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slovo primátorky

POSLEDNÍ ZASTUPITELSTVO V ROCE: Zastupitelé si vyříkávali, zda ideologické debaty patří na komu-
nální úroveň.     Foto: Petr Pavelka

Odvolání členů rady města 
zvolených za KSČM a volbu 
nových členů rady prosadili 
jako bod jednání posledního 
zasedání městského zastupi-
telstva zástupci klubu ODS. 
Znovu se rozlila na komunál-
ní úrovni ideologická debata.

Opozice vnímá působení 
komunistů ve vedení magistrá-
tu města jako dlouhodobě ne-
gativní jev s přímým dopadem 
na jeho efektivní fungování a 
u příležitosti 20. výročí pádu 
totalitního komunistického reži-
mu v bývalém Československu 
chtěla zástupce KSČM odvolat 
z vedení města. To se jí ovšem 
nepodařilo.

„Chceme ujistit, že nemáme 
žádné personální požadavky, 
podle našich představ by rada 
města měla zůstat i nadále levi-
cová. Současně se ODS zava-
zuje, a to i písemně, že podpoří i 
dokončení volebního programu, 
který má ve svém programu 
ČSSD,“ lákal sociální demokra-
cii k opuštění koaličního partne-
ra Rafael Kučík. Příliš pochopení 
však nenašel, zvlášť když se ko-
munističtí radní dokázali obhájit.

„Jistě si vzpomenete, že již 
dvakrát padl návrh na mé odvo-
lání, ale nebyl nikdy řečen kon-
krétní kvalifikovaný důvod, jen 
že nejsou spokojeni s mou prací. 
Já prezentuji práci 89 úředníků, 
je pro mě závazný strategický 
a komunitní plán a programové 
prohlášení. Ze strany ODS jde 
jen o otázku primitivního antiko-
munismu, který odsoudil svého 
času i Václav Klaus, tehdy čest-
ný předseda ODS, který prohlá-
sil, že je směšné bojovat dnes s 
komunismem. Chtěl bych se ješ-
tě zeptat Igora Svojáka, zda jako 
jeden z nejaktivnějších svazáků 
požádal o vstup do KSČM. To 
je u aktivních svazáků logickým 
vyústěním,“ prohlásil radní Ivan 
Vrba. Miroslav Dokoupil násled-
ně vyzval, aby se účtování s 
minulostí přenechalo soudům a 
historikům a vyslovil se pro věc-
nou debatu, nikoliv ideologickou 
konferenci. „Pokud zaznívají v 
parlamentu, budiž. Nikdy jsem 
se nesnížil k tomu, abych tyto 
diskuze vedl i na tomto zastu-
pitelstvu, protože by to měl být 
souboj programů, a ne ideových 
válek, jak už to roky předvádíte. 

Ideologie na komunální úroveň nepatříIdeologie na komunální úroveň nepatří
Mít jako volební program anti-
komunismus se neosvědčilo, 
lidé v tomto městě na to neslyší 
– tyto volby vyhrála levice ještě 
o jeden hlas více než předchá-
zející. Sociální demokracie si 
nás vybrala za koaliční partnery 
a my dnes nejsme jiní, než když 
si rozhodovali, s kým do koali-
ce půjdou. Není důvod, aby se 
fungující koalice rušila. Potažmo 
tvrdíte, že byste podporovali náš 
volební program, přitom jsme se 
střetávali při každé větší inves-
tiční akci v tomto městě. KSČM 
je demokratická strana, působí-
me v rámci ústavy. Uměle vná-
šíte problém antikomunismu, 
přitom s některými z vás jsme 
dříve spolupracovali v radě a 
žádný problém nebyl. Nemůžete 
nikoho perzekuovat za to, že je 
toho a toho vyznání nebo v té a 
té straně. My jsme se několikrát 
distancovali od toho, co bylo 
špatné, a lidé by se měli posuzo-
vat podle práce. Už sice nedě-
lám advokáta, ale podíval jsem 
se do zákonů ČR, kde je, že kdo 
veřejně hanobí skupinu pro její 
politické přesvědčení nebo kdo 
veřejně podněcuje k nenávisti, 
zákon porušuje. Doporučuji, 
abyste si to přečetli, protože ně-
kde ta hranice je a vy jste za ni 
vstoupili,“ obrátil se k opozičním 
zastupitelům náměstek primáto-
ra Miroslav Dokoupil.

Poté koalici s komunisty vy-
světlovali sociální demokraté. 
Jaroslav Chýlek byl jeden z 
hlavních vyjednavačů součas-
ného složení koalice a připo-
mněl pár okolností někdejšího 

rozhodnutí. „Uplatnili jsme po-
zitivní princip, kdy jsme hledali 
programovou shodu. Ukázalo 
se, že nejvíce z našeho pro-
gramu jsme schopni prosadit, 
pokud se spojíme s komunisty. 
Střetneme se s nimi jednou 
za rok u tibetské vlajky, to je 
jediný ideologický bod. 20. 
výročí sametové revoluce je 
určitě důležitý milník. Já jsem 
jej oslavil přímo v Praze. ODS 
připomínám, že vždycky, když 
jsme chtěli vyjednávat,  přišli 
za námi všechny tři opoziční 
strany dohromady. Nenašli 
odvahu přijít sami,“ připomněl 
Jaroslav Chýlek.

„Nejsme v parlamentu, ani 
v senátu. Je škoda, že KSČM 
nebyla zakázána, to na městě 
nezměníme. KSČM je legál-
ní, legitimní a byla zvolena do 

městského zastupitelstva. Ape-
luji na Igora Svojáka, ať to před-
nese v parlamentu. Nemůžete 
to dělat zespodu. Musí to přijít 
zákonem. To je fakt,“ zdůraz-
nil náměstek primátora Michal 

Pobucký. Toho doplnil Miroslav 
Adam v tom smyslu, že komu-
nální politika by opravdu nemě-
la být o ideologii.

Návrhy na odvolání nebyly 
přijaty.  (pp)

Daň z nemovitosti
Dnem 1. 1. 2010 nabývá účinnosti 

zákon č. 362/2009 Sb., kterým dochází 
ke změnám vybraných zákonů v souvis-
losti s návrhem státního rozpočtu České 
republiky na rok 2010. Tímto zákonem 
dochází mimo jiné i k úpravě zákona č. 
338/1992 Sb. o dani z nemovitostí.

Již v minulosti měly obce možnost 
výši této daně ovlivnit schválením tzv. 
místního koeficientu, který umožňuje 
daň z nemovitostí navýšit dvakrát až 
pětkrát (k čemuž také některé obce i přistoupily). Zmíněná novela 
přitom základní sazby daně z pozemků a ze staveb sama o sobě 
zvyšuje na dvojnásobek. V některých obcích tak dochází k navýšení 
daně z nemovitostí až na desetinásobek.

V našem městě tato situace však nenastane. Ve vedení města 
jsme rozhodli finančně nezatěžovat obyvatele našeho města více, 
než nám ukládá zákon, místní koeficient nezvyšovat a zastupitelstvu 
města novou obecně závaznou vyhlášku zvyšující koeficient vůbec 
nepředložit. Našeho města se tak dotkne pouze zákonné zdvojnáso-
bení sazeb daně z typově určitých pozemků, tj. ze zastavěných ploch 
a nádvoří, stavebních pozemků a ostatních ploch. Změnou naopak 
nejsou postiženy pozemky, které jsou ornou půdu, zahradami, ovoc-
nými sady či lesy. Rovněž pouze z důvodu zákonné úpravy dochází 
ke zdvojnásobení základních sazeb daně ze staveb (s výjimkou sta-
veb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost).

Výběr daní z nemovitostí provádí tak jako v minulosti místně pří-
slušné finanční úřady, které i v roce 2010 budou počátkem května ob-
čanům i firmám zasílat daňové složenky s uvedením konkrétní částky 
daně. Daňovou složenkou lze přitom tuto daň uhradit na kterékoli 
poště v České republice bez jakýchkoli poplatků, tj. zdarma. Tato 
daň, jež je příjmem obce, přinesla v tomto roce do rozpočtu města 14 
milionů korun.   Eva Richtrová

Vážení spoluobčané,

přejeme Vám

pohodové Vánoce

a hezké svátky,

strávené v klidu

a rodinném kruhu.

Rada města

Frýdku-Místku
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krátce

Akce „Doneste si zvoneček, 
rozsvítíme stromeček“ s podti-
tulem Mikuláš po staročesku“ 
přitáhla na místecké Náměstí 
Svobody znovu davy, které 
přihlížely slovní ekvilibristice 
Těžkých Pokondrů, zpěvu Báry 
Basikové, ale především slav-
nostnímu rozsvícení vánoční 
výzdoby ve městě.

V inkriminovaný čas do tmy 
tmoucí, přerušované pouze růz-
nými blikajícími ozdůbkami hlav, 
které už si příchozí zvykli na 
tuto akci nosit, primátorka Eva 
Richtrová vedla vyvolenou dět-
skou ručku, která speciálním klí-
čem zažehla světelnou výzdobu.

O nostalgii se starala svým 
jedinečným hlasem Bára Ba-
siková, o legraci duo Miloš 
Pokorný a Roman Ondráček. 
Tak například při vyhlašování 
soutěže o nejkrásnější adventní 
věnec jim asistentky podstrká-
valy jména výherců, na všem, 
co našly. Když Pokondři dostali 
další jméno napsané na obřím 
tácku, jen utrousili „á tady mám 
jméno další výherkyně na ta-
kovém malém papírku…“. Kdo 

Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček!

PLNÉ NÁMĚSTÍ: Rozsvícení stromečku ve Frýdku-Místku táhne.      Foto: Petr Pavelka

Fond bydlení
Žádosti k účasti ve výběro-

vém řízení na poskytnutí půjček 
z „Fondu rozvoje bydlení“ na 
území statutárního města Frý-
dek-Místek pro rok 2010 lze po-
dat na závazných formulářích na 
Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku, Radniční 1148, odbor správy 
obecního majetku, ve lhůtě od 2. 
1. 2010 do 31. 1. 2010. Bližší in-
formace na www.frydekmistek.
cz, nebo tel. 558 609 172, 558 
609 171.

Vánoční kamion 
Jak už jsme avizovali, Vá-

noční kamion Coca-Cola přije-
de do Frýdku-Místku v pátek 
18. 12. Nyní už se ví, že za-
parkuje na frýdeckém Zámec-
kém náměstí v 16:30. Dětem 
i rodičům přiveze Santa Clau-
se, skřítky a spoustu zábavy 
i soutěží. Vyroste tu vánoční 
vesnička s malými domečky, 
ve kterých se budou již od 15 
hodin prodávat vánoční dárky, 
podávat se bude občerstvení a 
připraveny budou i atrakce. Zá-
jemci si například budou moci 
vyrobit vlastní vánoční kometu, 
poslat svůj vánoční pozdrav 
přímo od kamionu nebo se vy-
fotit se Santa Clausem v jeho 
pokojíčku.  

Nové jízdní řády
Vedení města připravilo spolu 

s dopravcem ČSAD Frýdek-Mís-
tek a.s. a společností UDI Mora-
va, která se zabývá optimalizací 
hromadné dopravy, nové jízdní 
řády MHD. Platné budou od ne-
děle 13. prosince a lze je koupit 
za 15 korun v nádražní budově 
autobusového nádraží, ale také 
v sídle ČSAD Frýdek-Místek na 
ulici Ostravská.

Podpora projektů
ve zdravotní sféře
Statutární město Frýdek-Mís-

tek vyhlašuje výběrové dotační 
řízení na poskytnutí neinves-
tičních dotací z rozpočtu sta-
tutárního města Frýdku-Místku 
pro právnické a fyzické osoby 
na podporu projektů ve zdra-
votnictví pro rok 2010. Více na 
webových stránkách města a v 
příštích zpravodajích.

Adoptuj panenku,
zachráníš dítě
Městská knihovna se i letos 

zapojuje do projektu Českého 
výboru UNICEF Adoptuj pa-
nenku, zachráníš dítě. Na jeho 
počátku děti vyrobí panenky a 
jejich prodejem se následně 
získávají peníze na očkování 
pro děti v zemích, kde neexis-
tuje běžný zdravotnický systém 
nebo které jsou postiženy váleč-
nou nebo přírodní katastrofou. 
Panenky si kupovali i frýdecko-
místečtí zastupitelé, kterým byly 
nabídnuty v den jejich jednání 
přímo na radnici.  (pp)

chtěl, zábavu si našel. Třeba i v 
adventních dílničkách, připrave-
ných Střediskem volného času 
Klíč, kde byli kupodivu velice 
aktivní tatínkové. 

Báře Basikové se ve Frýdku-
-Místku moc líbilo: „Sama jsem 
velkým příznivcem a zastáncem 

udržování českých tradic, proto-
že se to bohužel pomalu vytrácí 
a naše Vánoce nám narušují 
všechny americké zvyky a Santa 
Clausové. Takže já vítám takový 
projekt. A lidi jsou tady báječní, 
je tady skvělá atmosféra. Jsem 
ráda, že se rozsvěcuje strome-

ček a že se skutečně snažíme 
držet těch českých tradic.“

„Jsem nadšena tím, jak lidé 
tuto akci přijímají, že jich je tu 
tolik. Zaplněné náměstí, lidmi 
i pohodou, to vždycky potě-
ší,“ hodnotila primátorka Eva 
Richtrová.  (pp)

Zástupci frýdecko-mís-
tecké radnice navštěvují 
místní kluby důchodců na 
jejich předvánočních ak-
cích. Nechybí pohoštění a 
sváteční nálada, ale radní 
také musí zodpovědět vše-
tečné dotazy seniorů na 
vše, co se dotýká jejich ži-
vota. V Komerčním centru, 
kam zavítal náměstek pri-
mátora Petr Cvik a radní Mi-
roslav Adam, padaly dotazy 
zejména na dopravu.

„Mám pro vás dobrou zprá-
vu, že rychlostní komunikace 
z Rychaltic do Frýdku-Místku 
už se začala stavět. Usilujeme 
o to, aby výstavba neskončila 
před městem, protože město 
obchvat nutně potřebuje, situ-
ace je neúnosná pro všechny. 
Bohužel se o tom rozhoduje v 

Radní navštěvují vánoční besídky

Praze a vše velmi komplikovali 
nesmyslnými odvoláními eko-
logičtí demagogové, kteří nám 
házeli klacky pod nohy, ačko-
liv sami ve Frýdku-Místku ne-
bydlí. Tím se vše zpožďovalo, 
až jsme se ocitli v časech, kdy 
na tom stát není finančně nej-
lépe,“ vysvětloval náměstek 
primátora Petr Cvik. Pohovořil 
i o důvodech výstavby nového 
autobusového stanoviště, kte-
ré bohužel nemá k dispozici 
více pozemků, aby mohlo být 
prostorově komfortnější. Dů-
chodci se také ptali na zeleň v 
souvislosti s rekonstrukcí ulice 
8. pěšího pluku. Náměstek je 
ujistil, že projekt bulvárového 
typu se stromy počítá, a ubez-
pečil, že celkově Frýdek-Mís-
tek patří k nejzelenějším měs-
tům vůbec.  (pp)

NA VÁNOČNÍ BESÍDCE: Zástupci města v předvánočním čase na-
vštěvují kluby seniorů. Na Komerční centrum zavítal náměstek primá-
tora Petr Cvik a radní Miroslav Adam.  Foto: Petr Pavelka

Jeden z domů s pečova-
telskou službou na ulici 17. 
listopadu prošel stavebními 
úpravami. K domu s číslem 
popisným 146 byl přistavěn 
lůžkový evakuačního výtah, 
který má nástup z terénu. 
Nově byl vybudován také 
sjezd k výtahu z místní ko-
munikace a opravou prošla i 
opěrná zídka.

„Náklady na přístavbu lůžko-
vého výtahu spolu s úpravou pří-
jezdové komunikace a opravou 

Lůžkový výtah usnadňuje vstup
opěrné zídky činí téměř pět a půl 
milionu korun, které byly hrazeny 
z městského rozpočtu. Věříme, 
že tato investice splní svůj účel. 
Nový moderní výtah usnadní po-
hyb nejen obyvatelům domu, ale 
také zdravotnickému personálu,“ 
uvedl radní Ivan Vrba. 

Lůžkový evakuační výtah 
má sedm nástupních míst a je 
schopen pojmout až sedmnáct 
osob. Nosnost má do 1275 ki-
logramů.

(Pokračování na straně 11)

NOVÝ VÝTAH: Do domu s pečovatelskou službou je nyní lepší pří-
stup.   Foto: Petr Pavelka

Poté, co rezignoval na funkci 
zastupitele Dalibor Hrabec, kte-
rý kandidoval za Sdružení ODS, 
KDU-ČSL a Občanů pro Frýdek-
Místek, a nahradil jej staronový 
zastupitel Jan Janásek, který se 
nestal členem klubu zastupitelů 

Vojvodík přestoupil do ODS
ODS, nastala v řadách ODS dal-
ší změna, když do ní vstoupil Jo-
sef Vojvodík, který opustil lidov-
ce. Do funkce člena finančního 
výboru KDU-ČSL za něj navrhlo 
Richarda Žabku, který byl zastu-
pitelstvem potvrzen.
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městská policie
Okrsek E – centrum Frýdek, 

Nové Dvory
strážník Volný Martin

služební číslo 137
okrsek.e@frydekmistek.cz

Od Revoluční a Bruzovské smě-
rem na Lískovec. Nová Osada, Ba-
ranovice, Frýdecký les. Ulice Míru, 
Dlouhá, V. Vantucha, Sokolská, 
Topolová, Na Kopci, Na Aleji, Hab-
rová, Javorový, Nad Mostárnou, 
Nad Lipinou, J. Skupy, Čs. červe-
ného kříže, Hejdukova, Lískovecká, 
Mariánské náměstí, Škarabelova, 
Růžový pahorek, Gogolova, J. K. 
Tyla, 2. května, M. Magdonové, E. 
Krásnohorské, K Hájku, Puškino-
va, Lubojackého, J. E. Purkyně, U 
Nemocnice, Tolstého, A. Staška, 
Rokycanova, Jánského, Slunečná, 
I. P. Pavlova, Na Podlesí, K Lesu, 
P. Jilemnického, Na Bažinách, Nad 
Rybníkem, Nad Stadionem, Horní, 
Rybnická, Zátiší, S. K. Neumanna, 
Olbrachtova, J. Haška, J. Hakena, 
H. Salichové, P. Cingra.

Podobné organizace v ji-
ných městech mají dotace 
v dvojnásobné výši – musel 
znovu na zastupitelstvu při-
pomínat náměstek primá-
tora Michal Pobucký, který 
je jednatelem v městské 
společnosti Sportplex, která 
spravuje areál aquaparku na 
Olešné a Víceúčelovou spor-
tovní halu. Podle něj se všich-
ni snaží o snižování finanční 
závislosti na městě, k čemuž 
směřuje i plánovaná výstavba 
nové zimní haly s výrazně niž-
šími provozními náklady.

Debata se rozvinula při pro-
jednávání úsporných opatření 
v souvislosti se sestavováním 
rozpočtu na příští rok. „Sportplex 
hospodaří velice dobře v porov-
nání s jinými zařízeními stejného 
druhu. Ostatní organizace dostá-

Ekonomika Sportplexu je v pořádku
vají i 25 milionů korun příspěvek, 
my jsme na sedmi milionech 
letos, napřesrok je to osm mili-
onů,“ předkládal konkrétní čísla 
náměstek Michal Pobucký. Sna-
hu o maximální šetření finančními 
prostředky potvrdil i ředitel Sport-
plexu Petr Slunský. Ten už dříve 
politikům vysvětlil servisní služby 
pro místní občany v oblasti sportu 
a relaxace s tím, že je zapotře-
bí je dotovat stejně jako kulturní 
aktivity nebo městskou hromad-
nou dopravu, aby vstupné bylo 
dostupné pro všechny občany 
města. „Já ubezpečuji, že se 
rada města dlouhodobě zabývá 
ekonomikou společností Sport-
plex, stejně jako ekonomikou 
dalších obchodních společností. 
Ekonomika Sportplexu je napro-
sto v pořádku a já bych chtěl po-
děkovat všem, kteří se podílí na 

tom, že nabízíme vyžití občanům 
Frýdku-Místku za přijatelné ceny. 
Jejich práce si vážím, protože za 
minimum finančních prostředků 
dělají maximum pro to, aby se 
lidé mohli bavit a sportovat. Zaří-
zení, které jsme vybudovali, jsou 
využívána, mají svůj smysl. My, 
rada města, jako valná hromada 
společnosti, ekonomiku sleduje-
me, přál bych si, aby toto téma už 
utichlo, a děkuji Sportplexu za to, 
jak pracuje,“ reagoval na kritiku 
městské společnosti náměstek 
primátora Petr Cvik. Podpořil jej 
i Jaroslav Chýlek: „Nestává se 
něco pravdou, jen když je to tři-
krát opakovaná věc. Představa, 
že se ekonomikou nezabýváme, 
je iluzorní. Já osobně jsem byl 
účasten nespočtu jednání, kte-
ré se hospodařením Sportplexu 
zabývalo, snažíme se docílit co 

nejlepších výsledků. Opakovaně 
jsme napadáni, že bráníme kon-
trole, opakovaně jsme jen říkali, 
že kontrolovat může ten, komu to 
přísluší. Tedy finanční výbor i se 
zástupci opozice.“

Debata se pak zásluhou opo-
zičního Víta Roubala stočila úplně 
jiným směrem. Ten totiž vyprávěl o 
návštěvě z Německa, která se po-
divovala nízké ceně a přeplněné-
mu aquaparku. „Zvýšení ceny by 
zvedlo komfort těm, kteří se chtějí 
vykoupat tak, aby tam nebyla hla-
va na hlavě,“ prohlásil Roubal.

Srovnávat region severní Mo-
ravy s Německem přišlo úsměv-
né Michalovi Pobuckému. „To, 
co si může dovolit německý ob-
čan, nemůžeme srovnávat. Je to 
o nabídce a poptávce – čím více 
zvedneme cenu, tím méně lidí 
bude chodit, takže nemusí pla-
tit, že by vzrostly tržby. Cena je 
nastavena velice dobře, odpoví-
dá ekonomickým možnostem v 
našem městě. Jsme uprostřed 
ekonomické krize, spousta lidí 
je bez práce, má nižší příjmy, 
zvyšování vstupného by nepro-
spělo,“ je přesvědčen Pobucký.

„Pro mě je to vlastně pozitivní 
debata. Jsem šťastná, že aqua-
park je plný, stojí se tam fronty a 
to, co jsme postavili, má smysl,“ 
uzavřela Pavlína Nytrová.  (pp)

Postup radnice vůči spo-
lečnosti Vacek corporation 
s.r.o., která dostala výpověď 
z městských prostor, kde by 
měla vzniknout soukromá 
mateřská školka, se za účasti 

pana Vacka znovu dostal na 
přetřes na zasedání městské-
ho zastupitelstva. Tentokrát 
šlo zejména o sankce, které 
radnice uplatňuje v souvis-
losti s tím, že objekt nebyl 

předán ve stanovené lhůtě.
„Opozice mi radila už před 

měsícem, že mám stáhnout 
veškeré další kroky vůči panu 
Vackovi. Kdybych to udělala, 
jsem na pranýři znovu, že si s 
pohledávkami dělám, co chci, 
případně vedoucí odboru Hana 
Kalužová nebo některý z úřední-
ků. Přece na pohledávky, které 
městu prokazatelně vzniknou, 
existují pravidla. O tom, že po-
hledávka vznikla, není pochyb. 
Podle smlouvy měli vyklidit 
prostor k určitému datu, neuči-
nili tak – máme předávací pro-
tokol. Postupujeme naprosto 
standardně jako ke každému 
nájemci v prostoru města, pro-
tože jediným, kdo je oprávněn 
rozhodnout o odpuštění dluhu, 
je zastupitelstvo. Společnost by 
měla ovšem především o od-
puštění pohledávky požádat a 
to se projedná ve standardním 
režimu. Za jakýkoliv jiný postup 
bych na tomto místě neměla co 
dělat,“ vysvětlovala přístup rad-
nice primátorka Eva Richtrová.

Náměstek primátora Michal 
Pobucký upozornil, že cokoliv 
jiného je vlastně nabádání ke 
zneužití pravomoci veřejného 
činitele. Petr Konůpka (ODS) 
je přitom předseda kontrolního 

výboru, který má za úkol právě 
sledovat, zda je činnost radnice 
v souladu se zákonem. „Jedná-
ní o odpuštění dluhu je předčas-
né vzhledem k tomu, že jsem 
slyšel o probíhajícím vyšetřo-
vání policie, že možná existuje 
podezření, že v prostorách, kte-
ré měla firma pronajaty, mohl 
být páchán trestný čin výroba 
omamných a psychotropních 
látek. Dokud se neukončí vy-
šetřování, nemělo by zastupi-
telstvo rozhodovat o odpuštění 
žádné částky,“ vyslovil se Mi-
chal Pobucký.

Náměstek primátora Petr 
Cvik poukázal na to, že Frý-
dek-Místek není jediným měs-
tem, kde má pan Vacek potíže. 
Podle dostupných údajů totiž 
dluží z dřívější činnosti 49 mili-
onů korun. „Jsme pranýřováni, 
ale chtěl bych poprosit o ko-
rektnost ve vnímání. Čas uká-
že, že rozhodnutí města bylo 
rozhodnutí správné,“ vyjádřil 
své přesvědčení náměstek pri-
mátora Petr Cvik.

Další komplikací pro město 
je, že městský objekt byl kvůli 
dluhům Vacek corporation s.r.o. 
odpojen od elektrické energie, 
což ztěžuje další plánovanou 
činnost v této budově.  (pp)

Konůpka nabádal ke zneužití pravomoci

Od Hlavní třídy po ulice Re-
voluční, Bruzovská. Lokality Nad 
Černou cestou, U Dvora, Mezi 
Lesy, Nové dvory, Panské Nové 
dvory, Zavadilka. Ulice Třída T. G. 
Masaryka, Revoluční, Na Štěpni-
ci, Zámecká, Zámecké náměstí, 
Hluboká, Na Půstkách, Řeznická, 
Příčná, K. Světlé, Dolní, Hasičská, 
Těšínská, Radniční, Na Blatnici, 
Farní, Jiráskova, Husova, Žižkova, 
J. Švermy, Legionářská, Máneso-
va, Jeronýmova, P. Holého, J. 
Úprky, J. Hory, Cihelní, Horymíro-
va, Kaštanova, B. Václavka, Střel-
niční, Klicperova, Třanovského, 
Jabloňová, Na Stráni, Tichá, Na 
Vyhlídce, U Zavadilky, Okružní, 
M. Alše, Na Výsluní, J. Mahena, V 
Zahrádkách, Podlesní, Černá ces-
ta, Kpt. Nálepky, Příkrá, Šeříková, 
Růžová, Na Vršavci, Pod Vodoje-
mem, Pod Zámečkem.

Okrsek E – Frýdek
strážník Mojžíšek Jiří

služební číslo 115
okrsek.f@frydekmistek.cz

Opoziční zastupitelé zno-
vu otevřeli téma hospodaření 
městské společnosti Sport-
plex. Ta však má za sebou 
kontrolu kontrolního výboru, 
které se za opozici účastnil 
Dalibor Švejkovský. I on se 
podepsal pod rezultát, že je 
vše bez závad.

„Členové kontrolního výboru 

Kontrola Sportplexu: bez závad

1. JUDr. Miroslav Vacek 
je předsedou představenstva, 
tj. statutárního orgánu a.s. 
V.V.V., která za dobu své pod-
nikatelské činnosti měla výši 
svých nesplacených závazků 
vůči cca 43 věřitelům (např. 
ČR, úřad práce, zdravotní 
pojišťovny – tzn. daňovým po-
platníkům, tedy občanům) cca 
49 500 000 Kč.

2. Z tohoto titulu společnost 
se svým předsedou předsta-
venstva JUDr. Miroslavem 
Vackem vstoupila v úpadek a 
prošla konkurzním řízením.

3. Výsledkem je uspokojení 
pohledávek věřitelů pouze ve 
výši cca 6 300 000 Kč z celé 
částky 49 500 000 Kč.

4. Za neuhrazených 43,2 
mil. korun nese plnou odpo-
vědnost akciová společnost 

V.V.V., jejíž předsedou před-
stavenstva je JUDr. Miroslav 
Vacek.

5. V současné době je 
JUDr. Miroslav Vacek, v roz-
poru s obchodním zákoníkem, 
členem Dozorčí rady a.s. ME-
TASOFT META a.s., která je v 
současné době v likvidaci.

6. Pan JUDr. Miroslav 
Vacek je v současné době 
společníkem, tzn. vlastníkem, 
VACEK corporation s.r.o., za 
níž má město Frýdek-Místek 
a ostatní věřitelé (např. ČEZ, 
SmVaK) pohledávky v řádu 
statisíců korun.

Vzhledem k výše uvede-
nému a dalším souvislostem 
bylo městem, resp. jeho or-
gány, postupováno správně, v 
souladu se zákonem a s péčí 
řádného hospodáře.

si nechali předložit veškeré pod-
klady včetně účetních dokladů, 
provedli podrobnou kontrolu a 
závěrem konstatovali, že vše je 
bez chyb a v pořádku, což stvr-
dili svým podpisem. Do protoko-
lu bylo uvedeno, že je vše bez 
závad. Na předchozím zastupi-
telstvu ODS označila Sportplex 
za černou díru, kde mizí finance, 

nyní ale podepsali, že je vše v 
pořádku. To jim však nezabrá-
nilo na prosincovém zastupitel-
stvu v dalších neopodstatně-
ných útocích, které jsou pouze 
účelové,“ vyjádřil se náměstek 
primátora Michal Pobucký, jed-
natel společnosti Sporplex, kte-
rý je připraven hájit její dobré 
obchodní jméno.  (pp)

Z rejstříků přístupných veřejnosti,
a to obchodního a živnostenského,

byla k 1. 12. 2009 zjištěna tato fakta:
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Od září děti z Mateřské ško-
ly Mateřídouška (sídliště Slez-
ská) sbíraly kaštany a žaludy 
pro zvířátka v lese. A doč-
kaly se zasloužené odměny. 
Zavítal mezi ně myslivec pan 
Martin Mati, člen Myslivecké-
ho sdružení Baška, i se svým 
loveckým psem Baronem.

Ukázal jim spoustu zajíma-
vých věcí: parůžky od srnečka, 
které našel u krmelce, lovecké 
pušky, které si mohly děti po-
držet a podívat se do hledí, a 
zapískal na vábničky, kterými 
myslivci lákají lišky, protože se 

Návštěva z lesa
v lesích přemnožily a myslivci je 
musejí střílet, aby nepochytaly 
všechny zajíčky. Dokonce při-
nesl kůži z jedné lišky, aby děti 
viděly, jak je taková liška veliká. 
Největším zážitkem byl pes, kte-
rý se trpělivě nechal od všech 
dětí pohladit.

Pan myslivec odcházel z ma-
teřské školy s několika pytli kaš-
tanů a žaludů (celkem 190 kg 
nasušených plodů) a prozradil 
dětem, že je namele a smíchá 
se solí a zanese do lesa, aby 
se lesní zvěř dobře posilnila na 
zimu.  Hana Míčková

Z pohádky do pohádky mohli 
cestovat návštěvníci Dne ote-
vřených dveří na jedenácté zá-
kladní škole ve Frýdku-Místku 
ve čtvrtek 26. listopadu. 
Nejen pro předškoláčky a jejich 
rodiče, ale i pro děti 1. stupně a 
všechny příznivce školy byl určen 
letošní Den otevřených dveří na 
Jedenáctce. Učitelky 1. stupně 
připravily pro všechny malé i vět-
ší návštěvníky bohatý program 
inspirovaný známými českými 
pohádkami. „Děti procházely 
různými příběhy z klasických po-
hádek, plnily úkoly, prohlubovaly 
své nejen pohádkové znalosti a 
sportovní dovednost,“ vysvětli-
la náplň zábavného odpoledne 
učitelka 1. stupně a výchovná 
poradkyně Martina Brunclíková 
a pokračovala: „V zastavení u 
perníkové chaloupky čekala na 
děti opravdová čarodějnice, s 
pejskem a kočičkou mohly upéci 
dort a věšet prádlo, v dalším pat-
ře na zájemce a soutěžící čekaly 
sportovní úkoly s Bobem a Bob-
kem a s Karkulkou bylo možné 

Pohádkový Den otevřených dveří
procvičit si angličtinu.“ Hned 
několik princezen čekalo na vy-
svobození. Popelka potřebovala 
pomoci s přebíráním hrachu a 
čočky, se Zlatovláskou navlékaly 
děti roztržené korálky, Růženku 
ochraňovaly před ostrými před-
měty a bojovaly s drakem. 
Náročná režie, kostýmy a vý-
zdoba umocnily pohádkovou 
atmosféru a vytvořily prostředí 
plné poetiky a kouzel. „Velmi 
nám pomohly samotné děti 1. 
stupně. Organizovaly soutěže, 
pomáhaly s výzdobou. Páťáci 
sami vyzdobili celé patro. Vyrá-
běli houby, lesní zvířátka, zdobili 
stromečky,“ chválila žáky z Je-
denáctky Martina Brunclíková.
„Letošní Den otevřených dveří 
se opravdu povedl. Přišlo se po-
dívat mnoho zájemců z řad dětí 
i rodičů předškoláků,“ hodnotil 
čtvrteční odpoledne ředitel školy 
Jiří Adámek a dodal: „Je vidět, 
že nesmírné úsilí a nápaditá 
tvořivost jak učitelů, tak i žáků 1. 
stupně přinesla své ovoce.“ 

Renata Spustová 

- English is funny 1 – mluví 
máma, táta i já, akce pro před-
školáky a jejich rodiče se koná 
6. ledna 2010 od 16:30 do 18:00

- Den otevřených dveří na 
Jedničce se koná 13. ledna 2010 
od 7:45 do 17:00 hodin. Zveme 
všechny děti, rodiče a přátele 

školy do výuky, do kroužků a 
školní družiny i do výtvarných dí-
len a Galerie pod sovou. Mnohé 
aktivity povedou žáci, seznámíte 
se se zázemím školy a s metoda-
mi a formami naší práce.

Těší se na vás žáci,
učitelé a vychovatelky

Leden na Jedničce

Letošní Mikulášskou nadílku 
si žáci ZŠ Frýdek-Místek, Pioný-
rů 400, s dětmi z MŠ Anenská a 
MŠ 8. pěšího pluku vytancovali 
a vybojovali soutěžemi.

Čertohrátky na Šestce
V pátek 4. a v úterý 8. prosince 

se malí čertíci za pomoci žáků 2. 
stupně, převlečených za anděla, 
Mikuláše a čerty, naučili čertovský 
tanec, zasoutěžili si o nejlepšího 

tanečníka a na závěr uklidili pekel-
ný nepořádek. Celým programem 
je prováděla paní učitelka – čerti-
ce. Dětem se čertohrátky líbily a 
jistě se budou těšit na příští rok.

Foto: Michaela Drabinová

SPŠ ve Frýdku-Místku opět 
organizuje v tomto školním 
roce Dny na škole v rámci 
projektu Podpora odborného 
vzdělávání na SŠ MSK. Ke klí-
čovým aktivitám projektu pat-
ří zvyšování zájmu o studium 
technických oborů. Akce ško-
ly je určena žákům základních 
škol z Frýdku-Místku a okolí 
a také tentokrát se setkala 
s velkým zájmem zúčastně-
ných, kteří mohli získat pří-
mou představu o nabízeném 
oboru vzdělávání. 

26. listopadu se aktivit projek-
tu zúčastnilo 17 žáků 7. ZŠ ve 
Frýdku-Místku. Paralelně s touto 

Žáci ze Sedmičky na průmyslovce
akcí proběhlo na SPŠ Technic-
ké fórum, které navštívila rovněž 
primátorka statutárního města 
Frýdku-Místku Eva Richtrová.

„Všichni zúčastnění žáci 
si vyzkoušeli možnosti prá-
ce s programem AutoCAD a 
seznámili se s jeho prostře-
dím, hlavně se základními 
kreslícími příkazy. V praktické 
části dostali za úkol vytvořit 
jednoduchý technický výkres. 
V dílenské části se skupiny 
žáků seznámily s obsluhou 
strojů. Na závěr projektu ve 
vědomostní soutěži si žáci 
ověřili, kolik si z tohoto dne 
zapamatovali. Nejlepší z nich 

byli odměněni upomínkovými 
předměty,“ referovala Daša 
Polivčaková, ředitelka školy.

Zeptali jsme se i několika 
žáků 7. ZŠ ve Frýdku-Místku, jak 
se jim líbila práce s CADy a jestli 
je zaujaly některé obory.

Josef Tesarčík: „CADy jsou 
zajímavé, možná bych s nimi i 
dokázal pracovat. Zaujalo mě 
technické lyceum.“

Alena Svobodová: „Kdybych 
zde studovala, tak možná eko-
nomiku a podnikání nebo tech-
nické lyceum.“

Michal Slanina: „Práce s 
CADy je dobrá. Mohl bych tu 
studovat strojírenství.“ 
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Kolektiv žáků 7. třídy lís-
kovecké základní školy se 
účastnil výchovně vzdělávací 
soutěže organizované spo-
lečností DALKIA Česká re-
publika a.s., členem skupiny 
Veolia Environnement. Sou-
těž s názvem SOS PLANETA 
ZEMĚ, probíhala prostřednic-
tvím internetu v měsíci listo-
padu po dobu čtyř týdnů. 

„Žáci odpovídali na otázky, 
které se týkaly energie, dopra-
vy, recyklace odpadů, vody a 
odpadů. V průběhu soutěže se 
seznámili s nebezpečími, kte-
rým je vystaveno naše životní 
prostředí, a se způsoby, jakými 
můžeme naší planetě pomoci. 
Společně pak vysadili na škol-
ní zahradě jabloň. Před jejím 
vysazením umístili do jámy pro 
výsadbu lahev s údaji o životním 
prostředí a o významných udá-
lostech roku 2009,“ referovala 
vyučující Marie Stratilová.

Zasadili strom se vzkazem v lahviZasadili strom se vzkazem v lahvi
Na Základní škole Pod So-

vou celý rok oslavují děti i pe-
dagogové 120. výročí založe-
ní školy. Ve školní družině se 
děti týden věnovaly kreslení, 
malování a modelování a vše 
vyvrcholilo výtvarnou soutěží 
na téma „Já a škola“. 

Ukázalo se, že děti chápou 
školu nejen jako vzdělávací 
ústav, kde se pobývá převážně 
ve třídách, ale že dnešní výcho-
va a vzdělávání probíhá opravdu 

Výtvarná soutěž na Jedničce
v různých oblastech a prosto-
rách. Na obrázcích se objevily 
učebny počítačové, multime-
diální, hudební, také tělocvič-
na, školní hřiště a herny školní 
družiny. Vítězné obrázky budou 
vystaveny v prostorách školy a 
jejich autoři si odnesli sladké i 
věcné odměny. Oslavy ve školní 
družině budou pokračovat pro-
jektem o historii školy, který je 
naplánován na prosinec. 

Bc. Jaroslava Marášková 

Děti z mateřské školy na uli-
ci Anenská v Místku mají své 
pohádky. Již několik let je pro 
ně píše paní Jitka Severinová. 

Ty první z uměleckého pera 
paní Jitky však nebyly určeny 
dětem ze školky, ale jejím vlast-
ním dětem – Lucince a Míšovi. 
Když se však náhodou dostaly 
do rukou jedné paní učitelky, 
bylo jasné, že tak zajímavé po-
vídání si paní Jitka nemůže ne-
chat jen pro „sebe“. Požádala 
svou kamarádku o další a další 
pohádky psané přímo na míru. 
A tak to všechno začalo! Jako 
první přišly na svět „Barevné po-
hádky“, ty pod názvem „Pohád-

Autogramiáda ve školce
ky k malování“ vyšly také knižně, 
a proto mají možnost si je přečíst 
a „vymalovat“ i všechny ostatní 
děti, nejen ty naše školičkové. 
Právě tuto knihu přišla dětem 
do školky představit paní Jitka 
osobně. Povykládala dětem za-
jímavosti nejen o knize a příbě-
zích, ale i o své rodině. Děti se 
zájmem poslouchaly, zapojovaly 
se do debaty a nakonec poklá-
daly i své milé otázky. 

Paní Jitce děkujeme za krás-
né příběhy i milou návštěvu a 
přejeme jí, aby k její první knize 
přibyly další, stejně krásné a po-
učné.  Stanislava Korcová,

MŠ Anenská

Maminky a tatínkové, babičky 
i dědečkové, známí i neznámí,

vezměte své prvnáčky a 
přijďte za námi.

14. ledna zveme vás k 
nám, na Sedmičku. 

Uvidíte školu z vnějšku 
a taky i ze vnitřku.

Můžete zkusit i s dětmi 
pracovat – v keramice mo-
delovat, 

v hudebně zazpívat, zahrát 
si na prvňáčka, 

v tělocvičně sportovat a na 
PC malovat!

Nakonec z hezkého odpoled-
ne společně se radovat.

Všichni se těšíme, že i o vás 
se něco dovíme.

Až půl třetí udeří, čekáme vás 
u dveří!
Pro děti a rodiče jsme připravili: 

prohlídku školy

sportování v tělocvičně 
tvoření z keramické hlíny

zpívání s hudebním doprovodem 
jazykové hrátky, malování, 
stříhání a lepení obrázků 

programy na počítači 
hrátky s angličtinou 
družina – prohlídka

Těšíme se na všechny 
do 17:00 hodin. 

Pozvánkový glejt
abičky 
ámí,
y a 

-

ahrát 

Příběhy bezpráví na škole v LískovciPříběhy bezpráví na škole v Lískovci
Na naší škole proběhl ve 

čtvrtek 19. listopadu další 
ročník projekce dokumentár-
ních filmů a besedy s pamět-
níky v rámci realizace pro-
jektu nadace Člověk v tísni 
„Příběhy bezpráví“. 

Jsme do projektu již několik 
let zapojeni a považujeme ho za 
důležitou součást výuky v oblas-
ti „člověk a společnost“. 

Letošní ročník byl věnován 
obětem holocaustu. Promítali 
jsme film režisérky Olgy Som-
merové „Sedm světel“, ve kte-
rém před kamerou vypovídalo 
šest židovských pamětnic, které 
holocaust přežily.

O filmu si se žáky 8. a 9. třídy 
povídala a se svými vzpomínka-
mi se podělila paní PhDr. Věra 
Andrysíková, která byla jako dítě 
se svou rodinou v letech 1942-
-45 vězněna v Terezínském 
ghettu z důvodu svého židov-
ského původu. Paní doktorka 
je v současné době členkou 
předsednictva Terezínské inicia-
tivy, což je organizace sdružující 
bývalé terezínské vězně a další 
rasově pronásledované Židy z 
českých zemí.

V besedě paní doktorka 
odpovídala například na tyto 
otázky žáků: „Co byste chtěla 
říci dnešním mladým neonacis-

tům?“ „Odpustila jste Němcům, 
jaký k tomuto národu máte 
vztah?“ „Pomohl vám někdo v 
koncentračním táboře?“ „Jak se 
k vám chovali Češi po návratu z 
koncentračního tábora?“ „Čeho 
jste se nejvíce bála?“

Paní doktorka na všechny do-
tazy odpověděla a svým vyprá-
věním zprostředkovala žákům 
hlubší vhled do těch nejtemněj-
ších událostí z dějin 20. století. 
Celá beseda silně zapůsobila 
jako memento proti sílícím ten-
dencím k pravicovému extrémiz-
mu a neonacizmu mezi mladými 
lidmi v Evropě.

Mgr. Martin Labisch

Malí žáčci ze základní ško-
ly na ulici Jana Čapka a děti 
z mateřských škol ze sídliště 
Slezská se rozloučili s pod-
zimem zábavným soutěžním 
odpolednem „Zahrada duchů“. 

Školní hřiště se proměnilo 

v zahradu duchů a strašidel. 
Všechny děti nadšeně soutě-
žily a plnily zábavné úkoly pod 
dohledem dušíků a strašidel ze 
4. B. Kdo splnil všechny úkoly, 
mohl si vyrobit svého ducha z 
ubrousku.

Nechyběla ani sladká odměna, 
na všechny děti čekal pohádkový 
strom plný perníkových duchů.

Naše poděkování patří paní 
učitelce Dáši Šaflové a mamin-
ce Ireně Lesákové, které pro 
děti tuto akci připravily. 

Zahrada duchů na Dvojce
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Mistrovská utkání HC FRÝDEK-MÍSTEK 
pátek  18. 12. 19:00 junioři - Prostějov
sobota  19. 12. 10:00 5 + 6.tř. - Kopřivnice
sobota  19. 12. 14:00 3 + 4.tř. - Kopřivnice 
neděle  20. 12. 10:30 starší dorost - Nový Jičín
neděle  20. 12. 13:00 mladší dorost - Kopřivnice
pondělí  21. 12. 17:00 muži - Uničov 
 26. 12. a 27. 12 turnaj mladšího dorostu

Veřejné bruslení – VSH
19. 12. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi 
20. 12. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi 
20. 12. 17:00 - 18:30 Veřejné bruslení 
23. 12. 16:15 - 17:45 Veřejné bruslení 
25. 12. 16:00 - 17:30 Veřejné bruslení 
26. 12. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi 
27. 12. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi 
30. 12. 16:15 - 17:45 Veřejné bruslení 
31. 12. 09:00 - 10:30 Veřejné bruslení 

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

Plavání pro veřejnost:
Termín platnosti plavenek: 1.10.2009 – 28.6.2010

Cena plavenky: 500 Kč čtvrtletní – 12 vstupů
Otevírací doba: Pondělí: 19,00 – 20,00, Úterý: 16,00 – 17,00 18,00 – 

19,00, Čtvrtek: 19,00 – 20,00, Pátek: 19,00 – 20,00
Možnost pronájmu bazénu pro veřejnost: Cena pronájmu: 850,- Kč / 

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

Vánoční provozní doby - aquapark Olešná:
24. 12. – zavřeno, 25. 12. – otevřeno, 26. 12. – otevřeno

31. 12. – otevřeno do 18.00 hod, prodej vstupného bude ukončen v 
17.00 hod, POZOR! Sauna 31. 12. ZAVŘENO! 1. 1. 2010 – zavřeno

Vánoční provozní doby - VSH:
24. 12. – zavřeno, 31. 12. – otevřeno do 12.00 h., 1. 1. 2010 – zavřeno

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Ve dnech 26.-27. prosince 
v době od 10 do 19 hodin se 
ve Víceúčelové sportovní hale 
uskuteční mezinárodní hokejo-
vý turnaj mladšího dorostu „O 
pohár města Frýdku-Místku“. 
Turnaje se kromě domácích ho-
kejistů zúčastní týmy HK Jestřá-
bi Prostějov, SK Kadaň, HC 07 

O pohár města Frýdku-Místku
Prešov a HK Ružinov 99 Brati-
slava. Budeme moc rádi, když 
fanoušci mládežnického hokeje 
přijdou i v tomto vánočním čase 
do hlediště Víceúčelové spor-
tovní haly podpořit naše mladší 
dorostence a pomohou jim svou 
přítomností dosáhnout na tomto 
turnaji co nejlepších výsledků.

Kromě našich týmů od 
mužů až po přípravku budou 
nově otevřenou umělou trávu 
ve Stovkách využívat i okol-
ní fotbalové týmy. Prvoligový 
Baník Ostrava sehraje na frý-
decko-místecké umělce něko-
lik přípravných zápasů.

Kdy se tedy Baník představí 

Na umělce se představí Baník
ve Stovkách?

8. ledna (pátek): Baník – Ba-
ník U 21 (10.30 h)

20. ledna (středa): Baník – 
MFK Havířov (14.30 h)

23. ledna (sobota): Baník – 1. 
HFK Olomouc (9.00 h)

27. ledna (středa): Baník – 
FC Vítkovice (12.00 h)

Vítězně se rozloučily s do-
mácími fanoušky frýdecko-mís-
tecké volejbalistky, které se tak 
znovu, alespoň na čas, dostaly 
do čela extraligové tabulky.

Sokolky si v poklidu připsaly 
v pořadí již jedenáctou výhru. 
Tento počet má na svém kontě 
i mistrovský Prostějov, ale men-
ší počet odehraných zápasů se 
projevuje v tabulce. Dalšími pro-
následovateli jsou Olymp Praha, 
Olomouc a Brno.

Sokolky znovu v čele tabulky
Sokol F-M – Slavia 3:1 (18, 19, -19, 19)Sokol F-M – Slavia 3:1 (18, 19, -19, 19)

SOKOL – SLAVIA: Vítězné loučení s domácími fanoušky.
 Foto: Petr Pavelka

Na přelomu ledna a února 
2010 se v Liberci uskuteční 4. 
Zimní olympiáda dětí a mláde-
že. Soutěží se v zimních spor-
tech, převážně v lyžování, a 
Frýdek-Místek měl potenciál-
ní šanci v ledních sportech 
– hokej, krasobruslení a rych-
lobruslení.

4. Zimní olympiáda dětí a mládeže
Jedinými zástupci města 

Frýdku-Místku ve výpravě Mo-
ravskoslezského kraje na 4. 
ZODM budou závodnice Bruslař-
ského klubu Frýdek-Místek Tere-
zie Šostá a Dominika Kraussová, 
které získaly dvě místa v kate-
gorii mladších žaček v nominaci 
MS kraje, jež byly k dispozici. 

Budou tak město i kraj reprezen-
tovat v rychlobruslení na drahách 
111, 333 a 500 m a ve štafetě 
na 16 kol, kde budou tvořit tým 
společně se dvěma chlapci no-
minovanými Moravskoslezským 
krajským svazem ledního hokeje.

„Je škoda, že nejstarší závod-
nice BK Frýdek-Místek Sandra 
Guňková byla před kvalifikačním 
závodem, který se konal v Kop-
řivnici 1. prosince, týden hospita-
lizovaná v nemocnici ve Frýdku-
-Místku. Bruslařský klub by mohl 
v plné sestavě s největší pravdě-
podobností získat tři ze čtyř míst, 
které byly k dispozici,“ posteskl si 
za bruslařský oddíl Milan Brzý.

Na olympiádě jsou ještě do-
plňkové disciplíny – společenský 
tanec a výtvarná soutěž, kde se 
mohou prosadit další děti z Frýd-
ku-Místku.

Terezie Šostá
– žákyně 1. ZŠ (7. třída)

Dominika Kraussová
– žákyně 8. ZŠ (5. třída)

Koncem listopadu proběhlo 
ve Frýdku-Místku ve sportovní 
hale 6. ZŠ) 2. kolo celorepub-
likového testování STM České 
republiky. Opět zde mohli přiví-
tat také pana Mistra Hwang-Ho 
Yong (VIII.Dan).

Soutěž rozběhly žákovské ka-
tegorie a poté pokračovali junior-
ští závodníci do 18 let. K závěru 
dne patřily také prestižní týmové 
soutěže. Po celkovém vyhod-
nocení všech výkonů se stalo 
nejúspěšnějším střediskem STM 
severní Moravy (16-11-24). 

Sever Moravy opět neporažen

SKP F-M – Město Lovosice 
30:33 (15:19) 
Domácí opět nezachytili úvod 

střetnutí a po čtyřech minutách 
hry prohrávali 0:5. Pětibrankové 
vedení si hosté z Lovosic udržovali 
prakticky po celý průběh prvního 
poločasu a i po změně stran se 
prokázala jejich větší herní kvalita. 

„Po změně trenéra jsme změ-
nili svůj styl hry, ale byla velice 
krátká doba na větší sehranost. 
Kluci bojovali po celý zápas, což 

Házenkářům se stále nedaří

Změna trenéra u házenkářů
Nevýrazné výsledky extraligových házenkářů SKP Frýdek-

-Místek nakonec přiměly vedení klubu ke změně na trenérském 

postu. Novým trenérem se stal Lubomír Kavka, který bude mít 

k dispozici asistenty Václava Straku a Petra Mazura. Vedoucím 

družstva byl nově jmenován Břetislav Šoltys. 

Odvolaný dosavadní trenér Martin Strnadel bude v klubu 

nadále pokračovat ve funkci trenéra sportovních tříd mláde-

že a řekl: „Tento tým potřebuje změnu a je asi rozumné, že 

ve vedení týmu bude jeden z nejzkušenějších házenkářů v 

republice Venca Straka.“

v jiných zápasech nebývalo. Z 
porážky jsme zklamáni, chtěli 
jsme bodovat. Pro příště musí-
me zlepšit naši obrannou čin-
nost, která nám dnes vyhořela,“ 
hodnotil duel asistent domácího 
trenéra Petr Mazur. 

Nejvíce branek: Vacula 6, Ště-
pánek 5, Straka 5/2, O. Meca. 

Hranice – SKP F-M
36:22 (17:10)
Tým Hranic rozhodl v závě-

rečné desetiminutovce první 

půle, v níž ze stavu 10:8 zvýšil 
na 17:10. Po změně stran pak 
domácí tým soupeře odrovnal 
šestibrankovou šňůrou.

Nejvíce branek: Hes 6, O. 
Meca 4, Pavlík a R. Meca po 3.

Frýdek-Místek stráví konec 
roku na 11. místě s pouhými 4 
body. Devátá Třeboň jich už na-
sbírala deset, ve smutném bo-
dovém kontaktu je pouze o bod 
lepší Přerov a s jedinou výhrou 
Dvůr Králové.
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fotbal mládeže

ŽÁCI
ročník 1996
Halový turnaj v Bílovci
(9. místo)
ročník 1998 
Halový turnaj ve Frýdku-Míst-

ku – 4. a 8. místo
V místecké hale 6. ZŠ pro-

běhl mezinárodní halový turnaj, 
který pořádali naši mládežníci. Z 
konečného vítězství se radovali 
mladí fotbalisté MŠK Žilina, kte-
ří ve finále zdolali tým Vítkovic.  
Bronzová příčka připadla Baníku 
Ostrava, čtvrtý skončil Fotbal 
Frýdek-Místek „A“.

Starší žáci
starší žáci A - Comfort Dobrati-

ce ženy 20:0 (10:0) - branky FM: 
Glembek 4, Radko 3, Paleček 3, 
Celba 2, Štěrba 2, Sušovský 2, 
Macíček, Kučák, Petroš, Burda

Sestava FM: Hill (31. Střálka) 
- Burda (57. Hill), Pavlíček (31. 
Rusina), T. Vyvijal, Papaj (57. 
Celba) - Radko, Macíček (57. 
Štěrba), Štěrba (31. Petroš), 
Sušovský (57. Paleček) - Celba 
(31. Kučák), Paleček (31. Glem-
bek). Trenéři: Radomír Hlaváč a 
Robert Schedling.

ročník 1995 + 1996 
Halový turnaj v Žilině
Na halový turnaj do Žiliny se 

vydal zbytek A žáků doplněný-
mi hráči z béčka, kteří byli o rok 
mladší. Utkali se se slovenskými 
týmy a v této konfrontaci neob-
stáli se ctí. V systému, kdy hrál 
každý s každým, se nedovedli 
vypořádat s možná až neúměr-
nou tvrdostí a z pěti utkání byli 
pouze jednou úspěšní, i když 
vstup do tří utkání měli lepší a 
ujali se v nich vedení. Zvítězili 
však jen s pořádajícím Ajaxem 
Slimáčik Žilina 2:0 a poraženi 
odešli s Povážskou Bystricí 1:2, 
Čadcou 1:3,  Belou 1:4 a v po-
sledním utkání s Interem Bratisla-
va 0:5, který před naším vzájem-
ným duelem prohrál s domácím 
Ajaxem stejným poměrem.

Fotbal FM: Lacina - Fojtík, 
Vyvijal, Petroš, Kučák (3 br.), Le 
Dinh, Matula (1), Farský (1).

PŘÍPRAVKA
ročník 1999
Zimní liga
Fotbal FM r.99 - Staříč 5:0, 

- Jablunkov 3:0, - Staré Město 
4:1, - Třinec A 3:0, - Třinec B 2:0

Další úspěšný rok mají za 
sebou cyklisté z frýdecko-
-místeckého oddílu Racing 
Olešná, který v letošním roce 
oslavil již pětadvacet let od 
svého založení, kdy vznikl 
na přehradě Olešná. Hlavním 
cílem oddílu je pozvednout 
a motivovat další cyklistické 
nadšence v našem městě.

Cyklistický oddíl Racing Oleš-
ná byl v letošním roce pořadate-
lem Mistrovství ČR amatérských 
cyklistů, dále pak organizátorem 
17. ročníku Tour de Čupek, který 
se jel v rámci seriálu Slezského 
poháru (SPAC).

Cyklisté Olešné dosahují kaž-

Cyklisté mají za sebou úspěšný rok
doročně vynikajících úspěchů. 
Nejinak tomu bylo i v letošním 
roce, kdy junior Jan Pavlík skončil 
ve Slezském poháru v kategorii 
do 18 let na vynikajícím prvním 
místě. „Ve Slezském poháru 
jsme jako tým skončili nakonec 
třetí, což považuji také za výborný 
výsledek. Dále máme ve svém 
středu mistry republiky. Stali se 
jimi Milan Masný v časovce nad 
60 let. V závodě pak Milan dojel 
na stříbrné pozici. Dalším mistrem 
je Honza Pavlík v závodě do 18 
let. Milan Masný se pak může 
pochlubit ještě účastí na mistrov-
ství Evropy v kategorii nad 60 let, 
kde skončil pátý. Těch úspěchů v 

letošním roce je ale mnoho,“ říká 
Bohuslav Švantner.

Koncem srpna se například jel 
v Čechách závod – Král Šumavy 
ROAD, kterého se zúčastnila také 
Zuzana Šnajdrová (kategorie 
nad 40 let). „Zuzka se přihlásila 
na trasu měřící 200 km, a jelikož 
naši chlapi se nejprve hlásili na 
150 kilometrovou trať, jakmile 
zjistili, že by je žena trumfla, šli se 
ihned přehlásit na stejnou délku 
trati. Takovou ostudu by si přeci 
nemohli dovézt domů,“ vzpomíná 
Švantner. Šnajdrová ovšem před-
vedla famózní výkon a v takzva-
ném závodě Peklo západu dojela 
na třetím místě své kategorie.

z atletiky

Skvělý výkon podal atlet Slezanu Frýdek-Mís-
tek Peter Mikulenka na 14. ročníku mezinárodního 
silničního závodu Mikulášský běh v Bardejově na 
Slovensku. Na trati dlouhé 7,8 km se postupně 
propracovával dopředu a nakonec vybojoval vy-
nikající druhé místo časem 21:30 minuty. Zvítězil 

Zsolt Benedek z Maďarska a třetí doběhl jeho kra-
jan Otto Balasz. Na dalších místech skončili běžci 
z Ukrajiny, Etiopie, Polska a Slovenska. Daleko za 
Peterem doběhli i vítězové naší Hornické desítky 
z předchozích let Polák Jakub Burghardt a Slovák 
Miroslav Vanko, ale i letošní vítěz Milan Kocourek. 

Běžec Mikulenka skvěle na Slovensku  

V hlavním závodě 26. ročníku Předvánočního 
běhu čekalo na muže osm kilometrů a na ženy tři. 
Po několika letech se trať hlavního závodu vrátila 
opět do dožínkového areálu ve Starém Městě. Na 
kilometrovém okruhu od startu udával tempo do-
rostenec Slezanu Frýdek-Místek Petr Lukeš, který 
postupně setřásl všechny soupeře a zvítězil před 

Dorostenec Lukeš vítězí mezi muži
Luboslavem Čierňavou z Čadce a Miroslavem Le-
píčkem z Vítkovic. Mezi muži nad 35 let zvítězil rov-
něž domácí Petr Filipec. Startovní pole žen ovládla 
frýdecko-místecká Petra Pastorová, před Polkou 
Natalií Pszczolkou a další domácí Ludmilou Šoka-
lovou. Závodem byla ukončena běžecká sezóna v 
našem regionu.

Za chladného počasí proběhl již 26. ročník 
Předvánočního běhu, který připravil atletický 
oddíl TJ Slezan Frýdek-Místek. Mládež běhala 
v areálu stadiónu na asfaltovém okruhu dlou-
hém 550 metrů. Mezi nejmladšími zvítězili Eliš-
ka Kopcová a Jan Kváš. V ročníku 1998-99 se 
prosadili favorité Helena Benčová a Dominik 

Mládežnický Předvánoční běh
Janeček. V mladším žactvu si nejlépe vedla 
Blanka Hünerová a Vladimír Šmiřák, ve starším 
žactvu nenašli přemožitele Michaela Danyso-
vá a Jakub Zemaník. Startovní pole dorosten-
ců pak ovládli Petra Čaganová a Petr Lukeš. 
Pro nejlepší byly připraveny drobné ceny a pro 
všechny pak mikulášská nadílka.

Dne 26. 12. 2009 pořádá TJ Slezská – 2. ZŠ 
F-M tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise v tě-
locvičně ZŠ na ulici J. Čapka.

Prezentace 8:30 - 9:00 hod, příchod boční bran-
kou. Sportovní obuv s sebou.

Zveme všechny členy, jejich rodiče, bývalé členy 
a neregistrované hráče z řad žáků i dospělých. 

HC FRÝDEK-MÍSTEK

PŘEJE VŠEM FANOUŠKŮM

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ

VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

HODNĚ ŠTĚSTÍ ZDRAVÍ

A ÚSPĚCHŮ V ROCE 2010

Lyžařský areál BÍLÁ – MEZIVODÍ
pořádá již tradičně v lednu a únoru 2010

LYŽAŘSKOU ŠKOLU
sjezdového lyžování a snowboardingu

pro děti od 5 do 14 let.
Začínáme v sobotu 9. 1. 2010 a
pokračujeme dalších 6 sobot.

Na vaše ratolesti se těší zkušení lyžařští instruktoři.
Kontakt: tel.: 777 670 566

www stránky: www.skimezivodi.cz
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Blíží se konec kalendářní-
ho roku, tedy období, kdy se 
ohlížíme nazpět na ten rok 
uplynulý, bilancujeme, hod-
notíme. Nejinak je tomu i v 
Dětském folklorním souboru 
Ostravička z Frýdku-Místku.

Během roku 2009 soubor 
rozhodně nezahálel. Desítky 
vystoupení, koncertů, příležitost-
ných akcí, hraní muzik, festiva-
lových vystoupení, a to nejen v 
našem městě a jeho okolí, ale na 
mnoha místech u nás i v cizině. 
Během letošního roku děti z Os-
travičky absolvovaly celkem čtyři 
zahraniční zájezdy. Začalo to již 
na jaře výjezdem na meziná-
rodní dětský festival v Turecku. 
V zájezdech pokračovala naše 
nejmladší cimbálová muzika. 
Týdenní pobyt na Slovensku a 
práce pod vedením špičkových 
slovenských lidových muzikantů 
a primášů přinesly našim mla-
dým muzikantům nejen řadu 

Konec roku s Ostravičkou
zážitků, ale především mnoho 
inspirací do další práce. Malí ta-
nečníci pak reprezentovali naše 
město i stát na mezinárodním 
festivalu v srbském Mariboru, 
na který navázal týdenní pobyt 
u moře v Chorvatsku. A nejstarší 
tanečníci stále ještě vzpomínají 
na svá festivalová vystoupení v 
řeckém Agriniu.

Dalším tvrdým záběrem byla 
příprava a organizace v pořadí 
již 15. ročníku Mezinárodního 
folklorního festivalu ve Frýdku-
-Místku. Letos byl poznamenán 
bohužel špatným počasím, ale 
tvrdá práce desítek rodičů dětí, 
bývalých i současných členů Os-
travičky a dalších přátel souboru 
se vyplatila. Velká návštěvnost 
všech koncertů, spokojenost 
diváků i všech účinkujících (ať 
už přijeli z různých koutů naší 
republiky, či z ciziny) byly pro 
všechny dobrovolné pracovníky 
velkou odměnou.

Nicméně rok 2009 ještě ne-
končí a před sebou má soubor 
ještě jednu velkou akci. Je jí vá-
noční koncert, který dostal název 
Slyšte, slyšte, pastuškové. Už od 
září v Ostravičce koledujeme a v 
těchto dnech naše několikamě-
síční práce vrcholí. Koncert di-
vákům připomene nejpůsobivější 
melodie lidových vánočních zpě-
vů. Doufáme, že všichni diváci 
během něj zapomenou na před-
vánoční shon a stres, přestanou 
myslet na to, kolik dárků ještě 
nenakoupili, co ještě musí ukli-
dit, napéct – a odejdou příjemně 
vánočně naladěni. Program má 
tři části: Pastýřské, U Betléma a 
Vánoční koledování. Účinkuje v 
něm 90 dětí a mládeže souboru 
Ostravička. Přijďte tedy v pondělí 
21. prosince v 18 hodin do mís-
teckého Kina Petra Bezruče a 
pomozte nám vytvořit tu pravou 
vánoční atmosféru.  Mgr. Radka 

Kulichová, hlasový pedagog

Každý z nás si anděla před-
stavuje nějak jinak, ale věří, 
že svého anděla má. Nejinak 
je na tom i dětský folklorní 
soubor Ondrášek, protože ten 
má andělů celou řadu! Ale za-
čněme pěkně od začátku.

Rok 2009 začal pro Ondrášek 
už na podzim 2008, kdy bylo 
třeba se zamyslet nad dalšími 
cestami a zároveň to byl čas pro 
podání žádosti o grant vyhláše-
ný Nadací OKD. Vznikl projekt s 
názvem „Folklor pro Vás“ a zís-
kal z grantového programu „Pro 
radost a vzdělávání“ Nadace 
OKD příspěvek na realizaci části 
projektu. Nemalou pomocí byla 
také dotace Statutárního města 
Frýdek-Místek. A těmito „úspě-
chy“ rok 2009 začal.

Aby Ondrášek mohl i v tomto 
roce zaujmout laickou i odbor-
nou veřejnost z folklorního světa, 
čekala jeho členy nelehká práce 
a příprava na řadu akcí. První z 
nich byla Přehlídka dětských zpě-
váčků, která se konala v březnu 
na Lidové a Janáčkově konzer-
vatoři v Ostravě. Soubor zde re-

Andělé jsou… s DFS Ondráškem
prezentovaly Klárka Papřoková a 
Jana Jurenková, která v nesou-
těžní kategorii postoupila. V dru-
hém kole byla Janička Jurenková 
nejmladší účinkující a Ondrášek 
reprezentovala velice úspěšně.

V průběhu prvního pololetí se 
konala řada drobných vystoupe-
ní, ale pro Ondrášek byla nejvý-
znamnější Regionální přehlídka 
dětských folklorních souborů v 
Ostravě. Na této přehlídce, která 
se konala v dubnu na Janáčkově 
konzervatoři, soubor vystoupil s 
novým pásmem v choreografii 
Lenky Dujkové, umělecké ve-
doucí a zakladatelky souboru, 
„Čim dal, čim dal, kupime si cim-
bal“. Prezentace tohoto pásma 
zajistila Ondrášku přímý postup 
do Národní přehlídky dětských 
folklorních souborů v Jihlavě.

S obrovskou radostí, nadše-
ním a pokorou se Ondrášek vy-
dal do Jihlavy. Přehlídka se koná 
co dva roky v Kulturním domě v 
Jihlavě a s pásmem o tom, jak 
si děti kupují muziku, Ondrášek 
porotu zaujal natolik, že získal 
její zvláštní ocenění za „Spon-

tánní projev všech účinkujících“, 
což bylo pro všechny členy sou-
boru krásnou odměnou za práci 
a zapálení pro folklor. Ondrášek 
reprezentoval svůj kraj v národní 
přehlídce již v roce 2007, také se 
zvláštním oceněním poroty.

Dalším důležitým mezníkem 
byla letní škola ve Velkých Kar-
lovicích, realizovaná za podpory 
již výše zmíněného grantu Na-
dace OKD. Konala se koncem 
měsíce července a Ondrášek na 
ní začal s přípravou svého prv-
ního samostatného koncertu. A 
právě tady se nám kruh začíná 
pomaličku uzavírat – první kon-
cert a plný andělů!

„Anděl, kam se podíváš“ – 
název celovečerního koncertu, 
ve kterém nás dětské hry, tance 
a písně zavedly do dob minu-
lých a ukázaly nám jednodu-
chost, krásu a hodnoty lidské-
ho života. Jako host koncertu 
vystoupila cimbálová muzika 
Soláň se sólovým zpěvákem 
Pavlem Ptáčkem. Také jejich 
vystoupení obohatilo všechny 
příznivce folkloru.

A jak to bylo s anděly? To 
nám ukázaly děti z Ondrášku na 
závěr koncertu. Všichni přítomní 
pochopili, že když se v životě 
potkají dva, třebaže jednokřídlí 
andělé, tak společně – ve dvou – 
letět dokážou. A tak je Ondrášek 
i řady jeho příznivců plný andělů.

Věříme, že rok 2009 byl an-
dělský nejen pro Ondrášek a 
okolí, ale i pro všechny z vás, 
a doufáme, že s andělskou 
lehkostí a nadhledem se podaří 
letět každému z nás. Protože 
andělé jsou… s námi.

Karel Plunder

Vernisáží byla v sobotu 13. 
prosince zahájena ve frýdecké 
Galerii Pod Svícnem v pořadí 
již sedmá každoroční kolektiv-
ní přehlídka Salon, tentokrát 
s všudypřítomným tématem 
Chvění. To se promítlo i do 
avizovaného živého vystoupe-
ní akusticko elektrického dua 
Dva, které se chvělo v posteli 
s chřipkou, takže je diváci uvi-
dí až na derniéře 30. ledna.

O další kulturní zpestření ovšem 
bylo postaráno zajímavou perfor-
mancí. Konečný počet a výběr 
vystavujících i podoba výtvarných 
prací se jako každoročně do po-
slední chvíle vyvíjí a nakonec se 
zde představuje 38 vystavujících. 
„Jsem velmi rád, že se nám stále 
daří držet nezávislost a původní 
myšlenku galerie jako prostoru ur-
čeného ke konfrontaci rozdílných 
přístupů k umění. Zejména díky 
kurátorské práci Dagmar Čaplygi-
nové si galerie zachovává lehkost, 
potřebný nadhled a nikdy nesklou-

Salon Chvění v Galerii Pod Svícnem
zává k prvoplánové podbízivos-
ti,“ říká provozovatel Petr Korč. 
Kurátorka Dagmar Čaplyginová 
jej doplňuje: „Za více než osm let 
existence hostila Galerie Pod Svíc-
nem řadu osobností nejenom z 
České republiky. V samostatných 
výstavách se představili například 
Karolína Némethová, Petr Pavlán, 
Naděžda Friedlová, Jaromír 99, 
Marek Pražák nebo David Vávra.“

Nyní máte tedy v galerii mož-
nost vidět bezmála čtyři desítky 
autorů, z nichž mnozí už se zto-
tožnili s některým z témat minu-
lých ročníků, kdy se umělci vyja-
dřovali k Slasti, Barvě, Portrétu, 
Andělům, Fámám a Klišé. Přijďte 
se podívat, co jim říká chvění. A 
poslední den výstavy se snad 
dočkáme i dua Dva, kteří sami 
sebe charakterizují jako Non-exist 
nations folklore, neboli „Folklór 
neexistujících národů“, a nepřímo 
odkazují k vlivům jako tango, ka-
baret, cirkus, popsongy, kuchyň-
ský beatbox či freakfolk.  (pp)

Herci a muzikanti ze skupiny Donebevolající připravili na Stříbrnou 
neděli veselé vánoční divadelní představení „Za hvězdou“ na mís-
teckém náměstí u Vánočního stromu. Komedie na motivy starých 
barokních lidových her, proložená živě hranými koledami v moder-
ních úpravách, měla velký ohlas a plno diváků. Foto: Petr Pavelka
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MOST ZA TMY: Speciální osvětlení lávky přes řeku Ostravici stavbě dodává na výjimečnosti.
Foto: Petr Pavelka

Chceme propojit stávající cyklostezky s okolními obcemi Chceme propojit stávající cyklostezky s okolními obcemi 
a s centrem města a získat další dotace pro městoa s centrem města a získat další dotace pro město

Slavnostní otevření nové 
lávky přes řeku Ostravici pro 
pěší i pro cyklisty v pátek 
4. prosince znamenalo dal-
ší spojnici mezi Frýdkem a 
Místkem, která ušetří mnoha 
lidem spoustu času, neboť 
zkracuje vzdálenost mezi sta-
rým a novým autobusovým 
stanovištěm. Projekt potěší 
ale především cyklisty, jimž je 
primárně určen.

Na projekt „Napojení nového 
autobusového nádraží a nádraží 
ČD na systém cyklostezek“ zís-
kalo město téměř sedm milionů 
ze Státního fondu dopravní infra-
struktury. Celkově přes 18 milio-
nů bylo vynaloženo v rámci roz-
voje cyklistické dopravy ve městě 
na více než kilometr nových cyk-
lostezek, které jsou řešeny pře-
vážně jako smíšené komunikace 
pro pěší a cyklisty, a výstavbu 
nové lávky. Stavba, která začala 
koncem července, přispěje k vy-
tvoření bezpečného dopravního 
prostoru pro cyklisty propojením 
nového autobusového nádraží, 
nádraží ČD s napojením na pá-
teřní cyklotrasy „Frýdek-Místek 

průtah městem východ-západ“ 
a „Ostrava-Beskydy“ (trasa po-
dél řeky Ostravice). Ačkoliv o 
přínosu nového mostu nemůže 
být sporu, najdou se takoví, kte-
ří jej vidí jako koupi norkového 
kožichu v době ekonomické kri-
ze, tedy zbytečný luxus, a hned 
sypou z rukávu jiné „potřebnější“ 
věci, kam mohla radnice investo-
vat. Neuvědomují si, že dotační 
tituly jsou vypisovány na velmi 
specifické podmínky a konkrétní 
projekty, nikoliv na široké použití. 
Má-li tedy město šanci jakoukoliv 
dotací vylepšit příjmy městské 
pokladny, vrhá tímto směrem 
maximální úsilí, protože jinak po 
nich sáhnou jiná města. „Pořád 
platí, že jakékoliv získané peníze 
navíc jsou pro město přínosem. 
Znovu se nám podařilo realizo-
vat investiční akci, která lidem 
usnadní život. Navíc se jedná o 
stavbu architektonicky zajíma-
vou a odvážnou,“ říká náměstek 
primátora Miroslav Dokoupil, 
který má investice ve městě na 
starosti. „Od nové lávky byla 
také dobudována cyklostezka 
k bývalému houpacímu mostu. 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ: Za město přestřihli pásku zleva náměstci primátora Petr Cvik a Miroslav 
Dokoupil.       Foto: Petr Pavelka

Tato nová část cyklostezky ve-
doucí po frýdecké straně břehu 
řeky Ostravice významně odlehčí 
místeckému břehu v centrálním 
parku, kde zvláště v letním ob-
dobí byla stávající cyklostezka 
s chodníkem značně vytížena a 
velké množství cyklistů i chodců 
zde občas vytvářelo nepřehled-
nou situaci,“ doplnil náměstek 
primátora Petr Cvik.

Nová betonová lávka je sto 
metrů dlouhá, tři metry široká a 
jako jediná lávka přes řeku má 
osvětlení v zábradlí. Jedinečná 
je také svou konstrukcí. Hlav-
ním nosným prvkem lávky je tzv. 
předpjatý pás. Ten je tvořen nos-
nými ocelovými lany ukotvenými 
do opěr na obou březích řeky a 
tenkými betonovými segmenty, 
které tvoří mostovku. „Pro tento 
typ lávek jsou přirozené průvěsy 
jednotlivých polí mostovky, ale 
také mírné kmitání. Uživatelé 
lávky tedy mohou při přechodu 
nebo zastavení na konstrukci 

registrovat velmi mírné „houpá-
ní“ nebo chvění. Přednostmi to-
hoto typu konstrukce je rychlost 
výstavby a šetrnost k životnímu 
prostředí. Přemostění je totiž 
možné bez zásahu do toku řeky. 
Konstrukce tohoto typu jsou roz-
šířeny zejména v USA, Němec-
ku a Japonsku. Statutární město 
Frýdek-Místek se tak zařadilo 
mezi několik málo měst v České 
republice, kde byly lávky tohoto 
typu realizovány,“ řekl náměstek 
primátora Miroslav Dokoupil. 

Kratší a příjemnější cestu 
mezi centrem Místku a novým 
autobusovým a vlakovým ná-
dražím přes lávku v lokalitě u 

Sokolíku v Sadech B. Smetany 
začali lidé ihned hojně využívat. 
A čas cyklistů teprve přijde. 

Na závěr se ještě všem po-
chybovačům ohledně počínání 
radnice ve finančně těžších 
časech sluší připomenout, že 
vynaložené náklady jsou zhruba 
o deset milionů korun nižší než 
předpokládala projektová doku-
mentace. V době ekonomické 
krize totiž větších veřejných za-
kázek ubývá a mezi stavebními 
firmami je o ně velký zájem, což 
souvisí s nabízenou cenou za 
zhotovení. I proto je dobře, že 
se radnice nebojí využívat do-
stupné dotační tituly.  (pp)
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V říjnu to vypadalo, že sil-
ničáři budou mít pořádně per-
ný závěr roku. Ale předčasný 
sníh nadělal spoustu problé-
mů zejména v horských ob-
lastech, které jsme přímo ve 
městě prakticky nepocítili. Až 
do prosince si pak technické 
služby TS a.s. užívaly relativ-
ní klid. Plán zimní údržby je 
však připraven a podle po-
sledního vývoje a předpovědí 
to vypadá, že už se definitiv-
ně dostane na pořad dne.

Rada města na své schůzi 
konané 19. listopadu schválila 
Plán zimní údržby na zimní obdo-
bí 2009-2010 a Nařízení města o 
rozsahu, způsobu a lhůtách od-
straňování (zmírňování) závad ve 
schůdnosti a sjízdnosti na míst-
ních komunikacích, schůdnosti 
na průjezdních úsecích silnic a o 
úsecích místních komunikací.

„Plán zimní údržby místních 
komunikací stanoví pořadí dů-
ležitosti místních komunikací, 
seznam neudržovaných míst-
ních komunikací, technologie 
provádění zimní údržby místních 
komunikací, harmonogram pro-
vádění zimní údržby a podobně,“ 
přiblížil náměstek primátora Petr 
Cvik, který má na starosti vnitřní 
dopravu ve městě.

Seznam neudržovaných 
místních komunikací vychází z 
platného nařízení města. Tento 
seznam byl v důsledku schválení 
tzv. chodníkové novely zákona o 

Silničáři jsou na zimu připraveniSilničáři jsou na zimu připraveni
pozemních komunikacích, podle 
které město musí zajišťovat zimní 
údržbu všech chodníků, rozšířen. 
Pokud by totiž město zahrnulo do 
plánu zimní údržby všechny míst-
ní a účelové komunikace v majet-
ku města, náklady na zimní údrž-
bu by se několikanásobně zvýšily.

„Je nutno zdůraznit, že i na 
místních komunikacích, které jsou 
uvedeny v seznamu neudržova-
ných komunikací, se provádí zim-
ní údržba. Provádění zimní údržby 
těchto komunikací se ale neřídí 
ustanoveními platného plánu zim-
ní údržby. Tyto místní komunikace 
se udržují mimo pořadí, až poté, 
co je zajištěna a provedena zimní 
údržba místních komunikací za-
řazených do plánu zimní údržby. 
Ani po schválení nového naříze-
ní města nedojde k zásadnímu 
omezení zajišťování zimní údržby 
místních komunikací, pouze ně-
které místní komunikace budou 
udržovány mimo stanovené časo-
vé lhůty,“ vysvětlil vedoucí odboru 
dopravy a silničního hospodářství 
Miroslav Hronovský.

Pro jednotlivé třídy důležitosti 
místních komunikací zařazených 
do plánu zimní údržby jsou urče-
ny časové lhůty, během kterých 
na nich musí správce místních 
komunikací provést tzv. první 
zásah. To neznamená, že v 
tomto časovém limitu musí být 
na těchto místních komunikacích 
zcela odstraněn sníh nebo nále-
dí. Správce místních komunikací 

má totiž ze zákona závady ve 
schůdnosti a sjízdnosti místních 
komunikací pouze zmírnit, což 
znamená provedení posypu 
místní komunikace, proplužení 
místní komunikace a podobně.

Občanům jako každý rok při-
pomínáme, že ne všechny po-
zemní komunikace nacházející 
se na území města Frýdku-Míst-
ku jsou v majetku nebo správě 
města (viz rámeček). Páteřní ko-
munikace ve městě jsou státními 
silnicemi nebo krajskými silnice-
mi. Na území města se nachází 
také mnoho soukromých a úče-
lových komunikací, a to zejména 
na území jednotlivých místních 
částí. Až zbytek tvoří místní ko-
munikace, na kterých zajišťuje 
provádění zimní údržby město, 
prostřednictvím správce místních 
komunikací, společnosti TS a.s. 
Frýdek-Místek. „Celkem město 
udržuje 356 kilometrů místních 
komunikací, z toho 178 kilometrů 
chodníků. Z tohoto výčtu je jas-
né, že jejich údržba vyžaduje ne-
malé úsilí a nároky na techniku, 

přičemž nelze plošně uspokojit 
veškeré požadavky v krátkém 
časovém úseku. Plán zimní údrž-
by stanovuje priority podle důle-
žitosti lokalit na chod města,“ řekl 
náměstek primátora Petr Cvik.

Kromě nejasností ohledně 
vlastnictví komunikací a z něj vy-
plývající odpovědnosti za jejich 
údržbu bývají dohady ohledně 
bezpečnosti na chodnících. „Ma-
jitelé nemovitostí přiléhajících k 
chodníkům ručí za škody vzniklé 
pádem sněhu a tzv. rampouchů 
ze své nemovitosti na přilehlý 
chodník nebo komunikaci. Ma-
jitel nemovitosti se této své po-
vinnosti nemůže zbavit tím, že 
na chodník nebo silnici umístí 
zátarasy s upozorněním „Pozor, 
padá sníh“, Pozor, padá led“ a 
podobně. Nehledě na skuteč-
nost, že osazení jakýchkoliv 
zátarasů, zábran, upozornění 
na chodník nebo silnici nelze 
umístit bez povolení příslušné-
ho silničního správního úřadu,“ 
připomíná Miroslav Hronovský, 
který doufá, že se tuto zimu ne-

Státními a krajskými silnicemi na území města jsou 
následující ulice:
• ulice Hlavní, Příborská (státní silnice I/48)
• ulici Bruzovská (krajská silnice II/473)
• ulici Lískovecká (krajská silnice II/477)
• ulice Revoluční, J. Opletala, tř. 17. listopadu (kraj-
ská silnice II/473)
• ulici Beskydská (státní silnice I/56)
• část ulice Ostravská (krajská silnice III/48411)
• ulice Na vyhlídce (krajská silnice II/477)
• ulici Staroměstská (krajská silnice II/477)
• ulici Slezská (krajská silnice II/477)
Zimní údržbu na těchto ulicích město nezajišťuje!

Město udržuje pouze místní komunikace

DISPEČINK TECHNICKÝCH SLUŽEB: Stav komunikací je pod dozorem 24 hodin denně. Foto: Petr Pavelka

dočkáme kalamitních stavů.
Kalamitní stav v souladu se 

zákonem o pozemních komu-
nikacích a v souladu s platným 
Plánem zimní údržby vyhlašuje 
primátorka města. „Kalamitní 
stav se vyhlašuje v případě, kdy 
správce pozemních komunikací 
není schopen provádět zimní 
údržbu ve stanovených časo-
vých lhůtách a rozsahu. Napří-
klad z důvodu intenzivního sně-
žení, vzniku plošně rozsáhlého 
náledí, vzniku extrémních pově-
trnostních podmínek a podobně. 
Po vyhlášení kalamitního stavu 
již pro správce pozemních ko-
munikací neplatí časové lhůty pro 
zmírňování závad ve sjízdnosti a 
schůdnosti místních komunikací 
dle plánu zimní údržby, a to až 
do doby odvolání kalamitního 
stavu. Proto se kalamitní stav 
vyhlašuje pouze ve výjimečných 
případech, aby se v konečném 
důsledku nejednalo o opatření 
pro občany nevýhodné,“ osvět-
lila krajní řešení primátorka Eva 
Richtrová.  (pp)

ZÁSOBY POSYPU: V říjnu to vypadalo na těžké časy pro silničáře, 
ale od té doby se zásoby na ošetřování vozovek příliš neztenčily. 

Foto: Petr Pavelka

MAPA MĚSTA: Svítící diody informují o situaci.      Foto: Petr Pavelka
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Lůžkový výtah 
usnadňuje vstup

(Pokračování ze strany 2)
Výtah s automatickými te-

leskopickými dveřmi a dvěma 
vstupy nabízí digitální signaliza-
ci polohy a směru jízdy v kabi-
ně, ale také signalizaci přetížení 
a hlasové oznámení příjezdu 
kabiny do stanice. Všechny 
ovladače výtahu jsou označeny 
Braillovým písmem. 

Výtah je vybaven také nouzo-
vým evakuačním systémem, což 
znamená, že v případě potřeby 
lze výtah vyřadit z normálního 
provozu a zvolit evakuační režim. 
Evakuační režim se aktivuje klí-
čovým ovladačem umístěným ve 
stanici určené k evakuaci a v ka-
bině výtahu. V případě evakuace 
kabina sjede do stanice určené 
k evakuaci, otevřou se dveře a 
výtah nereaguje na vnější ani 
kabinové volby, další aktivací 
klíčovým ovladačem v kabině je 
výtah uveden do nouzového eva-
kuačního režimu.  (pp)

Pro inzerci ve zpravodaji
volejte 603 249 743
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o celkové výměře 123,26 m2 
nacházející se v I.PP a I.NP ob-
jektu čp. 61, k.ú. Skalice u Frýd-
ku-Místku, obec Frýdek-Místek 
(Kulturní dům – restaurace). 

Smlouva o nájmu na dobu 
neurčitou, doporučená výše 
nájemného 790 Kč/m2/rok. K re-
stauraci přísluší terasa o výměře 

Statutární město Frýdek-Místek
nabízí k pronájmu nebytové prostory

34,01 m2. Žádost o pronájem 
s informací, za jakým účelem 
budou nebytové prostory využí-
vány, doručte na podatelnu Ma-
gistrátu města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, 
Radniční 1148.

Případné dotazy na telefon-
ním čísle 558 609 174.

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k. ú. Místek
1) Objekt čp. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 13,26 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 15,34 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 14,36 m2 (I.NP)
2) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
- nebytové prostory o výměře 19,97 m2 (IV.NP)
4) Objekt čp. 72, ul. J. Trnky
- nebytové prostory o výměře 43,31 m2 (II.NP)

5) Křížový podchod, směr Ostravská
- nebytový prostor o výměře 24,70 m2

k. ú. Frýdek
1) objekt čp.549 (ul. Růžový pahorek) 
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (I.NP)
2) Objekt čp. 604, Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (VII.NP a VIII.NP)
3) Objekt čp. 606, Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (II. NP, VII.NP)

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

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

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

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-
né: lednice, mrazničky, sporáky, 

Sběr nebezpečných a 
velkoobjemových odpadů

pračky, mikrovlnné trouby, fri-
tovací hrnce, vařiče, myčky ná-
dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.
Mobilní sběrna:
U krytého bazénu 15. 12. - 17. 12.
Provoz: Út, St, Čt 10.00 – 18.00
Sběrné dvory:
Collo louky, Pod estakádou
Provoz: 
Po – Pá 8.00 – 18.00
So 8.00 – 14.00
Sběr komunálního odpadu v 
našem městě provádí Frýdecká 
skládka, a.s., tel.: 558 627 047, 
558 438 330, 558 636 251.

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

kontakty na jednotlivé osoby, včetně umístění a čísla kanceláře.

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

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

o celkové výměře 46,84 m2 na-
cházející se v I.NP objektu čp. 
159, ul. Komenského, k.ú Mís-
tek, obec Frýdek-Místek (věžový 
dům u křížového podchodu). Ne-
bytové prostory byly kolaudová-
ny jako prodejna.
Výše nájemného v místě obvyk-
lá je 1.470 Kč/m2/rok. Žádosti o 
pronájem s nabízenou výší náj-
mu (zvlášť v zapečetěné obálce 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

s nápisem „Neotvírat-pronájem 
NP čp. 159“) a informací, za 
jakým účelem budou nebytové 
prostory užívány, zasílejte na 
adresu Magistrát města Frýdek-
Místek, odbor správy obecního 
majetku, Radniční 1148 maxi-
málně do 30. 12. 2009 17.00 
hodin.
Případné dotazy na telefonním 
čísle 558 609 174, p. Prihodová.

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

Černé skládky, to je nešvar, 
který neustále přetrvává. Co to 
vlastně ta černá skládka je a jak 
vzniká? Prostě odložíte to, co se 
vám už nehodí do bytu, sklepa 
nebo do garáže, na nějaké vhod-
né místo na veřejném prostran-
ství. Ideální je vybrat si nějaké 
místo, které bude alespoň trochu 
skryto před zraky ostatních.

I když občanovi, který takovou 
skládku založí, hrozí poměrně vy-
soké pokuty, a to až do výše pa-
desáti tisíc korun, najde se mezi 
námi mnoho takových, kteří než 
aby se snažili odpad zlikvidovat 

Černé skládky a jejich odstraňování
jiným způsobem, raději ho odve-
zou ven do přírody a tam ho „ukli-
dí“. Pár z nich se odpadu zbavuje 
téměř veřejně a za bílého dne.

Protože je většinou těžké zjis-
tit, odkud odpad pochází a kdo 
byl jeho majitelem, dopadá likvi-
dace černých skládek většinou na 
bedra obcí, v jejichž katastru se 
odpad nachází. Jistě by se pení-
ze použité na jejich likvidaci daly 
použít mnohem účelněji, třeba na 
vybudování nových dětských hřišť 
nebo na ekologickou osvětu.

Pokud se chcete zbavit od-
padů, není nic jednoduššího, 

než jej odevzdat na sběrný dvůr 
(Panské Nové Dvory, Collolouky, 
Estakáda) nebo mobilní sběrnu.

Občanům doporučujeme 
předcházet vzniku nelegálních 
skládek. Zaznamenáte-li ve svém 
okolí černou skládku, obraťte se 
na obecní úřad, odbor životního 
prostředí, oddělení vodního a 
odpadového hospodářství, měst-
skou policii nebo nejbližší oblast-
ní inspektorát České inspekce 
životního prostředí. Můžete-li, 
pořiďte důkazní materiály (video, 
foto; zaznamenejte den, hodinu, 
druh odpadu, SPZ apod.).

V současnosti probíhají prá-
ce na zpracování studie, řešící 
budoucí využití lokality areálu 
bývalých kasáren „Palkovická“. 
V souvislosti s těmito pracemi 
společnost Tebodin Czech Re-
public, s.r.o., na základě uza-
vřené smlouvy a plné moci k 
zastupování Statutárního města 
Frýdek-Místek v této věci, bude 
počátkem roku 2010 zajišťovat 
dotazníkové řízení v ulicích měs-
ta Frýdek-Místek resp. v jeho 
specifikovaných částech. 

Toto dotazníkové řízení má za 
cíl zjistit mezi širokou veřejností 
zájem, resp. představu o bu-
doucím využití stávajícího areálu 
bývalých kasáren Palkovická. 
Závěry z tohoto řízení budou ná-
sledně promítnuty do konečného 
podoby studie proveditelnosti 
předmětného záměru.

Regenerace brownfields v lokalitě 
areálu bývalých kasáren Palkovická

Současně s terénním šetře-
ním, které bude probíhat v mě-
sících leden a únor roku 2010, 
bude možné si vyzvednout, v 
případě vašeho zájmu, dotazník 
na informacích obou budov Ma-
gistrátu města Frýdek-Místek na 
ulicích Radniční 1148 a Palac-
kého 115, kde budou příslušné 
dotazníky k dispozici v termínu 
6. 1. 2010 – 15. 2. 2010. Tamtéž 

bude možné vyplněné formuláře 
rovněž odevzdat.

Dotazníkové řízení bude pro-
bíhat anonymně.

Za společnost Tebodin Czech 
Republic, s.r.o. si dovolíme vyjá-
dřit naději, že se toto dotazníko-
vé řízení shledá se zájmem, kte-
rý si předmětný investiční záměr 
Statutárního města Frýdek-Mís-
tek zcela jistě zaslouží.

24. 12. čtvrtek (Štědrý den) řádný svoz dle harmonogramu
25. 12. pátek (1. svátek vánoční) řádný svoz dle harmonogramu
26. 12. sobota (2. svátek vánoční) volný den
27. 12. neděle volný den
28. 12. pondělí řádný svoz dle harmonogramu
29. 12. úterý řádný svoz dle harmonogramu
30. 12. středa řádný svoz dle harmonogramu
31. 12. čtvrtek (Silvestr) řádný svoz dle harmonogramu
1. 1.  pátek (Nový rok) volný den
2. 1.  sobota náhradní svoz za pátek 1. 1.

Svoz odpadů o Vánocích 2009

1) Sběrný dvůr v Místku – ul. Collo-
louky (vedle supermarketu Tesco)
2) Sběrný dvůr ve Frýdku – ul. 
Hlavní („pod estakádou“ – u vjez-
du do objektu závodu Slezan 09)
21.12. Po 9 - 17 hod
22.12. Út 9 - 17 hod
23.12. St 9 - 17 hod
24.12. Čt zavřeno
25.12. Pá zavřeno
26.12. So zavřeno
27.12. Ne zavřeno
28.12. Po 9 - 17 hod
29.12. Út 9 - 17 hod
30.12. St 9 - 17 hod
31.12. Čt 9 - 17 hod
1.1. Pá zavřeno
2.1. So 8 - 14 hod
3.1. Ne zavřeno
3) Sběrný dvůr ve Frýdku – ul. 
Panské Nové Dvory (objekt spo-
lečnosti Frýdecká skládka, a.s.)
21.12. Po 6 - 14 hod
22.12. Út 6 - 14 hod

Provoz sběrných dvorů o Vánocích
23.12. St 6 - 14 hod
24.12. Čt zavřeno
25.12. Pá zavřeno
26.12. So zavřeno
27.12. Ne zavřeno
28.12. Po 6 - 14 hod
29.12. Út 6 - 14 hod
30.12. St 6 - 14 hod
31.12. Čt 6 - 14 hod
1.1. Pá zavřeno
2.1. So zavřeno
3.1 Ne zavřeno
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Č.
Název
programu

Popis Kdo může žádat Omezení výše fin. podpory
Ukončení
příjmů
žádostí

1
ICT v
podnicích III

Rozšíření nebo zavedení informačních a ko-
munikačních technologií

malý a střední podnik, alespoň 2 uzavřené po 
sobě jdoucí zdaň. období; ekonom. činnost 
musí směřovat do zpracovatelského průmys-
lu – CZ-NACE C10- C33 (vyjma 12 a 19)

Minimální výše: 0,35 mil. Kč
Maximální výše: 20 mil. Kč

15.10.2010

2
INOVACE
-Patent

zvýšení inovačního potenciálu podnikatelské-
ho sektoru prostřednictvím dotací na realizaci 
inovačních projektů podniků (zejména MSP) 
a na projekty veřejných výzkumných institucí, 
vysokých škol, fyzických osob a MSP směřující 
k ochraně práv průmyslového vlastnictví

Malý, střední a velký podnik

u inovačního projektu: ve výši 1 – 75 
mil. Kč, v případě regionů se soustře-
děnou podporou státu je poskytová-
na dotace až do výše 150 mil. Kč
u projektu na ochranu práv průmys-
lového vlastnictví:
ve výši 10 tis. – 1 mil. Kč

31.5.2010

3 Progres
Cílem je umožnit realizaci rozvojových podnika-
telských projektů malých a středních podnikatelů 
a pomocí podpory ve formě podřízeného úvěru 

Malý a střední podnikatel
Úvěr ve výši až 25 mil. Kč s pevnou 
úrokovou sazbou 3% p.a. + finanční 
příspěvek ve výši 10% z úvěru

31.12.2009

4
Záruka

pomocí zvýhodněných záruk a zvýhodněných 
záruk s finančním příspěvkem k zaručované-
mu úvěru usnadňovat zejména realizaci podni-
katelských projektů malých a středních podni-
katelů zaměřených na investice a zvyšovat tak 
konkurenceschopnost těchto podnikatelů

Malý a střední podnikatel

Podpora je poskytována ve formě:
• zvýhodněné záruky,
• zvýhodněné záruky s finančním
příspěvkem k zaručovanému úvěru

31.12.2009

5 Prosperita II
zakládání a další rozvoj vědeckotechnických 
parků, podnikatelských inkubátorů a center pro 
transfer technologií, podpora sítí business angels

podnikatelské subjekty, sdružení podnika-
telů, územní samosprávné celky a jejich 
svazky, veřejné výzkumné instituce, vyso-
ké školy a ostatní vzdělávací instituce, stá-
vající provozovatelé vědeckotechnických 
parků, podnikatelských inkubátorů a center 
pro transfer technologií

až do výše 300 mil. Kč 30.6.2010

6
Školící
střediska II

V rámci tohoto programu mohou podniky žádat 
o dotaci na výstavbu, rekonstrukci, pořízení či vy-
bavení školicích center nebo školicích místností.

podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti 
působící ve vymezených CZ-NACE (dříve 
OKEČ), sdružení podnikatelů, podnikatel-
ská seskupení vzniklá na základě Obchod-
ního zákoníku nebo jiného právního předpi-
su, nestátní neziskové organizace

0,2-100 mil. Kč 31.5.2010

7 Nemovitosti II

Program Nemovitosti umožňuje získat finanč-
ní podporu na přípravu podnikatelských zón, 
rekonstrukci staveb a částečně i na výstavbu 
nájemních objektů v sektoru zpracovatelského 
průmyslu (CZ-NACE 10-33), dále také strate-
gických služeb a technologických center.

územní samosprávné celky, 
podnikatelské subjekty 

% z nákladů projektu 
dotace se řídí Regionální mapou in-
tenzity podpory pro ČR na období let 
2007-2013 a činí maximálně: 60 % 
pro malé podniky, 50 % pro střední 
a 40 % velké podniky. U územně sa-
mosprávných celků je výše stanove-
na na maximálně 40 %

31.3.2010

8
Podpora zaklá-
dání podniků a 
jejich rozvoje

vytváření nových pracovních míst a rozvoj hos-
podářské struktury nezemědělských aktivit

fyzická nebo právnická osoba, která spl-
ňuje podmínky pro zařazení do kategorie 
mikropodniků, maximální obrat: 53 mil. Kč

Minimální výše: 30 tis. Kč
Maximální výše: 45 mil Kč
Maximální příspěvek na projekt: 60%

26. 2. 2010
(zatím neo-
ficiální) 

1-7: http://www.czechinvest.org; telefon: 595 198 480-4; e-mail: ostrava@czechinvest.org, 8: http://www.mze.cz; telefon +420 221 812 357; e-mail: anna.hrdlickova@mze.cz

Aktuální možnosti získání dotací EU pro podnikatele

Majetková komise 
města po svém jednání 
30. listopadu doporu-
čuje schválit uzavření 
smlouvy o nájmu nemo-
vitostí – objektu 456 na 
Třídě T. G. Masaryka se 
společností Soukromá 
střední odborná škola 
Frýdek-Místek, s.r.o.

Radní tuto záležitost 
projednají na svém 
jednání rady města ve 
čtvrtek 17. prosince.

Pro inzerci ve zpravodaji
volejte 603 249 743
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SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

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

Osobitý snímek o chlapci, který rád 
bubnuje a odmítá vyrůst na protest proti 

světu dospělých. Jeho osudy sledují 
tvůrci v průběhu let 1899-1945 na pozadí 

proměn Gdaňska.
28. 12. v 19.00 hod.
PROTEKTOR/ČR

Okupační drama z doby atentátu na R. 
Heidricha. Protektor byl vyslán za Čes-

kou republiku do boje o Oskara.
29. 12. v 19.00 hod.

MUŽI V ŘÍJI/ČR 
Česká rozverná komedie o tom, jak nápad 
uspořádat v Mouřínově Mistrovství Evropy 

ve vábení jelenů za účasti premiéra je 
jedinou možnou cestou k vysněné silnici.

BIJÁSEK
18. 12. v 10.00 hod.

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ 
- HVĚZDA BETLÉMSKÁ III./ČR

19. 12. ve 14.00 hod.
DOBA LEDOVÁ 3: Úsvit dinosaurů/USA
Animované dobrodružství lenochoda, šav-
lozubého tygra, mamuta a velkých ještěrů.

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

www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Pondělí 21. prosince v 18.00 hodin – 
chrám sv. Jana a Pavla
VÁNOČNÍ KONCERT

Program: W. A. Mozart – Adagio pro 
flétnu a orchestr

J. J. RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Účinkují: Markéta Klimánková – flétna, Sym-
fonický orchestr Frýdek-Místek, studenti 
Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Os-
travě a Ostravské univerzity – sólový zpěv. 
Smíšený pěvecký sbor Smetana, sbormis-
tryně Hana Olková, Ženský pěvecký sbor B. 
Martinů, sbormistr Milan Báchorek, Mužský 
pěvecký sbor Vítkovice, sbormistr Lumír Pi-
vovarský. Diriguje: Marek Prášil
Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)

Pondělí 21. prosince v 18 hodin 
– Kino Petra Bezruče

„SLYŠTE, SLYŠTE, PASTUŠKOVÉ“
Vánoční koncert Dětského folklorního sou-
boru Ostravička, který připomene divákům 
nejpůsobivější melodie lidových zpěvů vá-
nočních. Program má tři části: Pastýřské, 
U Betléma a Vánoční koledování.
Účinkuje 90 dětí a mládeže souboru Os-
travička. Vstupné: 90 Kč a 60 Kč (důchod-
ci, děti do 15 let a členové FOS)

Středa 30. prosince ve 20 hodin
– Národní dům

PŘEDSILVESTROVSKÝ SWINGOVÝ 
TANEČNÍ VEČER

Hrají: WS KVARTET Waldemara Svato-
še s hosty. Vstupné: 150 Kč

ZÁVĚREČNÉ LEKCE TANEČNÍCH 
KURZŮ PRO MLÁDEŽ

středa 16. 12. středeční kurz  skupina I 2
čtvrtek 17. 12. nedělní kurz  skupina L 2
K tanci hraje skupina WS Kvartet
sobota 19. 12. páteční kurz skupina K 2
neděle 20. 12. páteční kurz skupina J 2
K tanci hraje skupina Blankyt
Předprodej vstupenek v kurzech, dopro-
dej dle pozvánek a před jednotlivými ak-
cemi v recepci Národního domu.Informa-
ce na tel. číslech 558 438 011 nebo 558 
433 431

PŘIPRAVUJEME OD LEDNA 2010
POHYBOVÉ A TANEČNÍ KURZY

• KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ
• PILATES
• POWERJÓGA
• FIT BALL
• ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S PRVKY PILATES
• CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
• CVIČENÍ PRO SENIORY
• STREET DANCE
• ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
• MODERNÍ TANEC PRO AKTIVNÍ ŽENY
• TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ - POKROČILÍ
• TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ PÁRY A 
DVOJICE, ZAČÁTEČNÍCI, POKROČILÍ

PLESY
Sobota 9. 1. 2010 od 18 hodin

ABSOLVENTSKÝ PLES
Určen všem absolventům tanečních 

kurzů pro mládež.
Podrobné informace na tel. čísle 558 432 

011 nebo na www.kulturafm.cz

1. – 31. prosince – chodby Národního domu
Říše středu – z Pekingu do Hongkongu, 
Korsika – fotoreportáž Karla Fryše

ZAMĚSTNANCI NÁRODNÍHO 
DOMU FRÝDEK-MÍSTEK PŘEJÍ 

VŠEM PŘÍZNIVCŮM KULTURNÍCH 
POŘADŮ ŠŤASTNÉ A VESELÉ 
VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU 
2010 HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, 

POHODY A MNOHO KRÁSNÝCH 
UMĚLECKÝCH ZÁŽITKŮ.

Čtvrtek 17. prosince v 19 hodin
JARMILA ŠULÁKOVÁ A FLERET

Vánoční koncert folkrockových legend z 
Vizovic u příležitosti 80. narozenin Jarmi-

ly Šulákové a vydání profilového alba 
„Až zavřu dvéři“.

Vstupné: 200 a 180 Kč
Neděle 20. prosince v 15 hodin

Umělecká agentura Aleny Bastlové Opava
NEBOJSA V ČAROVNÉM LESE

Rozmarná hudební činoherní pohádka na 
motivy českých klasických pohádek.

Vstupné: 50 Kč
Výstavy

1. - 31. prosince
Světlo, kříž a krajina – výstava fotografií 

Miroslava Lyska
KINO

18.-20. 12. v 17.00 hod.
HRDINOVÉ Z DARANU/Holandsko

Rodinný film odehrávající se v nádherné 
africké přírodě.

18.-20. 12. v 19.00 hod.
JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTORIE/SR, 

POL, ČR, HU
Film Agnieszky Hollandové o sloven-

ském zbojníkovi. 
21.-22. 12. v 17.00 hod.,

středa 23. 12. v 19.00 hod.
MUŽI V ŘÍJI/ČR

Česká rozverná komedie o tom, jak nápad 
uspořádat v Mouřínově Mistrovství Evropy 

ve vábení jelenů za účasti premiéra je 
jedinou možnou cestou k vysněné silnici.

23. 12. v 17.00 hod.
AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI/ČR

Dobrodružná komedie pro celou rodinu 
zasazená do „středověku“.

28.-29. 12. v 15.00 a 17.00 hod., středa 
30.12. v 17.00 hod.

G-FORCE/USA
Komando morčat ve službách tajné 

služby bojuje za záchranu světa.
30. 12. v 19.00 hod.

Nejnavštěvovanější film roku v našem kině
BATHORY/ČR

Byla legendární uherská hraběnka Báthory 
opravdu největší vražedkyní všech dob nebo 

ženou, která se pro své bohatství a šarm 
stala terčem politickomocenských intrik?

FILMOVÝ KLUB
21. 12. v 19.00 hod.

35 PANÁKŮ RUMU/Francie
Emocemi nabitý příběh otce a dcery s 

originální hudbou Tindersticks.
22. 12. v 19.00 hod.

PLECHOVÝ BUBÍNEK/Německo, Francie

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,
Novodvorská 3478, tel.: 595 170 040, 

www.divadloctyrlistek.cz

Pro mládež a dospělé
Pátek 18. prosince v 18 hodin

Norbert Závodský
Křehkosti

1 skleněná krychle, 1 autonehoda,
6 herců, 7 příběhů

hraje soubor 21 gramů Frýdek-Místek
- vstupné 60 Kč

Předprodej vstupenek vždy v úterý a 
čtvrtek od 15 do 17 hod na aktuální 
páteční nebo sobotní představení!
Půjčování kostýmů v prosinci:
úterý až pátek od 15 do 17 hodin

ŠACHY
18. 12. - MĚSTSKÁ LIGA 
MLÁDEŽE – 4. KOLO

Program: Šachový turnaj 
pro děti a mládež 4-18 
let. Místo a čas: SVČ 
Klíč, Pionýrů 752, Místek, 15:30 - 18:00 
hodin
Informace a přihlášky: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 966

27. 12. - ŠACHY – TURNAJ
RODINNÝCH DVOJIC

Program: Šachový turnaj pro všechny od 
4 do 99 let. Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 
752, Místek, 15:30 - 18:00 hodin
Informace a přihlášky: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 966

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
KOUZELNÁ MOC ROSTLIN

Od počátku svého bytí je člověk spjat s pří-
rodou, a tedy i s rostlinami. Vždy se snažil 
uspokojit své základní potřeby – nasytit 
se, utišit bolest, překonat strach, věřit. A 
rostliny byly důležitým prostředkem. Mimo 
potravy rostlinného původu v přírodě člo-
věk nacházel také spoustu rostlin, které 
zvýrazňují chuť a vůni pokrmu a činily jej 
stravitelnější. Snaha utišit bolest vzniklou 

při zranění či nemoci vedla k využívání 
léčivých bylin a omamných látek. Strach 
z neznámého podněcoval ke vzniku nábo-
ženství a různých rituálů, při nichž se pou-
žívaly různé halucinogeny a vykuřovadla, 
která přiváděla mysl na jinou úroveň.
Vernisáž ve čtvrtek 17. prosince v 17 hodin 
ve výstavních síních frýdeckého zámku.
Potrvá do 24. ledna 2010.

VŮNĚ STŘELNÉHO PRACHU
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
Sobota 26. prosince 13-17 hodin – Rytíř-
ský sál frýdeckého zámku

SVATOŠTĚPÁNSKÉ ODPOLEDNE
Od 15,00 hodin VÁNOĆNÍ KONCERT – 
koledy, černošské spirituály
Účinkují: Michaela Rácová, Zdeněk Kru-
likovský, Michaela Krulikovská, Regína 
Bednaříková. Dále k vidění:
- Kouzelná moc rostlin – výstava
- Vůně střelného prachu
- Kaple sv. Barbory, stálé expozice

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Úterý 22. prosince v 16 hodin – Zelený 
dům na Zámecké ulici ve Frýdku

TEN VÁNOČNÍ ČAS PŘICHÁZÍ
Tématický večer věnovaný vánočním stro-
mečkům, historickým ozdobám, vánočním 
pozdravům, dárkům a receptům na tradič-
ní vánoční pokrmy. Doplněno studijní vý-
stavou a promítáním historických záběrů.

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

tel.: 558 435 449,
mobil: 732 628 731,

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

KLUB NEZBEDA

14. - 18. 12. Výroba přáníček, drobných 
dárků a pečení cukroví
22. 12. „Nezbednické Vánoce“ v klubu a 
rozloučení se „starým rokem“ - poslední 
setkání v roce 2009
Od 23. 12. 2009 do 3. 1. 2010 je Klub 

Nezbeda uzavřen.

16. 12. - Předvánoční slet Broučků
Tradiční podvečerní procházka s lampi-
ony. Sejdeme se v 16.00 hod. před KM 
Broučci a vyrazíme do parku, kde bude 
pro děti připravený program. Na závěr si 
zapálíme prskavky a zazpíváme koledy. 

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

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

e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 
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MaMiCentrum

GALERIE POD SVÍCNEM

16. 12. středa STOUNDRUM + TURNAJ 
VE FOTBÁLKU
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRY FREE!!!
17. 12. čtvrtek FM CITY PARTY
DJ SHUPSTA A VEČER PLNÝ KVALIT-
NÍCH BEATŮ
18. 12. pátek NA:SH:UP – XMASS – SPE-
CIAL!!!
VÁNOČNÍ DNB PÁRTY A LOCAL HEROES 
(NJ, BL), THIEW b2b MEIKOS (BREAKART 
CREW, PHA), HOLARIO - 4 DECKS SHOW 
(REDRUM & BEAT+, BR-PHA), A.THA.M 
b2b DRAKO-B-DAY SET (MESSAROSH&-
STATE OF BEAT, OVA) LUXUS SOUND, 
3XFOTBALL
19. 12. sobota SUNSHINE – AFTERPAR-
TY HITY! 
ČESKÁ KAPELA POPRVÉ VE STOUNU!!! 
AFTERPARTY HITY ZE ZÁHROBÍ OD 23:00
21. 12. pondělí OLDIES PÁRTY
DJ PETR KLEGA A TANEČNÍ PROFIL HUD-
BY Z MINULOSTI…VSTUP ZDARMA!!!
23. 12. středa TITTY TWISTER PARTY 
HH&DNB, DJS BURCHO, BJALY, SHUP-
STA, JAFFA A PARTY SKATESHOPU.CZ, 
TOMBOLA O CENY!! 1. CENA SNOWBO-
ARD SET ZA 10.000!!!!! VSTUP ZDARMA
24. 12. čtvrtek VÁNOČNÍ
ROCKOTÉKA
JIŽ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ ROCKOŠKA, DJ 

DR.H A OTEVŘENO OD 21:00!!! MOŽNÁ 
PŘIJDE I JEŽÍŠEK
25. 12. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ 18 PLUS
PRVNÍ SVÁTEK VÁNOČNÍ V RYTMU STA-
RÝCH DOBRÝCH HITŮ!
26. 12. sobota HITY – VIDEOPÁRTY SPE-
CIÁL!!!
PRVNÍ HITY VIDEOSPECIÁL! PŘIJĎTE SI 
UŽÍT TY NEJLEPŠÍ KLIPY
28. 12. pondělí SKA-FEST
SKA FEST A KAPELY: ALSKAPONES, 
ZELENÉ ZLATO, POKUSTONE TĚ NE-
NECHAJÍ DLOUHO SEDĚT, SOUTĚŽE O 
VSTUPY NA 100 ZVÍŘAT!
29. 12. úterý KONTRAFAKT-RYTMUS 
KRÁL TOUR
RYTMUS, EGO, ANEŠ, EL NINO, JAY 
DIESEL, DAVID STEEL, JANYS, ŠPAT-
NEJ ZVUK A RYTMUS KRÁL TOUR 2009, 
TOMBOLA OBLEČENÍ ZA 15.000 KČ, BE-
ATBOX, SOUTĚŽ O LUXUSNÍ HODINKY 
STORM, BALÓNKOVÁ SEZNAMKA
30. 12. středa BALKÁNSKÁ DISKOTÉKA
PŘEDPOSLEDNÍ VEČER ROKU V RYTMU 
BALKÁNSKÝCH RYTMŮ
31. 12. čt SILVESTROVSKÉ HITY
SILVESTROVSKÁ PÁRTY S OBLÍBENÝMI 
HITY!!!
PŘIPRAVUJEME:
15.-16. 1. 2010 15. NAROZENINY STOUNU!!! 
29. 1. STO ZVÍŘAT 

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

Za vytrvalého deště se akce ruší!
18. 12. - Výtvarka – Jmenovky na 

dárky
Jednoduchá práce pro děti i maminky. 
Materiál k dostání u nás.

21. 12. - Vánoční besídka
Rozloučení s Broučky před vánočním vol-
nem. Budou se zpívat koledy, připomene-
me si některé tradiční vánoční zvyky, uvi-
díme vystoupení dětí z MŠ. Nakonec nás 
čeká vánoční nadílka – pod stromečkem 
dětem rozdáme drobné dárky (přineste je 
s sebou – zhruba v hodnotě 30 Kč)
Od 22. 12. do 3. 1. bude v KM Broučci 

zavřeno !!!
Znovu otevíráme 4. 1.!

Přejeme všem maminkám a jejich 
dětem krásné prožití vánočních svátků 

a do nového roku hodně štěstí a 
úspěchů.

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

MIMI koutek
Každý čtvrtek 15.00-17.00 hod. 
Zveme všechny maminky s miminky a 
dětmi do 1,5 roku. Batolátka si mohou 
hrát v herně bez přítomnosti starších dětí 
a jejich pobyt zde je proto bezpečnější. 
Děti čeká cvičení na rehabilitačních mí-
čích s veselými říkadly.
Cvičení těhotných maminek na rehabi-
litačních míčích pod vedením zkušené po-
rodní asistentky je vždy ve středu v 11.00 
hod. Starší děti si mohou hrát v herně 
Broučků. Cena 50 Kč/hod. Možnost propla-
cení zdravotní pojišťovnou!

Kurz anglického jazyka pro mírně 
pokročilé

Výuka je spojena s konverzací v anglic-
kém jazyce. 
Ještě máme několik volných míst! Cena 
60 Kč/hod. Nabízíme hlídání dětí v době 
výuky. Každý pátek 9.00-10.00 hod. 

Masáže pro maminky
Maminkám nabízíme příjemnou relaxační 
masáž spojenou s hlídáním dětí. Doporu-
čujeme hlavně kojícím maminkám! Bližší 
informace u hospodyňky.

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56,

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

ve st a čt 13-17, v so 9-12
773 993 112,

www.galeriepodzamkem.cz

Prodej výtvarných děl předních
současných malířů a grafiků

Ohlédnutí za legendárními autory 
Pobeskydí

22. 12. - Předvánoční fičák 2009, tradiční 
setkání muzikantů a jejich přátel, hudební 
jamsession mnoha žánrů

GALERIE U ARNOŠTA

GALERIE LANGŮV DŮM
Otevřeno: út-pá 13-18 hodin

Tel.: 723 021 622

Dariusz Fodczuk - Bez souvislostí
Lenka Klodová - Dispozice

Do 16. prosince 2009

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Výstava portrétů ostravského fotografa 
Romana Poláška s názvem Bezdomovci. 

Riegrova ulice, Místek

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)
Ester Davidová

Kolekce sedmi smrtelných hříchů

Ústřední knihovna
Jiráskova 506
tel. 558 630 218,
558 113 410, e-mail: info@mkfrydek.cz

21.-22. 12. - Staročeské Vánoce
v knihovně

(posezení a připomenutí krásných staro-
českých zvyků v oddělení pro dospělé)

Pobočka Hlavní 111
tel. 558 436 993, 558 644 353

e-mail: info@mkmistek.cz
Pobočka na 11.ZŠ J.z Poděbrad

tel. 558 425 536
e-mail: info11zs@mkfrydek.cz

Jiráskova 506
www.mkmistek.cz

SLUŽBY:
- Návštěvní služba porodní asistentky 

(ZDARMA - na základě indikace lékaře)
- Masáže těhotných (klasické i aroma)

- Poradna pro kojení
TERMÍNY

TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
0. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA
ZDARMA – na základě indikace ošetř. gyn.

17. 12., 7. 1., 21. 1., vždy v 10:00
I. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

15. 12. v 16:00
II. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

16. 12. v 16:00

Péče o matku a dítě POMAD,
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

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

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

ních asistentek a fyzioterapeutů)

Těhotenské a poporodní centrum

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
FRÝDEK-MÍSTEK

Služby:
- Návštěvní služba sestry

- Masáže těhotných
- Půjčovna pomůcek (kojenecké váhy, 
kojící polštáře, odsávačky mateřského 

mléka, šátky na nošení dětí…)
- Laktační poradna (u vás doma i v 

MaMiCentru)
Termíny kurzů:

KURZ PÉČE O NOVOROZENCE
A KOJENCE

19.12.2009 v 10.00
A na tyto kurzy se můžete těšit opět v 

novém roce…
SPRÁVNÁ MANIPULACE S NOVO-

ROZENCEM  A KOJENCEM, DĚTSKÉ  
MASÁŽE SE  ZÁKLADY AROMATERA-
PIE, VÝŽIVA KOJENCE A BATOLETE

Zdravotnické zařízení MaMiCentrum
Služby pro maminky a miminka

Aquapark Olešná, Místek
tel.: 608 575 384

e-mail: info@mamicentrum.eu
Web: www.mamicentrum.eu

Salon
7. ročník kolektivní přehlídky

Téma Chvění
Výstava potrvá do 30. ledna 2010.

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE

aneb Porod s epidurálem
ŠÁTKOVÁNÍ MIMINEK

BESEDA: MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENY 
Leden 2010

TERMÍNY CVIČENÍ:
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý - 8:45, 10:00, 16:00
Čtvrtek - 8:45, 10:00, 14:00

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – TANEC
Úterý - 11:30 

POPORODNÍ CVIČENÍ
Čtvrtek - 15:15

CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI
„aneb jak dítěti dopomoci správně růst“ 

pod vedením fyzioterapeutky
I. BLOK PRO DĚTI od 0-6 měsíců

15. 1., 22. 1., 29. 1. – 9:30
II. BLOK PRO DĚTI od 6-12 měsíců

15. 1., 22. 1., 29. 1. – 11:00
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