vyrážejí na své cesty po 
světě s kolem, ale i pro všechny 
příznivce nenáročné cykloturis-
tiky, cestování a pohybu v pří-
rodě. Těšit se můžeme na nové 
tváře a jejich poutavá vyprávě-
ní. Čekají na vás tedy další dob-
rodružství, sportovní výkony a 
spousty krásných fotografií. Sa-
mozřejmostí je fajn nálada a 
jako loni bohatá tombola.

Hlavním partnerem festivalu 
se pro rok 2009 stala německá 
firma Ortlieb, známá svými ne-
kompromisními voděodolnými 
cyklistickými brašnami.

Letos mezi nás zavítají napří-
klad svérázný cyklotremp Honza 
Vlasák, extrémní biker Robert Ša-
monil, cyklocestovatel Martin Stil-
ler, šéfredaktorka časopisu Cyklo-
turistika Slávka Chrpová či dobro-
druh Dalibor Kupka. Ti všichni a 
mnozí další se budou starat o vý-
bornou atmosféru již ověřené tra-
diční akce. Neváhejte a přijeďte.

Cyklocestovatelský festival CYKLOCESTOVÁNÍ
SOBOTA 28. 2. 2009, FRÝDEK-MÍSTEK, Kino Nová scéna Vlast
10:00 – 11:15 Josef Honz - „Karpaty“ 
11:30 – 12:45 Jirka Bošek & Jaroslav Balatka - „Kuba na všechny způsoby“ 
13:00 – 14:15 Jiří Pouč – „Hory a roviny švýcarské krajiny“
14:15 – 15:30 PŘESTÁVKA
15:30 – 16:45 Martin Vejmělka & Josef Honz – „Na kole přes Andy“
17:00 – 18:15 Martin Stiller - „Korsika ze sedla kola“
18:45 – 20:00 Slávka Chrpová – „Dvě baby mezi baobaby“
20:15 – 21:30 Dalibor Kupka – „Simpson Desert Cycle Challenge“
NEDĚLE 1. 3. 2009, FRÝDEK-MÍSTEK, Kino Nová scéna Vlast

09:00 – 10:15 Pavel Matějka – „Na kole za polární kruh“ 
10:30 – 11:45 Roman Šinkovský - „Čtyřiapůl za pětapůl - Laos a Thajsko!“
12:00 – 13:15 Radoslav Zlý – „Až tam dole na kole“
13:45 – 15:00 Robert Šamonil – „Kolmo na Damávand“
15:15 – 16:30 Honza Vlasák - „Island proti směru hodinových ručiček“

Starosta honebního společenstva 
Strážnice „Skalice – Staré Město“ 
svolává valnou hromadu honební-
ho společenstva Strážnice, která se 
bude konat dne 13. 2. 2009 v Mysli-
vecké chatě ve Skalici v 15:30. 

Program:
1. Zahájení

2. Zpráva o činnosti honebního 
společenstva

Všem členům honebního společenstva Strážnice
3. Zpráva finančního hospodáře 

honebního společenstva
4. Zpráva revizora účtu

5. Zpráva mysliveckého sdruže-
ní o hospodaření v honitbě

6. Organizační
7. Diskuse

8. Usnesení a závěr.
Těší se členové

honebního výboru

Detailní informace naleznete na www.cyklocestovani.cz
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Zdravá města, obce a regiony jsou v České republice zastřešeny asociací
   Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM), která je certifikována ze strany Světové

   zdravotní organizace (WHO). Zdravé město je prestižní označení pro
  municipalitu, která je aktivně zapojena do mezinárodního projektu. 

 Není pouhou „úřední aktivitou“. Je zejména projektem komu-
nitním – otevírá prostor pro posilování aktivity a zájmu oby-
vatel. Zdravá města, obce a regiony systematicky podpo-
rují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování 
a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, 
aktivně se ptají svých obyvatel na jejich názory.

Plnění programového prohlášení

V oblasti územního rozvoje a životního prostředí chceme:V oblasti územního rozvoje a životního prostředí chceme:
prosadit zařazení naší obce do Národní sítě Zdravých městprosadit zařazení naší obce do Národní sítě Zdravých měst

VESELÉTO: Park pod zámkem poskytuje perfektní prostředí pro kulturní akce. Do příro-
dy na nejrůznější akce města se vycházejí bavit a relaxovat tisíce lidí. Foto: Petr Pavelka

Vedení města zahrnulo sna-
hu prosadit zařazení do Národ-
ní sítě Zdravých měst do Progra-
mového prohlášení Rady města 
Frýdku-Místku, protože bylo pře-
svědčeno, že Projekt Frýdek-
-Místek – Zdravé město pomůže 
k dalšímu kvalitnímu místnímu 
rozvoji, naplnění mezinárodních 
standardů veřejné správy a sou-
časně přispěje k dobrému jménu 
našeho města v rámci regionu, 
České republiky i Evropy.

Na 10. zasedání Zastupitel-
stva města Frýdku-Místku dne 
14. dubna 2008 bylo proto schvá-
leno členství Statutárního měs-
ta Frýdku-Místku v asociaci Ná-
rodní síť Zdravých měst ČR a De-
klarace Zdravého města. Projekt 
Zdravé město a místní Agendu 
21 dostal na starost náměstek pri-
mátora Michal Pobucký. „V červ-
nu loňského roku bylo odsouhla-
seno přijetí Frýdku-Místku do Ná-
rodní sítě Zdravých měst ČR, ale 
velice rychle jsme se dostali z ka-
tegorie začátečníků k označení 
„D“, což svědčí o tom, že princi-
py Zdravých měst Frýdku-Místku 
nebyly cizí ani v minulých letech 

a máme v tomto směru na čem 
stavět. Na portále Národní sítě 
Zdravých měst se uvádějí příkla-
dy dobré praxe, které slouží jako 
inspirace dalším městům, a Frý-
dek-Místek se zde může pochlubit 
mnoha dlouhodobými aktivitami,“ 
uvedl náměstek Michal Pobucký.

Frýdek-Místek je vzorem na-
příklad ucelenou strategií roz-
voje cyklostezek na území měs-
ta, protože u nás existuje prová-
zaný řetězec na sebe navazují-
cích cyklistických tras, které se 
neustále prodlužují, modernizují 
a upravují v souvislosti se zvy-
šujícím se trendem cyklistické 
dopravy, šetrné vůči životnímu 
prostředí a krajině a prospívají-
cí fyzické kondici obyvatelstva. 
„Cyklistické stezky mají jak úče-
lový charakter, protože usnad-
ňují přístup do zaměstnání nebo 
cestu na nákupy, tak slouží i k 
rekreačním a sportovním úče-
lům a jsou spojnicí mezi jednot-
livými obcemi. Ve městě se nyní 
nachází kolem 15 kilometrů cyk-
lostezek, naposledy jsme síť roz-
šiřovali u přehrady Olešná,“ při-
pomněl Michal Pobucký.

Frýdek-Místek slouží ostat-
ním jako inspirace i díky Centru 
sportu, které podporuje sportovní 
kroužky na základních a středních 
školách. „Tato aktivita se nám léta 
osvědčuje, přivádí nám ke spor-
tování velký počet dětí a mladých 
lidí. Podporujeme sportovní klu-
by s velkou členskou základnou a 
rovněž sportovní kroužky na jed-
notlivých školách,“ řekl náměstek 
primátora Petr Cvik.

Mezi další příklady dobré praxe 
se řadí rovněž Projekt PANDA re-
alizovaný v rámci Městského pro-
gramu prevence kriminality. PAN-
DA je projektem prevence v růz-
ných oblastech (kriminalita, do-
prava, školení, přednášky atd.) v 
rámci Městské policie Frýdek-Mís-
tek. Symbolem těchto aktivit je zví-
řátko panda, které nechybí na re-
flexních vestičkách pro předškolá-
ky všech školek v rámci města. Na 
vycházkách mívá první a poslední 
dítě, většinou za „odměnu“, vestič-
ku, která zvyšuje bezpečnost dětí 
při procházkách ve městě.

Na poli kulturním má velký 
ohlas hudební přehlídka Bes-
kydské Veseléto, dalším příkla-
dem pro druhé jsou Prázdniny 
ve městě nebo dotační progra-
my na podporu a rozvoj sociál-
ních služeb. Ve městě také pro-
bíhají kampaně, již tradičně or-
ganizované i v Národní síti Zdra-
vých měst, jako je dubnový Den 
Země, Evropský týden mobility v 
září nebo říjnové Dny zdraví.

„Přínosy členství lze spatřovat 
například v zastřešení význam-
nou mezinárodní autoritou, v zís-
kání informací a služeb k finanč-
ním zdrojům, tedy dotacím a fon-
dům Evropské unie, v síťové spo-
lupráci a ve výměně zkušeností v 
rámci republiky i v zahraničí. Je to 
i dobrá vizitka vůči zahraničí a ná-
vštěvníkům,“ uzavírá náměstek 
primátora Michal Pobucký.  (pp)

Z historie Zdravých měst
V roce 1988 iniciovala OSN – Světová zdravotní organiza-

ce (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město (WHO Healthy 
Cities Project), ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské 
metropole. Během patnácti let se do projektu zapojilo 1300 
Zdravých měst, obcí a regionů ve 30 evropských zemích.

Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly re-
alizovat i v České republice. V roce 1994 vytvořilo jedenáct 
aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst 
České republiky (NSZM). Dnes tato mezinárodně certifikova-
ná asociace zastřešuje desítky měst, menších obcí, ale také 
kraje a mikroregiony. NSZM je v současné době jedinou mu-
nicipální asociací v ČR, která má ve svém statutu systematic-
ky podporovat praktickou realizaci hodnot spojených se zdra-
vím v podmínkách našich měst, obcí a regionů.

Metodika Zdravých měst získala titul Světový projekt EXPO 
2000 na Světové výstavě v Hannoveru. V roce 2006 postou-
pila NSZM ČR do celosvětového finále ceny OSN za prosa-
zování kvality ve veřejné správě (UN Public Service Awards).

Členové NSZM – Zdravá města, obce a regiony – uplatňují 
principy místní Agendy 21. MA21 je mezinárodní program za-
vádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni, cílem je 
rozvoj procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života nejen sou-
časných obyvatel měst, ale také život generací jejich dětí, to 
vše ve spolupráci s veřejností. 

Během 15 let činnosti NSZM se tato asociace rozrostla z 
původních 11 členů v roce 1994 až na 88 členských měst, 
obcí a regionů. Základním cílem této aktivity zůstává snaha 
podpořit na úrovni měst, obcí a regionů realizaci mezinárodně 
uznávaných hodnot: zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života.

DEN ZEMĚ: Náměstek primátora Michal Pobucký oceňuje školy, kte-
ré sbíráním starého papíru zachraňují stromy.  Foto: Petr Pavelka
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Vedení Statutárního města
Frýdek-Místek ve spolupráci 
s Osadním výborem Panské 

Nové Dvory pořádá

SETKÁNÍ S OBČANY
Panských Nových Dvorů,

které se uskuteční
v pátek 30. 1. 2009 v 17.00 h.

v restauraci „U Hučky“
Srdečně zvou

JUDr. Miroslav Dokoupil
náměstek primátora
Lumír Velčovský

předseda osadního výboru

Hubněte s rozumem a MUDr. Š. Andělovou, CSc.
12týdenní kurz v ZŠ ČSA od 27. 1. 2009

příspěvky pojišťoven, výhody pro diabetiky 
Přihlášky na www.emnxxl.cz, tel.: 774 345 868.
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Podle školského zákona je 
zákonný zástupce povinen při-
hlásit dítě k zápisu k povinné 
školní docházce. Povinná škol-
ní docházka začíná počátkem 
školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhne šesté-
ho roku věku, pokud mu není po-
volen odklad. Dítě, které dosáh-
ne šestého roku věku v době od 
počátku školního roku do konce 
roku kalendářního, může být při-
jato k plnění povinné školní do-
cházky již v tomto školním roce, 
je-li tělesně i duševně přiměře-
ně vyspělé a požádá-li o to jeho 
zákonný zástupce. Ředitel spá-
dové školy je povinen přednost-
ně přijmout žáky s místem trva-
lého pobytu v příslušném škol-
ském obvodu, a to do výše po-
voleného počtu žáků uvedené-
ho ve školském rejstříku. Zákon-
ný zástupce může pro žáka zvo-
lit jinou než spádovou školu, kte-
rá má dostatečnou kapacitu.
Školský obvod spádových škol:
- Základní škola a mateřská

škola Frýdek-Místek,
El. Krásnohorské 2254

www.5zsfm.cz 
- Základní škola Frýdek-Místek, 

Zápis do prvního ročníku základní školyZápis do prvního ročníku základní školy
Vážení rodiče (zákonní zástupci) budoucích prvňáčků,
zápis do prvního ročníku základních škol zřizovaných Statutár-

ním městem Frýdek-Místek proběhne ve dnech 3. února a 4. února 
2009 (úterý, středa). Bližší informace oznámí ředitelé dotčených zá-
kladních škol způsobem v místě obvyklým. V Základní škole a ma-
teřské škole Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěv-
ková organizace a v Základní škole a mateřské škole Frýdek-Mís-
tek – Skalice 192, příspěvková organizace pouze dne 3. února 2009.

El. Krásnohorské 139
www.devata.cz 

2. května, Antala Staška, 
Bruzovská, Čs. červeného kří-
že, Divišova, Dlouhá, Dr. Ján-
ského, El. Krásnohorské, Füg-
nerova, Gajdošova, Gogolova, 
H. Salichové, Habrová, Heydu-
kova, Horní, Hutní, I. J. Pešiny, 
I. P. Pavlova, J. E. Purkyně, J. 
Kaluse, Jabloňová, Jaroslava 
Haška, Javorová, Jiřího Hake-
na, Josefa Kajetána Tyla, Jose-
fa Skupy, K Hájku, K Lesu, Kři-
žíkova, Lískovecká, Lubojacké-
ho, Mariánské náměstí, Maryč-
ky Magdonové, Maxe Švabin-
ského, Míru, Na Aleji, Na Ba-
žinách, Na Kopci, Na Podle-
sí, Na Stráni, Nad Lipinou, Nad 
Mostárnou, Nad Rybníkem, 
Nad Stadionem, Olbrachtova, 
P. Jilemnického, Petra Cingra, 
Pod Školou, Pod Vodojemem, 
Puškinova, Resslova, Revoluč-
ní, Rokycanova, Růžový paho-
rek, Rybnická, Skautská, Slu-
nečná, Sokolská, Stanislava 
Kostky Neumana, Střelniční, 
Škarabelova, Tichá, Tolstého, 
Topolová, U Nemocnice, U Za-
vadilky, V. Vantucha, Zátiší.

Školský obvod spádové školy:
- Základní škola národního 

umělce Petra Bezruče,
Frýdek-Místek,

tř. T. G. Masaryka 454
www.1zsfm.cz

Akátová, Bruzovská, Cihel-
ní, Dolní, Dr. Vančury, Farní, Ha-
sičská, Hluboká, Horymírova, 
Husova, Jana Švermy, Jeroný-
mova, Jiráskova, Josefa Hory, 
Joži Uprky, Karolíny Světlé, 
Klicperova, Mánesova, Na Půst-
kách, Podlesní, Prokopa Holé-
ho, Radniční, Řeznická, Smeta-
nova, Střelniční, Těšínská, tř. T. 
G. Masaryka, Třanovského, Zá-
mecké nám., Žižkova.
Školský obvod spádových škol:
- Základní škola a mateřská

škola Frýdek-Místek,
Jana Čapka 2555

www.2zsfm.cz
- Základní škola Frýdek-Místek,

Jiřího z Poděbrad 3109
www.11zsfm.cz

Bavlnářská, Bedřicha Václav-
ka, Černá cesta, Dobrovského, 
Dr. M. Tyrše, Dr. Petra, Hlavní 
třída, J. Božana, Jana Čapka, Ji-
řího Mahena, Jiřího z Poděbrad, 
Josefa Kavky, Kostikovo ná-
městí, Kpt. Nálepky, Krátká, Li-
pová, M. Chasáka, Malá, Miko-
láše Alše, Na Poříčí, Na Vese-
lé, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Ná-
dražní, Národních mučedníků, 
Nové Dvory-Hlíny, Nové Dvory-
Kamenec, Nové Dvory-Podhůří, 
Nové Dvory-Vršavec, Novodvor-
ská, Ó. Łysohorského, Okružní, 
Panské Nové Dvory, Pekařská, 
Pod Zámečkem, Potoční, Pře-
myslovců, Příkrá, Růžová, Sa-
dová, Slavíčkova, Slezská, So-
kola Tůmy, Staroměstská, Sva-
toplukova, Šeříková, Těšínská, 
tř. T. G. Masaryka, Třešňová, V 
Zahradách, Viléma Závady.
Školský obvod spádové školy:
- Základní škola Frýdek-Místek,
Československé armády 570

www.osmicka.cz
17. listopadu, Bahno-Štan-

dl, Beskydská, Boženy Němco-
vé, Brožíkova, Březinova, Čaj-
kovského, Československé ar-
mády, Dr. Antonína Vaculíka, 
Fibichova, Foerstrova, Fogla-
rova, Jiřího Trnky, Kolaříkova, 
Kollárova, Lidická, Marie Ma-
jerové, Marie Pujmanové, On-
drášova, Ostravská, Piskořo-
va, Pod Štandlem, Příborská, 
Raisova, Vítězslava Nezvala, 
Vrchlického.
Školský obvod spádové školy:
- Základní škola Frýdek-Místek,
Pionýrů 400, www.sestka-fm.cz

8. pěšího pluku, Anenská, 
Antonínovo náměstí, Dvořáko-
va, Erbenova, Farní náměstí, 
Hálkova, Hlavní třída, J. Ople-
tala, Jaroslava Lohrera, Jose-

fa Václava Sládka, Karla Hynka 
Máchy, Libušina, Malé náměs-
tí, Malý Koloredov, Na Příkopě, 
náměstí Svobody, Ostravská, 
Pionýrů, Pivovarská, Riegrova, 
Spořilov, Stará cesta, Štursova, 
Tržní, U Staré pošty, Vojanova, 
Wolkerova, Zahradní.
Školský obvod spádové školy:
- Základní škola Frýdek-Místek,

Komenského 402,
www.4zsfm.cz

4. května, Beskydská, Bezru-
čova, Bohuslava Martinů, Druž-
stevní, Emy Destinové, F. Čej-
ky, Františka Linharta, Frýdlant-
ská, Havlíčkova, J. Jabůrkové, 
Janáčkova, Josefa Lady, Jung-
mannova, K Olešné, Komen-
ského, Kvapilova, Květná, Les-
ní, Luční, Malé náměstí, Maxima 
Gorkého, Nad Potokem, Nad 
Přehradou, Nerudova, Nová, 
Palkovická, Pavlíkova, Pod Le-
tištěm, Podpuklí, Polní, Příbor-
ská, Rudolfa Vaška, Svazar-
movská, Školská, U Náhonu, 
Vojtěcha Martínka, Zborovská, 
Zdeňka Štěpánka, Zelená.
Školský obvod spádové školy:
- Základní škola Frýdek-Místek,
1. máje 1700, www.7zsfm.cz

1. máje, 28. října, Bahno-Hlí-
ny, Bahno-Příkopy, Bahno-Rov-
ňa, Beethovenova, Bezručova, 
Březová, Čelakovského, Druž-
stevní, Fráni Šrámka, Frýdlant-
ská, Gagarinova, Josefa Mysli-

večka, Josefa Suka, Ke Splavu, 
Křížkovského, Mozartova, Mysl-
bekova, Na Konečné, Palacké-
ho, Politických obětí, Říční, Sta-
rá Riviera, Svatopluka Čecha, 
Třebízského, U Ostravice, Vác-
lava Talicha.
Školský obvod spádové školy:
- Základní škola a mateřská

škola Frýdek-Místek, Lískovec,
K Sedlištím 320,

www.zs.liskovec.cz
Administrativně správní úze-

mí města Frýdku-Místku tvořené 
částí Lískovec.
Školský obvod spádové školy: 
- Základní škola a mateřská

škola Frýdek-Místek
Skalice 192,

příspěvková organizace
www.skolaskalice.cz

Administrativně správní úze-
mí města Frýdku-Místku tvořené 
částí Skalice.
Školský obvod spádové školy:
- Základní škola Frýdek-Místek
Chlebovice, Pod Kabáticí 107, 

příspěvková organizace
www.zschlebovice.cz

Administrativně správní úze-
mí města Frýdku-Místku tvoře-
né částmi Chlebovice, Lysůvky 
a Zelinkovice.
- Základní škola a mateřská 
škola Naděje, Frýdek-Místek,

Škarabelova 562
http://specskolynadeje.cz

Školský obvod není stanoven.

ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, www.zs.liskovec.cz

ZŠ Frýdek-Místek, Chlebovice, Pod Kabáticí 107, www.zschlebovice.cz

ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562, specskolynadeje.czZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Skalice 192, www.skolaskalice.cz
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Úspěch na Mladém módním tvůrciÚspěch na Mladém módním tvůrci
20. ročníku celorepubliko-

vé soutěže mladých návrhá-
řů pod názvem Mladý módní 
tvůrce se zúčastnila i Střední 
škola oděvní a obchodně pod-
nikatelská, příspěvková orga-
nizace, Frýdek-Místek. 

Škola z ulice Potoční se 
účastní této soutěže už poněko-
likáté a vždy si její návrhářky od-
vezly nějaké ocenění z této pres-
tižní návrhářské soutěže. Ani le-
tos nevyšly naprázdno v silné 
nabité konkurenci 19 škol. 

Ocenění odborné poroty ob-
držela kolekce Prostor a čas loň-
ské absolventky oboru Oděvnic-
tví Sandry Lachmanové. Kolek-
ci zhotovovala děvčata 3. roční-
ku oboru Operátor oděvní výro-
by pod odborným dohledem uči-
telky Věry Vaňkové. Jedná se o 

kolekci zhotovenou z kombinace 
pleteniny a tkaniny.

Další z cen, kterou mladé ná-
vrhářky obdržely, byla Cena di-
váků. Cena diváků byla vytvoře-
na před dvěma roky a jedná se o 
objektivní hodnocení diváků, stu-
dentů oděvních škol. Získala ji 
kolekce Dva v jednom navržená 
Michaelou Nemcovou z 3. roční-
ku Oděvnictví. Modely byly vytvo-
řeny ze stříbro-černé pleteniny a 
doplněné barevnými gumovými 
rukavicemi. Kolekci zhotovily žá-
kyně 2. ročníku oboru Operátor 
oděvní výroby pod odborným ve-
dením Ludmily Jopkové. 

V kategorii společenských šatů 
byla 2. místem oceněna kolekce 
s názvem Ocelový věk, navržená 
Veronikou Malíkovou, žákyní 4. 
ročníku Oděvnictví. Za odborného 

vedení Věry Vaňkové kolekci ušily 
žákyně 3. ročníku oboru Operátor 
odborné výchovy. 

Všechny zmíněné kolekce 
modelů byly vytvořeny pod vý-
tvarným vedením Ing. Stanisla-
vy Pasečné. 

Střední škola oděvní a ob-
chodně podnikatelská naváza-
la na své loňské úspěchy v Jih-
lavě, kdy si její mladé návrhář-
ky odvezly rovněž Cenu diváka 
za kolekci odvážných plavek, 2. 
cenu za moderní klobouky v ka-

tegorii Tonak a 3. místo v kate-
gorii Fantazijní tvorba. 

Oceněné modely i řadu za-
jímavých jiných bylo možné 
zhlédnout v prosinci na velké 
módní přehlídce v budově Ná-
rodního domu ve Frýdku-Místku.

Robky, gazdově, šum-
ne děvušky aji švarni syn-
ci! Chystejtě si šaty aji buty, 
košule aji sukně. V sobotu 7. 
unora teho roku 2009 to raz-
balimy ve valcovenskym kul-
turaku. Taněčnici a muzykan-
ti suboru Ostravica už němo-
žu dospať a trenuju jak šusi. A 
co rychtujeme?

Tuž předtančeni, to je za-
klad, tym začnime. No a pak 
se třa poštenkrovať, zablb-
nuť cosyk s tu svoju či s jinu. 
Tež vas cosyk naučime, bo ne-
možetě robiť ostudu na našim 
balu, tuž jakesyk taňce potre-
nujeme. Kery dostal od Ježiš-
ka malo ponožek, tuž v tomboli 
može vyhrať třeba jakusi dule-
žitu věc do domacnosti. Něbuj-
tě se, budě dosť šulankuv na 
kupeni, na všeckych vyjdě tom-
bola. A po tomboli se už tradič-
ně něchotě překvapiť. Pulnočni 
překvapeni zabavi tych střizli-
vych i tych už ožratych.

Ja, aji co pojesť mome, aji 
co popiť. Ku listku si možetě ku-
piť fajnu večeřu a gdo budě měť 
hlod, tuž ve Vyvařovni su dalši 
fajnosti – polivka, koloče, razdo-
hubky a ine. Jezeni je dobre čim-
sy zdravym zapiť a na to si za-

21. LAŠSKY BAL ČEKO NA SVOJICH HOSTI

jdětě do dvuch baruv, na dvuch 
mistach, aby se to něplitlo.

A kery budě hrať? Tuž jas-
ne, že naši cimbali, to je Ostra-
vica. Potym zme pozvali Vala-
chuv, to je muzyka Soláň z Hu-
tiska. A třeti muzyka, to něřeknu. 
Ni, něpřemluvejtě mně. Něchej-
tě se překvapiť. 

No a včil, to nejduležitěj-
ši. Listky si kuptě, zrobtě si rači 
uzel, bo vitě jak to je. Prodavať 
se budu od 19. 1. ve valcoven-
skym kulturaku a tež v BICu v 
Mistku.  Vaša Ostravica

Pobeskydský klub přátel 
výtvarného umění ve Frýd-
ku-Místku převzal patronát 
nad výstavou nazvanou Gra-
fici Pobeskydí, která byla in-
stalována ve výstavní síni v 
Domě kultury ve Frýdlantě 
nad Ostravicí. 

Zajímavý soubor grafiky, kte-
rý návštěvníci spatří, má těsnou 
souvislost s historií Pobeskyd-
ského klubu přátel výtvarného 
umění, který má za sebou již čty-
řicet let své existence. Vznikl v 
bouřlivém roce 1968 a podaři-
lo se mu soustředit kolem sebe 
postupně několik stovek členů z 
celého okresu. Během let prodě-
lal řadu proměn, ale i dnes čítá 
kolem 130 členů nejen z Frýd-
ku-Místku. Také jeho přednáš-
ková činnost, besedy, návštěvy 
výstav, zájezdy nejsou striktně 
vázány městem. 

Současná výstava je výsled-
kem soustavné desetileté vyda-
vatelské činnosti klubu. Každý 

Frýdecko-místečtí umělci ve Frýdlantě
rok totiž Klub vydává výtvarní-
kům z regionu nebo s regionem 
spojeným grafický soubor, který 
má průměrně 4 až 5 listů, infor-
maci o autorovi a přebal, kterým 
propaguje výtvarné umělce regi-
onu a nabízí zájemcům a sběra-
telům i školám velice zajímavé 
soubor originálních autorských 
listů. Soubor začala výtvarnice 
Eva Kučerová - Landsbergrová 
zajímavými grafickým vzpomín-
kami z cest Klubu. Jiří Sibinský 
vytvořil velice poutavý litografic-
ký cyklus inspirovaný architektu-
rou Beskyd a Valašska. Podob-
né téma – lidovou architektu-
ru – má také soubor listů malíře 
a grafika Karla Říhovského. Kra-
jinářské motivy si vybral i gra-
fik Štěpán Mleczko. V jeho díl-
ně také větší část souborů byla 
vytištěna. Téma přírody je moti-
vem i dalších autorů. Odráží se 
v souboru barevných listů Petra 
Bednáře, který zde zachytil své 
věčné téma, konflikt mezi člově-

kem a přírodou. Spíše poetickou 
notu si našla grafika umělkyně 
Inge Koskové, která zde v Bes-
kydách léta žila a má zde i ro-
dové kořeny. Také Lenka Kova-
lová se inspirovala ve svých pů-
vabných listech přírodou, její po-
jetí však spíše směřuje ke kos-
mu a všehomíru. Karel Lepík 
pro Klub vytvořil unikátní barev-
ný soubor grafik, ve kterých vy-
nikne jeho smysl pro přetváře-
ní přírodních podnětů do znaku, 
jako významného lidského po-
selství. Přímo oslavou lásky k re-
gionu je soubor grafických listů 
nedávno zesnulé frýdecké malíř-
ky Elišky Servátkové, inspirova-
ných lidovými zvyky, Mikulášem 
a velikonočními hrátkami, atmo-
sférou frýdeckých poutí a těžkou 
prací lidí v horách. Letošní sou-
bor je výjimečný, jelikož je věno-
vaný výběru z nádherných listů 
Ferdiše Duši, jsou z velice vzác-
ného a také mimořádného sou-
boru dřevorytů nazvaného Dolu 
Váhom, který vyšel jen v tiscích 
z autorovy dílny a pak v malém 
výběru na Slovensku ve třicá-
tých letech. Dokonalé reproduk-
ce ukazují krajinu a její domi-
nanty v okolí řeky Váhu. I díky 
podpoře města Frýdku-Místku 
má soubor mimořádně osm lis-
tů. Výběr grafiky je doplněn ješ-
tě řadou ukázek z výročních pré-
mií klubu, které pro něj tiskli au-
toři z celé republiky, ale většinou 
rodáci z regionu nebo Moravy. 
Patří k nim například Karel Be-
neš, Luděk Majer, Antonín Kro-
ča, Josef Velčovský, ale i přední 
český tvůrce Karel Valter a další. 
Výstavu je možné navštívit až do 
1. února.  (kb)

Literární klub Petra Bezru-
če Frýdek-Místek, který vyvíjí 
svoji činnost již od roku 1997 
na poli literárním a v posled-
ních letech i v oblasti drama-
tické v našem regionu, vydal 
v uplynulých dnech svůj Al-
manach 2008.

Literáti se pravidelně jednou 
měsíčně scházejí a hodnotí své 
psané výtvory, besedují se spiso-
vateli a básníky regionu, pořáda-
jí literární čtení v klubech seniorů, 
ale i pro veřejnost, zúčastňují se 
různých literárních soutěží a záro-
veň si každý člen klubu má mož-

Literáti vydali Almanach 2008
nost jedenkrát ročně vydat svůj al-
manach, který se stane součástí 
Almanachu pro daný rok.

Tak tomu bylo i letos, kdy se 
podařilo i za finanční podpory 
Magistrátu Statutárního města 
Frýdku-Místku vydat dvaceti pěti 
členům klubu svůj almanach. Ten 
čítá celkem 532 stránek a najdete 
zde literární útvary všeho druhu – 
od veršů, povídek, fejetonů, bon-
motů či rýmovaček. Ve verších 
se vám představí láska, hory, 
Beskydy i realita všedního dne. V 
povídkách se zase vypráví o člo-
věčích miláčcích – kočce, psovi, 

najdete zde příběhy pracovní i z 
každodenního života.

„Jsem rád, že se v letoš-
ním Almanachu objevuje tako-
vá pestrost literárních útvarů, 
že to nejsou „jen“ verše. Vě-
řím, že když se vám do rukou 
dostane třeba jen jeden seši-
tek z těch dvaceti pěti, že bu-
dete spokojeni, že si při něm 
jistě odpočinete,“ řekl o Alma-
nachu, který si zájemci mají 
možnost vypůjčit v Městské 
knihovně ve Frýdku, předseda 
Literárního klubu Petra Bezru-
če Miloslav Oliva.  (dz) 
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

INFORMACE: Magistrát města FM - odbor správy obecního majetku, tel. č. 558 609 174, p. Prihodová

k. ú. Místek
1) Objekt čp. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 14,98 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 13,26 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 29,55 m2 (IV. NP)
- nebytové prostory o výměře 15,66 m2 (IV.NP)
2) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
3) objekt bez čp./če. (ul. Hlavní) 
- nebytový prostor o výměře 33,82 m2

4) objekt čp. 6 (náměstí Svobody) 
- nebytový prostor o výměře 33,18 m2 (III.NP)
5) objekt bez čp./če. – křížový podchod 
- nebyt. prostor o výměře 24,90 m2 (směr Ostravská)

6) objekt čp. 811 (ul. Malý Koloredov) 
- nebytový prostor o výměře 41,36 m2 (V.NP)
k. ú. Frýdek
1) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
2) Objekt čp. 1166, ul. Těšínská
- nebytový prostor o výměře 60 m2 (II.NP)
3) objekt čp. 549 (ul. Růžový pahorek) 
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (I.NP) 

k. ú. Skalice u FM
1) Objekt čp. 177 – bývalá pošta
- nebytový prostor o výměře 56,60 m2 (I.NP)

Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíž-
dí mobilní sběrna, a na sběrné 
dvory může občan města Frý-
dek-Místek bezplatně přinést 
tyto nebezpečné odpady, vel-
koobjemové odpady a elektro-
zařízení: - nebezpečné odpady 
a ostatní odpady: mazací a mo-
torové oleje, olejové filtry, zbyt-
ky barev, laků, ředidel, televizo-
ry, obrazovky, monitory, počíta-
če, autobaterie a monočlánky, 
použité obaly od postřiků a jiné 
chemikálie, prošlé a nepotřebné 
léky, lednice, mražáky, zářivky, 
výbojky, sporáky, pračky, rádia.

Velkoobjemové odpady: skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní - nerozebrané!!!

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
lednice, mrazničky, sporáky, 

pračky, mikrovlnné trouby, fri-
tovací hrnce, vařiče, myčky ná-
dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
zářivky, výbojky, monitory, tis-
kárny, televizory, rádia, video-
rekordéry, telefony a ostatní do-
mácí spotřebiče

Mobilní sběrna
Park. u Kauflandu 20. 1. - 22. 1.
Parkoviště u Billy 27. 1. - 29. 1.
Provoz:  Út, St, Čt 10.00-18.00 

Sběrné dvory:
Svazarmovská, Pod estakádou
Provoz:  Po-Pá 8.00-18.00,
 So 8.00-14.00

Sběr nebezpečných složek 
komunálního odpadu v našem 
městě provádí Frýdecká skládka 
a.s., tel. 558 627 047, 558 438 
330, 558 636 251.

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

kontakty na jednotlivé osoby, včetně umístění a čísla kanceláře.

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

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

Odbor kanceláře primátora v 
souladu s Pravidly pro udělování 
Cen Statutárního města Frýdku-
-Místku upozorňuje na podávání ná-
vrhů v termínu do 31. 1. – viz níže.

I. Úvodní ustanovení
1. Zastupitelstvo města Frýdku-
-Místku za účelem ocenění mi-
mořádných počinů ve všech ob-
lastech společenského života 
města, které přispěly k jeho roz-
voji a šíření jeho dobrého jména, 
jakož i k ocenění mimořádných 
projevů odvahy při záchraně lid-
ských životů, rozhodlo udělovat 
Ceny statutárního města Frýdku-
Místku (dále jen „ceny města“).
2. Ceny města lze udělit v násle-
dujících oblastech: 
a) vědecká činnost
b) výtvarné umění a architektura 
c) hudba 
d) literární činnost 
e) dramatické umění 
f) sport 
g) výchova a vzdělávání
h) záchrana lidských životů 
3. Ceny města se udělují jed-
nou ročně vždy za uplynulý rok. 
Každý rok lze udělit pouze jednu 
cenu města v dané oblasti. 
4. Cena města může být udělena 
občanům města. Občanem měs-
ta se rozumí fyzická osoba s tr-
valým pobytem na území města. 
Výjimečně může být cena města 
udělena i jiným fyzickým osobám.
5. Cena města představuje pa-
mětní list, umělecké dílo s moti-
vem města Frýdku-Místku a pe-
něžní dar ve výši 20 000 Kč.
6. Cenu města lze udělit i in 
memoriam. V takovém případě 
bude předána nejbližším rodin-
ným příslušníkům. 
7. Cenu lze udělit opakovaně. 

II. Předkládání
a zpracování návrhů 

1. Výzva k podávání návrhů se 
zveřejňuje prostřednictvím sdělo-
vacích prostředků v prosinci roku, 
za který má být cena udělena. 

2. Předkládat návrhy na uděle-
ní ceny města mohou pouze ob-
čané města, a to písemně pro-
střednictvím podatelny Magis-
trátu města Frýdku-Místku, nej-
později do 31. ledna následující-
ho roku po roce, za který má být 
cena udělena. Návrh musí obsa-
hovat jméno, příjmení a bydliště 
nominovaného a odůvodnění no-
minace. Navrhovatel dále uve-
de své jméno a příjmení, adresu 
bydliště a návrh podepíše.
3. Návrhy eviduje a zpracovává 
odbor kancelář primátora.
4. Primátor předloží návrhy, které 
obsahují všechny náležitosti dle 
odst. 2, na schůzce předsedů po-
litických klubů. Návrhy, které ne-
budou splňovat předepsané ná-
ležitosti, vrátí odbor kancelář pri-
mátora zpět navrhovatelům.
III. Rozhodování o udělování 

cen a jejich předávání
1. Odbor kancelář primátora 
předloží k projednání radě měs-
ta kandidáty na základě dohody 
předsedů politických klubů. 
2. Doporučení rady města není 
pro zastupitelstvo města závaz-
né. Zastupitelstvo města může 
udělit cenu města jen v někte-
rých oblastech nebo nemusí 
udělit cenu města vůbec.
3. O udělování cen města se 
rozhoduje zpravidla na únoro-
vém nebo březnovém zasedání 
zastupitelstva města. 
4. Ceny předává primátor na 
slavnostním večeru konaném 
vždy 14. března, u příležitosti 
vzpomínky na ozbrojený odpor 
3. praporu 8. pěšího pluku proti 
okupačním vojskům v roce 1939.

IV. Závěrečná ustanovení
1. O udělení cen města se pro-
vede zápis do kroniky města.
2. Tato Pravidla pro udělování Cen 
Statutárního města Frýdku-Míst-
ku schválilo Zastupitelstvo města 
Frýdku-Místku na svém 8. zasedá-
ní konaném dne 10. 12. 2007.

Výzva k podávání návrhů pro udělení 
Cen Statutárního města Frýdku-Místku

F - Fólie
Fólie skládky je součástí sys-

tému sloužícího k zamezení kon-
taminace podzemních a povrcho-
vých vod vodou skládkovou. Fólie 
o tloušťce 1,5 mm z PEHD materi-
álu se pokládá na dno skládky, kte-
ré je tvořeno minimálně 1 m moc-
nou vrstvou zhutněného jílu, jež 
musí splňovat normu nepropust-
nosti. Aby nedošlo k jejímu poško-
zení ukládaným odpadem, je po-
kryta geotextilií a vrstvou kameni-
va, v níž jsou uloženy drény odvá-
dějící skládkovou vodu do jímek, 

popř. se na kamenivo dále ukládá 
vrstva pneumatik, která riziko po-
škození ještě více snižuje. Povrch 
uzavřené skládky se opět pokrývá 

fólií o tloušče 1 mm, která odvádí 
dešťovou vodu mimo těleso sklád-
ky, aby nedocházelo k její kontami-
naci průsakem skrz odpady.

Pro rok 2009 dochází u daně z 
nemovitostí k řadě změn. Pro vaši 
informaci uvádíme ty nejdůležitější:

I. Změna výše daně z nemo-
vitostí u zemědělských pozem-
ků, k níž dochází v návaznos-
ti na vyhlášku č. 412/2008 Sb., 
kterou byly změněny průměrné 
ceny zemědělských pozemků 
ve všech katastrálních územích 
v místní působnosti Finančního 
úřadu ve Frýdku-Místku.

II. S účinností k 1. lednu 2009 
byl zákonem č. 1/2009 Sb., nove-
lizován poměrně zásadním způso-
bem zákon č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí. Tato novela zákona:

- zrušuje osvobození od daně 
ze staveb nových staveb obyt-
ných domů a bytů v nových stav-
bách podle § 9 odst. 1 písmeno 
g) zákona o dani z nemovitostí.

Finanční úřad ve Frýdku-Místku informuje
Informace k novele zákona o dani z nemovitostí

Od 1. 1. 2009 již nelze nově 
přiznat nárok na osvobození u 
staveb nebo bytů, které byly do-
končeny v průběhu roku 2008.

Nárok na osvobození přizna-
ný již v předchozích zdaňova-
cích obdobích se poplatníkům 
poskytuje naposledy ve zdaňo-
vacím období 2009.

- zrušuje osvobození od daně 
ze staveb, u nichž byly provede-
ny změny spočívající ve sníže-
ní tepelné náročnosti stavebními 
úpravami, na které bylo vydáno 
stavební povolení (dále jen „za-
teplení“) podle § 9 odst. 1 písme-
no r) zákona o dani z nemovitostí. 

Od 1. 1. 2009 již nelze nově při-
znat nárok na osvobození u staveb 
nebo bytů, bylo-li jejich zateplení 
provedeno v průběhu roku 2008. 

Nárok na osvobození přizna-

ný již v předchozích zdaňova-
cích obdobích se poplatníkům 
poskytuje naposledy ve zdaňo-
vacím období 2012. 

- vyjímá z místního koeficientu 
upraveného ustanovením § 12 zá-
kona o dani z nemovitostí pozemky 
orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, 
ovocných sadů a trvalých travních 
porostů tak, že u nich nedochází ke 
zvýšení daňové povinnosti z titulu 
úprav místních koeficientů. 

III. Od zdaňovacího období r. 
2009 se uplatňují změny v koefi-
cientech, vyplývajících z obecně 
závazných vyhlášek, přijatých 
některými obcemi. 

Poplatníkům daně z nemovi-
tostí proto DOPORUČUJEME:

S úhradou platby daně vyčkej-
te do doby, kdy se dozvíte správ-
nou výši daňové povinnosti na rok 
2009. Změny ve výši daně budou 
sděleny hromadným předpisným 
seznamem, který bude zveřejněn 
v příslušné obci po dobu 30 dnů. 
Správná výše daňové povinnosti 
vám bude sdělena i poštovní po-
ukázkou, rozesílanou na přelomu 
dubna a května 2009. 

Budete-li přesto chtít daň za-
platit dříve než ke konci zákonné-
ho termínu (kterým je 1. 6. 2009), 
ověřte si před uskutečněním platby 
u příslušného správce daně správ-
nou výši vaší daňové povinnosti u 
daně z nemovitostí na rok 2009.

Statutární město Frýdek-Mís-
tek vyhlašuje prodej níže uvede-
ných nemovitostí formou nabíd-
kového licitačního řízení:

- garáž bez č.p./č.e. na pozem-
ku p.č. st. 252 a pozemek p.č. st. 
252 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 98 m2, k.ú. Skalice u Frýd-
ku-Místku, obec Frýdek-Místek. 
Vyvolávací cena činí 245.000 Kč.

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 18. 2. 2009 ve 13.00 
hod. v zasedací síni v budově Ma-
gistrátu města Frýdek-Místek, ul. 
Radniční 10, Frýdek-Místek.

Účastník nabídkového licitační-
ho řízení se před jeho konáním pro-
káže platným OP a dokladem o za-
placení jistiny. Jistina je stanovena 
ve výši 24.500 Kč. Jistinu je nutno 
uhradit na účet Statutárního města 
Frýdek-Místek vedený u KB, a.s., a 
to na číslo účtu 6015-928781/0100, 
VS 36133112, nejpozději v den na-
bídkového licitačního řízení. 

Bližší info na odboru sprá-
vy obecního majetku MMFM, tel. 
558609174, kde je možno domlu-
vit prohlídku. Ing. Hana Kalužová

vedoucí odboru SOM

Nabídkové licitační řízení
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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

www.kinovlast.cz, vlast@kulturafm.cz

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

FRÝDEK A MÍSTEK PŘED STO LETY
Výstava přiblíží život ve Frýdku a v Míst-
ku okolo roku 1909. Např. proměny měs-
ta Frýdku po vybudování veřejných budov 
na třídě císaře Františka Josefa I., stavba 
mostu přes Ostravici, město na mapách, 
domovský katastr, dobové obecní vyhláš-
ky a plakáty, stavba chlapeckého gymná-
zia v Místku, první česká škola ve Frýd-
ku, německé gymnázium korunního prin-
ce Rudolfa Habsburského, společenský 
život, procesí poutníků v uličkách města, 
podnikatelský ruch, tovární čtvrti, život ko-
lem továren, jak vypadala dělnická domác-
nost, měšťanský salón. Ve výstavě se mů-
žete vyfotografovat v dobovém fotoateliéru 
fy. „Josef Jeitner Friedeck, Franz Joseph 
Kaiserstraße“. V době konání výstavy pro-
bíhají doprovodné akce. Z výstavy můžete 
odeslat pohled s příležitostným razítkem.
Vernisáž ve čtvrtek 29. ledna v 17 hodin 
ve výstavních síních frýdeckého zámku.
Potrvá do 5. dubna 2009
PROGRAMY, KONCERTY
Úterý 20. ledna 17,00 h. – zámecký klub
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a mi-
nerálů, doplněné výměnou poznatků a ma-
teriálu, poradenská služba, videoprojekce.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE,
VYCHÁZKY

Čtvrtek 22. ledna 16,30 h.
Zelený dům na Zámecké ulici

Z CEST PO VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

F. Čejky 450, F-M (v budově Lidového domu)
tel.: 558 435 449, mobil: 732 628 731,

klubnezbeda.f-m@caritas.cz
Cílová skupina: 6-18 let

Provozní doba přes školní rok je 13 - 17 h

KLUB NEZBEDA

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

Novodvorská 667
tel.: 595 170 040, http://ctyrlistek.webz.cz

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

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

e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 – 12.00 h.

Út pouze 14.30 – 17.00!!! 

Pátek 16. ledna v 19 hodin
Chantal Poullain – Chansons

Koncert známé herečky a méně známé 
šansoniérky, která představí písně ze stej-
nojmenného alba. Doprovází orchestr Diva-
dla šansonů pod vedením Šárky Králové. 
Host: Jiří Vondrák. Vstupné: 200 Kč

Neděle 18. ledna v 15 hodin
Divadelní agentura Křesadlo Třinec

Pat a Mat III.
A už jsou opět mezi námi.
Jsou ještě nemotornější a nešikovnější 
než v předchozích dílech.
Vstupné: 40 Kč

Neděle 25. ledna v 15 hodin

Malá scéna Zlín
Pejsek a kočička trochu jinak

Veselé příhody o tom, jak pejsek a kočička 
myli podlahu, jak pekli dort, jak našli uplaka-
nou panenku, nebo o tom, jak si pejsek roztrhl 
kalhoty, znají už prarodiče dnešních dětí! Zná-
má pohádka Karla Čapka plná laskavého hu-
moru, gagů a hravosti pro všechny s dětskou 
duší. Hrají: Renata Švrčková, Dalibor Dufek, 
Anna Randárová. Režie: Petr Nýdrle
Vstupné:50 Kč

Sobota 31. ledna v 19 hodin
Divadlo Maléhry

a Divadlo Bolka Polívky Brno 
Peklo

Drama pěti žen (z nichž dvě hrají muži), kte-
rým tragicky poznamenal život jeden muž.
Hrají: Daniela a Nikola Zbytovské, Barbo-
ra Seidlová, Michal Bumbálek/Pavel Za-
tloukal, Tomáš Sýkora/Cyril Drozda
Námět a scénař: Daniela Zbytovská 
Hudební spolupráce: Zdeněk Kluka
Předplatitelská skupina B
Vstupné: 350 Kč

Výstava
5. 1. – 31. 1. 2009

Fotoreportáž Karla Fryše z cesty po Aus-
trálii, Novém Zélandu a USA

KINO
Sobota 17. – neděle 18. 1.

v 17.00 a 19.00
HLÍDAČ Č. 47 / ČR

Karel Roden v milostném příběhu o lás-
ce, vášni, smrti a trestu na motivy romá-
nu Josefa Kopty.

Pondělí 19. – úterý 20. 1. v 17.00
a středa 21. 1. v 17.00 a 20.00

SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH / ČR
Profesora Cardu, Vikiho Cabadaje a další 
svedla dohromady náhoda a oni se rozhodli 
zavzpomínat na staré časy a svolali starou 
partu na tutéž horskou chatu – po 25 letech.

Čtvrtek 22. 1. v 19.00
RALLYE SMRTI / USA

Rok 2012. V nejdrsnějším kriminále Ame-
riky lze v automobilových závodech usilo-
vat o vítězství, jež může vést k propuštění. 
Jason Statham usedá za volant.

Pátek 23. a neděle 25. 1. v 17.00
a sobota 24. 1. v 15.00 a v 17.00

MADAGASKAR 2 / USA
Další animované dobrodružství zvířat ze zoo 
v New Yorku se tentokrát odehrává v Africe. 

Pátek 23. – neděle 25. 1. v 19.00
VY NÁM TAKY, ŠÉFE! / ČR

Martin Kotík potřetí na téma komedie – 
tentokrát o tom, jak těžké je nechat legál-
ně krachovat vlastní podnik.

Pondělí 26. – úterý 27. 1. v 17.00
středa 28. 1. v 17.00 a 19.00
MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3:

Maturitní ročník / USA
Muzikál pro teenagery natočený na hollywo-
odský způsob ve stylu televizních sitcomů. 

Čtvrtek 29. 1. v 19.00
MAMMA MIA! / VB

Muzikál ve velkém stylu s Meryl Streep a 
Pierce Brosnanem v hlavních rolích.

Pátek 30.1. v 17.00
SOBÍK NIKO / Finsko, Dánsko

Dobrodružný animovaný film pro celou ro-
dinu o malém sobíkovi Nikovi.

v 19.00
REPO: GENETICKÁ OPERA / USA

Filmová extravagance přináší mix opery, 
divadelní frašky, sci-fi a hororu. Krvavá li-
nie příběhu zvláštního Repomana, který 
odebírá náhradní orgány lidem, jež je ne-
jsou schopni splácet…

FILMOVÝ KLUB:
Pondělí 19. 1. v 19.00

Sebevraždy v tragikomedii?
– WILBUR SE CHCE ZABÍT / Dánsko

Wilbur se chce zabít, ale pořád se mu to 
ne a ne povést. Má vtip a šarm, kterému 
ženy snadno podléhají, ale stále se mu 
nedaří zdolat hluboký pesimismus.

Úterý 20. 1. 19.00
Sebevraždy v tragikomedii?

– ANGEL-A / Francie
Milovníci francouzského režiséra Luca 
Bessona potěší jeho zajímavě zkonstru-
ované gangsterské melodrama v černo-
bílém provedení.

Pondělí 26. 1. v 19.00
Nejúspěšnější film Projektu 100 2007 
– NENÁPADNÝ PŮVAB BURŽOAZIE 

/ Francie
Jeden z posledních Buñuelových snímků o 
neustálém neúspěšném scházení přátel z 
vyšší společnosti získal Oscara za nejlepší 
neanglicky mluvený film. Film bude uveden 
spolu s krátkým předfilmem Andaluský pes.

27. 1. v 19.00
Zahájení Projektu 100

– UPÍR NOSFERATU / Německo
Živý hudební doprovod: kytara – Petr Kru-
žík – Symfonie temnot
Jeden z prvních hororů, který je adaptací kla-
sického díla Brama Stockera Drakula. Vstup 
pouze s novou průkazkou člena FK F-M.

BIJÁSEK 
Pátek 16. 1. v 10.00

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ
Krteček, Dorotka, Mikeš a další pohádko-
vé postavičky.

Sobota 17. 1. ve 14.00
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY

/ Španělsko, Francie
Asterix a Obelix jsou zpět – tentokrát v 
příběhu plném sportovního zápolení mezi 
Galy a jejich soupeři z celého světa.

FILMY PRO SENIORY
Středa 21. 1. v 10.00

BATHORY / ČR
Byla legendární uherská hraběnka Báthory 
opravdu největší vražedkyní všech dob nebo 
ženou, která se pro své bohatství a šarm sta-
la terčem politicko-mocenských intrik?

15. 1. - Pětiboj - netradiční hry a soutěže
21. 1. - prevent. program - téma „záškoláctví“
29. - 30. 1. - pololetní prázdniny - večerní 
hra „Po stopách Yettiho“ spojená se spa-
ním v klubovně 

Pro děti
- vstupné 25 Kč

Sobota 24. ledna v 15 hodin
Čertice Makrela

veselá hudební pohádka o dětech, čertech a 
pirátech - hraje DS Čtyřlístek Frýdek-Místek

Pro mládež a dospělé
Sobota 24. ledna v 18 hodin
Jaromír Břehový - Otylka

činoherní komedie z prostředí luxusního sa-
natoria - hraje DS Čtyřlístek Frýdek-Místek

- vstupné 80 Kč
Půjčování kostýmů v lednu:

úterý až pátek od 15 do 17 hodin

16. 1. Sněhové vločky z polystyréno-
vých koulí. Maminky s dětmi si mohou 
vyrobit zajímavé zimní dekorace. Materiál 
k dostání u nás. Začátek v 10.00 h.
19. 1. Umí naše děti dobře mluvit? Před-
náška Mgr. Tesarčíkové o logopedii u před-
školních dětí. Začátek v 10.00 h.
23. 1. Malování temperou

Nabídka pohybových a tanečních 
kurzů pro děti i dospělé 

KICK BOX AEROBIK – ZAČÁTEČNÍCI
Zahájení: začátečníci - úterý 24. 2. 2009 
od 18:15 do 19:15 hodin; 12 lekcí/480 Kč

KICK BOX AEROBIK – POKROČILÍ
Zahájení: pokročilí - středa 25. 2. 2009 od 
19:00 do 20:00 hodin; 12 lekcí/480 Kč

TAI-ČI – ZAČÁTEČNÍCI
Zahájení: čtvrtek 5. 2. 2009 od 19:15 do 
20:45 hodin; 12 lekcí/600 Kč

TAI-ČI – POKROČILÍ
Zahájení: čtvrtek 5. 2. 2009 od 17:30 do 
19:00 hodin; 12 lekcí/600 Kč

KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ
Zahájení: pondělí 12. 1. 2009 od 17:30 do 
19:00 hodin; jednorázové vstupy 50 Kč
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S PRVKY PILATES
Zahájení: 17. 2. 2009 od 15:45 do 16:45; 
15 lekcí/600 Kč, jednorázové vstupy 45 Kč

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
Zahájení: středa 21. 1. 2009 od 17:15 do 
18:45 hodin; jednorázové vstupy 50 Kč

CVIČENÍ PRO SENIORY
Zahájení: 29. 1. 2009 od 9:00 do 10:00 h; 
10 lekcí/400 Kč, jednorázové vstupy 45 Kč

STREET DANCE
Zahájení: pátek 30. 1. 2009 od 14:30 do 
15:30 hodin; 10 lekcí/400 Kč

STEPOVÝ TANEC
Zahájení: středa 18. 2. 2009 od 16:00 do 
17:30 hodin; 10 lekcí/500 Kč – začátečníci
600 Kč – pokročilí
Přihlášky obdržíte v recepci Národní-
ho domu nebo na našich internetových 
stránkách. Další podrobné informace ob-
držíte na www.kulturafm.cz nebo na tel. 
čísle 558 432 011 - Kateřina Kubalová

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - Mariánské poutní místo
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:
LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY
LEDA PEŠATOVÁ – VÝBĚR Z CELOŽI-
VOTNÍHO DÍLA
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Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Minuty Euroregionu Beskydy - každý čtvrtek, 17:45 TV Prima

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

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

KOUZELNÝ KOUTEK
J. V. Sládka 37 (1. patro), Místek

www.kouzelnykoutek.cz
e-mail: kouzelny.koutek@seznam.cz

mobil: 737 518 840

GALERIE POD SVÍCNEM

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA
Výtvarně estetická přehlídka

ČERNÝ KOCOUR A INÉ KOČKY 
Vystavuji: Pokluda, Popieluch, Delič, děti 
VO ZUŠ, Fonioková, Korč, Malchar, Pus-

tějovský, Fidzinská, Klímek a další. 

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)
Kuba Libre v Librexu

autorky Jana Gavlasová
a Daniela Kulhánková

(foto z Kuby z prosince 2008)

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
Tel.: 773 993 112

www.galeriepodzamkem.cz

Výtvarná díla předních
současných malířů a grafiků

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  - PROSINEC

16. 1. pátek BIRTHDAY STOUN FEST 
14. NAROZENINY STOUNU A KAPELY: 
DOWNBELLOW, T.U.T., STONE FREE, 
TOMBOLA O CENY, ENTRY = 30,-!!!!!!!!!!
17. 1. sobota BIRTHDAY HIP HOP+ 
DNB PARTY
NAROZKY STOUNU A DJS: BUR-
CHAK, BJALY, SHUPSTA, WOJTISHEK, 
DRUM-IT, SOUTĚŽE O CENY 
ENTRY = 30,-!!!!!!!!!
21. 1. středa STOUNDRUM 
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE…, VSTUP 
ZDARMA!!!
22. 1. čtvrtek ALTERNATIVE MUSIC
DJ KASHMIR, ANEB ROCK PROTI 
PROUDU, VSTUP ZDARMA!!!
23. 1. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ - SPECIÁL!!!
STARÉ DOBRÉ HITY VŠECH ŽÁNRŮ 

– STAVTE SE DO STOUNU POBAVIT – 
DJKA BARUCHA TO ZAŘÍDÍ
24. 1. sobota REGGAE PARTY !!! 
POSITIVE VIBEZ COME BACK, LION 
MOVEMENTS DJS A JEJICH REGGAE, 
DANCEHALL, REGGAE JUNGLE
28. 1. středa STOUNDRUM 
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE…, VSTUP 
ZDARMA!!!
29. 1. čtvrtek PRÁZDNINOVÁ ROCK-
OTÉKA
PRÁZDNINOVÁ ROCKOTÉTA A SUPER 
HUDBA IN DA STOUN A DJ PETR KLE-
GA, FOTBALKY
30. 1. pátek NA:SH:UP - FLASHBACK!!!
DNB PARTY A MKTBROS DJS+ SPE-
CIAL GUEST
31. 1. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ - SPECIÁL!!!

pátek 16. ledna
Karneval MŠ Beruška 

ul. Nad Lipinou, začátek v 16.00 hodin.
Velký sál KD Frýdek 

pátek 23. ledna
Společenský ples

Střední škola strojírenská
a dopravní Frýdek-Místek.

úterý 27. ledna
SBD ve FM

- seminář k digitalizaci televizního vysílání.
sobota 31. ledna

Společenský ples
- Fotbal Frýdek-Místek.

PŘIPRAVUJEME:
Sobota 7. února - TRADIČNÍ LAŠSKÝ BÁL

Jednoduchá práce pro děti a jejich ma-
minky. Začátek v 10.00 h.
29. 1. Všichni spolu. Dopoledne bude 
zaměřené na integraci rodin cizinců do 
české společnosti. Děti budou zpívat, cvi-
čit a maminky čeká beseda o životě v ci-
zích zemích. Pokud takové rodiny znáte, 
přiveďte je s sebou! Začátek v 9.30 hod.
30. 1. Ubrousková technika na kachličky.
Přijďte si vyzkoušet jednoduchou ubrous-
kovou techniku. Materiál k dostání u nás. 
Začátek v 10.00 h.

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

Cvičení těhotných maminek
na rehabilitačních míčích pod vedením 
zkušené porodní asistentky je vždy ve 
středu v 10.00 hod. Hlídání dětí zajiště-

no. Cena 40 Kč/hod. Možnost proplacení 
zdravotní pojišťovnou!

Angličtina pro nejmenší
Od září probíhá výuka angličtiny pro děti 

s rodiči vždy v úterý odpoledne. 
Orientální tance pro maminky

Zájemkyně o výuku břišního tance se 
mohou hlásit u hospodyňky. Tance bu-
dou zahájeny po přihlášení min. 10 zá-
jemkyň. Proto neváhejte a zapojte se!

Kolektivní přehlídka Salon
Téma: Klišé 

Výstava potrvá do 30. ledna.

Středisko volného času Klíč
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK

Telefon: 558 434 154, 558 434 525,
www.klicfm.cz, e-mail: info@klicfm.cz

Dětský koutek sloužící k hlídání dětí
a k volnočasovým aktivitám rodičů

s dětmi v Místku na náměstí,
poslední vchod v podloubí před drogerií

Stále nabízíme:
- Hlídání dětí každého věku jednorázově 

i dlouhodobě 
Potřebujete si odpočinout?

Potřebujete se vrátit do práce?
Potřebujete si zařídit záležitosti na úřadech?
Jsme Vám k dispozici dle Vašich potřeb 

dopoledne i odpoledne
- Programy a cvičení rodičů s dětmi od půl 
roku věku, stále volná místa v kurzech pro 
děti od půl roku do 3 let
- Program Předškolkové zvykání aneb Já 
to zvládnu bez maminky
pátky pro děti od 2 let 
- Kreativní tvoření pro maminky s hlídá-
ním dětí
- Volná herna odpoledne nebo o víkendu 
kdykoli stačí se telefonicky nebo emailem 
objednat alespoň 1 den předem
- GRAVIDJÓGA s MUDr. Ivonou Pronyai
informační schůzka 8. 1. v 17,00 hod
každý čtvrtek 17,00-18,30 hod za 80 Kč
- od února angličtina pro děti od 6 let i do-
spělé - začátečníci, pokročilí
- Poradna pro maminky
laktační poradna
lekce kojení
kurzy přípravy k porodu, manipulace
s dítětem,
masáže dětí
lekce šátkování po domluvě
18 - 22. 2. ZIMNÍ RODINNÝ TÁBOR 
PRO RODIČE S DĚTMI OD 1 ROKU
YDYKSEB – PO STOPÁCH YETTIHO

podrobné informace
v Kouzelném koutku

17. 1. - VÝLET DO
FRENŠTÁTU P. R.

Program: Prohlédneme si 
město Frenštát pod Radhoš-

těm. Navštívíme obří skokanské můstky a bu-
deme se koupat v krytém bazénu.
Místo a čas: Sraz v 8:40 hodin na ná-
draží ČD (u cukrárny). Návrat v 15:30 ho-
din na místo srazu. S sebou: Batůžek, 
vhodné oblečení a obutí dle počasí, plav-
ky, ručník, průkazku zdravotní pojišťovny, 
kapesné. Cena: 95 Kč (doprava, vstupné, 
pojištění, pedagogický doprovod)
Informace a přihlášky: Alena Fabíko-
vá, telefon: 732 383 131, 558 434 154, e-
mail: alena@klicfm.cz

29. – 31. 1. - NA HROMNICE O DEN 
VÍCE ANEB PŘESPÁNÍ V KLÍČI

Program: Společně si užijeme pololetní 
prázdniny, budeme tvořit, navštívíme ba-
zén a zadaří-li se, půjdeme bobovat.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pio-

nýrů 752, Místek. Sraz: 29. 1. v 17:00 hodin 
v SVČ Klíč FM. Ukončení: 31. 1. v 14:00 h.
S sebou: Karimatka, spacák, oblečení na 
doma i ven. Cena: 300 Kč (ubytování, strava, 
vstupné, materiál, pojištění, doprovod). Infor-
mace: Ivana Kulhánková, telefon: 731 167 
010, 558 434 154, e-mail: iva@klicfm.cz

31. 1. - ATELIÉR DEA
– PASPARTOVÁNÍ OBRÁZKŮ

Program: Vyzkoušíte si různé způsoby 
paspartování – od nejjednodušších po 
velmi složité. Vytvoříte vlastní obrázek s 
vhodnou paspartou. Naučíte se používat 
pasparty u již hotových obrázků – repro-
dukcí či fotografií. Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 752, Místek, 9:00 
– 14:00 hodin.
Cena: 230 Kč. Informace: Ivana Kulhán-
ková, telefon: 731 167 010, 558 434 154, 
e-mail: iva@klicfm.cz

ŠACHY
23. 1. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

– 7. KOLO
Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež 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

Pořádáte ples?
Dejte o něm

vědět ve zpravodaji!
pavelka.petr@frydekmistek.cz
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