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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
vždy na počátku nového roku vám 

pro zajímavost předkládáme něco ze 
statistiky týkající se demografických 
údajů našeho města.

K 1. 1. 2010 je to poprvé v novodobé 
historii našeho města, kdy počet obyvatel 
města včetně okrajových částí poklesl 
pod hranici šedesáti tisíc – je nás 59 807 
obyvatel. Vzhledem k loňskému roku je 
to o 515 obyvatel méně než v předcho-
zím roce. Meziroční pokles obyvatel našeho města je dlouhodobý, ale 
ještě nikdy nebyl tak výrazný (vloni to bylo o 83 obyvatel méně). Největší 
úbytek obyvatel má Místek – o 428 obyvatel na současných 23.074 oby-
vatel, Frýdek pak o 235 obyvatel méně na současných 32.691 obyvatel, 
ve Skalici mají o 3 obyvatele méně – 1.263 obyvatel. Naopak největší 
přírůstek o 38 občanů má Lískovec na současných 1.392, Lysůvkám 
přibylo šest, takže jsou na počtu 328, Zelinkovicím ubyli čtyři na 297 
obyvatel a Chlebovicím tři na celkový počet 763 zde žijících lidí.

Ve městě máme 24.189 svobodných, 7.711 rozvedených, 4.011 
ovdovělých a 23.896 obyvatel v manželském svazku.

Zajímavé je i srovnání počtu mužů a žen – celkově u nás žije 
29.603 mužů a 30.204 žen. Čísla vypovídají o převaze žen ve městě. 
To však platí pouze pro věkovou kategorii nad 60 let – 4.593 mužů, 
ale o 1.003 ženy více – celkově 5.596 žen. Ve všech ostatních sle-
dovaných kategoriích je více mužů – do 6 let věku je 1.847 chlapců 
a 1.751 děvčat, od 6 do 18 let máme 3.842 chlapců a 3.793 děvčat a 
kategorii 18 až 60 let je u nás 19.321 mužů a 19.064 žen.

Zajímavý je také údaj o počtu narozených dětí v loňském roce – 1471 
dětí (oproti 1344 dětem narozeným v r. 2008), z toho 765 chlapců a 706 
děvčat, dvojčata se narodila celkem 14krát. Smutným údajem je 867 
(oproti 820 v r. 2008) zemřelých v loňském roce. A ještě jeden údaj – vlo-
ni bylo uzavřeno 244 sňatků (oproti 350 v r. 2008), z toho 45 církevních.

Pokud bychom se podívali na náš správní obvod 37 obcí, také 
zde došlo k poklesu počtu obyvatel – o 239 obyvatel na současných 
111.141 obyvatel. Pro srovnání největší pokles počtu obyvatel kromě 
našeho města zaznamenala obec Staříč (-59), naopak největší ná-
růst Řepiště (+49), Dolní Domaslavice (+41), Vojkovice (+36), o 35 
obyvatel více mají shodně Palkovice a Baška.

Snad i v tomto roce přivítáme mezi námi více nových občánků než 
vloni a bude jich více než našich blízkých, se kterými se navždy roz-
loučíme.   Eva Richtrová

ODKLIZENO!: Takto prokoukly například ulice J. Božana a Pekařská na Slezské.   Foto: Petr Pavelka

Mimořádná sněhová na-
dílka si vyžádala mimořádný 
postup ze strany města, které 
jako jediné přistoupilo k blo-
kovému čištění ulic. Díky tomu 
se zlepšila jejich průjezdnost 
a rovněž se město připravilo 
pro případ, že by následovaly 
další příděly sněhu.

Na akci s odklizením sněhu 
byli občané upozorněni měst-
ským rozhlasem a přechodnými 
značkami ve vybraných lokali-
tách. „Měli jsme trochu obavu, 
jak lidé tento postup přijmou, 
protože chápeme, že někteří 
řidiči jednoduše přes zimní ob-
dobí nevyjíždějí vůbec a mají 
třeba i vozidla zaparkovaná bez 
baterií, ale výsledek akce byl 
potěšující. Většina řidičů se k 
tomu postavila kladně a odmě-
nou jim je mnohem snadnější 
parkování,“ hodnotil odklízení 
sněhu, nahrnutého údržbou na 
okraj cest, náměstek primátora 
Petr Cvik, který má dopravu ve 
městě na starosti.

„Kdyby napadl další sníh, 
neměli bychom už vlastně kde 
odhrnovat, komunikace by byly 
natolik zúžené a možnost par-
kování natolik snížená, že by 
se mohly objevit skutečně ob-

Celé město se pralo se sněhemCelé město se pralo se sněhem

Město musí v letošním 
roce hospodařit s omezeným 
rozpočtem, zásobník odboru 
dopravy a silničního hospo-
dářství je přesto plný zajíma-
vých investičních akcí, které 
potěší místní obyvatele. Velké 
zlepšení se připravuje napří-
klad na sídlišti Anenská.

„V tomto prostoru jsme si vě-
domi tíživé situace, jako téměř 
na každém sídlišti i zde se lidé 
potýkají s nedostatkem parkova-
cích míst, musí zde odstavovat 
vozy na chodnících a průjezd-
nost ulice tu není dobrá. Hledá-
me proto řešení, jak této lokalitě 
pomoci, a máme vyčleněné i 
potřebné finanční prostředky,“ 
uvedl náměstek primátora Petr 
Cvik, který upozornil, že město 
v tomto prostoru investovalo v 
minulých letech například do 
zateplení místní mateřské školky 
a také do chodníků. „Zrekonstru-
oval se chodník od ulice Pionýrů 
kolem mateřské školy až k ulici 

ANENSKÁ: Připravovaný projekt pomůže zvýšit počet parkova-
cích míst.   Foto: Petr Pavelka

Na Anenské se zlepší parkování
Lohrera, letos bychom měli po-
kračovat na opačné straně ko-
munikace. Také se vyřešil loni 
spojovací chodník kolem hote-
lového domu od Anenské k ulici 
Pionýrů,“ vyjmenoval vedoucí 
odboru dopravy a silničního hos-
podářství Miroslav Hronovský. 
Podle něj se právě dokončuje 

příslušná studie, která nabídne 
několik variant řešení, co by 
šlo za vyčleněné finanční pro-
středky na Anenské zrealizovat. 
V rozpočtu je na úpravu ulice 
Anenská a J. Opletala vyčleně-
no téměř šest milionů korun, se 
stejnou částkou se počítá i na 
chodníky.  (pp)

rovské problémy s průjezdnos-
tí. Proto jsme zkusili tento po-
stup a byli jsme velmi příjemně 
překvapeni, jak se k tomu ob-
čané postavili,“ potěšilo ředite-
le městské společnosti TS a.s. 
Jaromíra Kohuta. 

Technické služby spolupra-
covaly také s městskou policií, 
kdy strážníci využívali svých 
místních znalostí a vyzývali v 
rámci možností ještě další řidi-
če, aby uposlechli výzvy k pře-
parkování. Většina občanů ale 
reagovala sama, a tak bylo k 
vidění spoustu velkých výkonů 
s lopatou. „Vykopaná“ auta na-
lezla na přechodnou dobu mís-
to jinde a mohla nastoupit těžší 
technika. Sníh byl odhrnut až 
ke krajnicím, vybrán a uložen 
na trávníky k domům. Uvol-
něná parkovací místa musela 
potěšit všechny řidiče, kteří se 
pak mohli vrátit před své domy 
s jistotou, že zítra bez problé-
mů vyjedou. V rozmezí čtyř 
dnů vyjela těžká technika do 
25 vytipovaných lokalit na úze-
mí města, kde si poradila se 
stovkami tun sněhu. Náročným 
způsobem se v relativně krát-
kém časovém období vyčistilo 
zhruba 15 kilometrů komunika-

cí, 12 kilometrů chodníků a při-
bližně 3500 metrů čtverečních  
parkovacích míst.  

 „Byli jsme opravdu příjemně 
překvapeni, s jakým přístupem 
jsme se u lidí setkali. Jsme 
rádi, že jsme touto cestou za-
jistili bezproblémovou průjezd-
nost pro techniku s pluhy i tře-
ba pro vozy záchranné služby 
a hasičů do dalších dní,“ řekl 
Jaromír Kohut.

(Pokračování na straně 3)
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POZOR NA RAMPOUCHY!: Magistrát města Frýdku-Místku upo-
zorňuje majitele domů, že nesou odpovědnost za škodu vzniklou 
pádem sněhu a ledu ze střechy nemovitosti. Umísťování různých 
zábran a tabulek s upozorněními o padajícím sněhu a ledu je této 
odpovědnosti nezbavuje. Budovy města pomáhali od nebezpečného 
sněhu a ledu čistit hasiči, kteří na svých stránkách www.hzsmsk.cz 
uvádějí kontakty na komerční firmy, které se touto činností rovněž za-
bývají. Současně upozorňují, že opakované příděly sněhu a ledu mohou 
vést až k překročení nosnosti některých střech.      Foto: Petr Pavelka

Odbor dopravy a silniční-
ho hospodářství má v roz-
počtu na letošní rok vyčleně-
no dvacet milionů korun na 
běžnou údržbu silnic a dal-
ších více než třicet milionů 
na chodníky. 

V rozpočtu jsou pak ještě 
další položky týkající se této 
oblasti, například dva milio-
ny na výstavbu přechodů pro 
chodce třetí generace. „Po zimě 

chceme vyhodnotit stav těch 
již realizovaných a podle toho 
rozhodneme o dalším postupu. 
Tyto peníze ale půjdou každo-
pádně do bezpečnosti silniční-
ho provozu,“ uvedl náměstek 
primátora Petr Cvik. 

Město dále počítá s vybudová-
ním nových přístřešků pro měst-
skou hromadnou dopravu a něko-
lika většími investičními akcemi.

(Pokračování na straně 3)

50 milionů na údržbu silnic a chodníků

Obnovte žádosti 
o přidělení bytu

Odbor správy obecního 
majetku Magistrátu města 
Frýdku-Místku vyzývá občany, 
kteří mají podanou žádost o 
přidělení obecního bytu, aby 
tuto žádost obnovili. Učinit tak 
musejí do 31. března 2010. V 
opačném případě budou ze 
seznamu žadatelů vyřazeni. 
Obnovení žádosti o přidělení 
obecního bytu lze učinit pou-
ze písemně. Formuláře jsou 
k dispozici na informacích v 
budovách magistrátu na ulici 
Radniční 1148 a Palackého 
115. Další vedení žádosti o při-
dělení obecního bytu má jako 
podmínku zaplacení veškerých 
dluhů, které město eviduje k 
31. 12. 2009 nejen na jméno 
žadatele o byt, ale i jeho man-
žela (manželky). Dluhy musí 
být uhrazeny nejpozději do 
31. března 2010. Žadatel musí 
mít trvalý pobyt na území sta-
tutárního města Frýdek-Místek 
a nesmí být vlastníkem nebo 
spoluvlastníkem bytu či obytné 
nemovitosti.

Účast na veletrhu
Město Frýdek-Místek se ve 

spolupráci s Beskydským infor-
mačním centrem a Regionem 
Beskydy zúčastnilo veletrhu 
cestovního ruchu GO a Regi-
ontour v Brně, vedle stovek vy-
stavovatelů z 28 zemí. Frýdek-
-Místek budou prezentovat nové 
propagační materiály, které by 
jej měly představit jako město 
příležitostí k zábavě i rekreaci, i 
v kontextu okolních Beskyd.

Prvním občánkem 
se stala Eliška

Na prvního občánka roku 
2010 si Frýdek-Místek počkal 
dva dny. Až 2. ledna v 6:20 
hodin ráno spatřila světlo svě-
ta Eliška Brodová z příměstské 
části Lysůvky. Primátorka měs-
ta již tradičně zasílá rodičům 
prvního občánka v novém roce 
písemné blahopřání. Po šesti 
týdnech jsou rodiče zváni na 
tradiční slavnostní vítání občán-
ků, které se koná na frýdeckém 
zámku. Zde každé dítko obdrží 
pamětní list a drobné věcné 
dárky, například polštářek ve 
tvaru zvířátka.

Setkání s občany
Vedení statutárního města 

Frýdku-Místku ve spolupráci 
s Osadním výborem Panské 
Nové Dvory pořádá Setkání 
s občany Panských Nových 
Dvorů, které se uskuteční v 
pátek 22. ledna v 17 hodin v 
restauraci U Hučky. Občanům 
bude k dispozici náměstek 
primátora Miroslav Dokoupil 
a vybraní úředníci magistrátu, 
na které bude možno směřo-
vat dotazy.  (pp)

Zástupci radnice na čele s 
primátorkou Evou Richtrovou 
a radní Jarmilou Kožušníko-
vou v doprovodu pracovníků 
Beskydského informačního 
centra vystoupali na samý 
vrchol věže kostela sv. Jana 
Křtitele, aby si udělali před-
stavu o nové turistické atrak-
ci a pak u stylového stroje 
času pokřtili nové propagační 
materiály íčka, které jdou sku-
tečně s dobou.

Námaha zúčastněných za ty 
pohledy na zasněžený a ještě 
vánočně osvícený Frýdek-Místek 
stála, stejně jako úsilí zaměstnan-
ců Beskydského informačního 
centra, kteří dávali nové image 
materiály dohromady. „Výsledek 
určitě stojí zato, hlavně se mi líbí 
dvě malá leporela, která lze strčit 

BICko křtilo nové propagační materiály
do kapsy,“ hodnotila primátorka 
Eva Richtrová. Skládací knížečky 
se věnují tématu Beskydy na kole 
a Beskydy po svých. Obsahují 
mapy s popisy tras a zajímavými 
cíli. „Materiály se určitě vymykají a 
jsou snadno identifikovatelné jed-
notnou grafikou. Jsme rádi, že na 
jejich vzniku měly zájem i některé 
subjekty působící v cestovním ru-
chu, například brožura o ubytová-
ní v Beskydech čítá 126 ubytova-
cích kapacit,“ řekla ředitelka BIC 
Monika Konvičná.

Dalšími užitečnými propagač-
ními materiály jsou Kalendárium 
akcí v Beskydech a na Valašsku 
a Lysá hora, královna Moravskol-
sezských Beskyd. „Lysá je naše 
chlouba a tato brožurka je první 
svého druhu. Jsme rádi, že jsme 
ji realizovali, je plná nádherných 

KŘEST NOVÝCH PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ: Primátorka Eva 
Richtrová, předsedkyně Regionu Beskydy, spolu s ředitelkou Beskyd-
ského informačního centra Monikou Konvičnou.  Foto: Petr Pavelka

fotografií a potřebných informací 
i zajímavostí. Tak třeba jeden z 
oslovených Lysařů nám na otáz-
ku, proč tento vrchol zdolává, od-
pověděl – bo mám nohy, ni? To 

myslím hovoří za vše,“ rozvyklá-
dala se Monika Konvičná. 

Dva materiály, které jako 
ostatní vznikly s přispěním ev-
ropských peněz, se týkají přímo 
sídelního města Regionu Besky-
dy, tedy Frýdku-Místku. Jmenují 
se Frýdkem-Místkem na kole 
a Zajímavosti Frýdku-Místku a 
okolí. Každé téma bylo vydáno 
v nákladu 15-20 tisíc výtisků, k 
dispozici jsou jazykové mutace 
s angličtinou, němčinou a pol-
štinou. K dostání jsou na poboč-
kách Beskydského informačního 
centra, s jejich distribucí se počí-
tá na všech obvyklých veletrzích 
cestovního ruchu – v Brně, Pra-
ze i Bratislavě.  (pp)

V zásobníku investic na rok 
2010, které jsou už nyní pokry-
ty v rozpočtu, jsou i tento rok 
další dětská hřiště ve městě. 
Více než milion korun je vyčle-
něno na rekonstrukci dětského 
hřiště na ulici K Hájku, menší 
částka také pro hřiště v Sa-
dech B. Smetany u „Krmelce“.

„Hřiště K Hájku naváže na pro-
gram dětských herních městeček, 
které odpovídají platným normám, 
mají certifikované herní prvky a 
bezpečnou dopadovou plochu. 

Ve městě přibudou další hřiště
Chceme ještě realizovat hřiště 
na sídlišti Slezská v rámci inte-
grovaného plánu, a to na ulicích 
Dobrovského a Pekařská. Máme 
peníze i na přípravu dalších inves-
tičních akcí, projektová dokumen-
tace se bude zpracovávat na revi-
talizaci Sadů B. Smetany a také 
jsme získali pozemek za bývalou 
knihovnou, takže připravujeme 
plány pro tamější parčík, který byl 
dříve soukromý,“ uvedl vedoucí 
odboru životního prostředí a ze-
mědělství Jaroslav Zezula.

„V tomto roce jsme vyčlenili také 
peníze pro arboretum, které je plá-
nováno u vznikajícího hospice za 
nemocnicí. Na oplocení a výsadbu 
dřevin máme připraveny přes dva 
miliony korun,“ prozradil náměstek 
primátora Michal Pobucký. Jistotu 
financování má ještě rekonstrukce 
chodníků na veřejném pohřebišti ve 
Frýdku, na první etapu je připrave-
no přes 850 tisíc korun.  (pp)

V rozpočtu na letošní rok 
mají nejvíce položek v zásob-
níku investic odboru školství, 
kultury, mládeže a tělovýcho-
vy mateřské školy.

„MŠ Anenská se dočká zatep-
lení spojovacího krčku, MŠ Be-
ruška, Nad Lipinou, rekonstrukce 
školní jídelny včetně vzducho-
techniky, jídelna by se měla začít 
přestavovat také u MŠ Gogolo-
va. Na běžnou údržbu mateřinek 
je vyčleněno téměř milion korun, 
dvojnásobek na opravu střechy, 
atiky a zateplení jednoho pavilo-
nu MŠ 8. pěšího pluku,“ řekl ná-
městek primátora Petr Cvik. 

I u základních škol se počítá s 
běžnou údržbou v podobné výši 
jako u mateřských, tři miliony bude 
stát generální oprava elektrické in-

Město myslí na mateřinky
stalace na ZŠ 1. máje, která začne 
první etapou. Dál už jsou v tomto 
směru na ZŠ ČSA, kde se bude 
pokračovat v rekonstrukci elektro-
instalace už na druhém pavilonu. 
„Máme také připraveno půl milionu 
na rekonstrukci sportovních hřišť 
a dalších dvě stě tisíc na menší 
opravy, ale o konkrétním použití se 
bude rozhodovat až podle aktuál-
ního stavu,“ sdělila vedoucí odboru 
školství, kultury, mládeže a tělový-
chovy Ilona Nowaková.

Do školství tradičně míří fi-
nance i přes odbor investic, 
město se snažilo mít připraveno 
co nejvíce projektů na zateplení 
budov a výměnu oken. Čas uká-
že, jestli se podaří získat nějaké 
dotační peníze jako se to loni 
povedlo u 2. ZŠ.  (pp)
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městská policie

Celé město se pralo se sněhemCelé město se pralo se sněhem

ÚKLID SNĚHU: Těžký úkol pro těžkou techniku. Foto: Petr Pavelka

(Pokračování ze strany 1)
Přístup občanů dokumentuje 

i jedna z reakcí, kterou ředitel 
TS a.s. obdržel: „Vážený pane 
řediteli, chtěla bych touto ces-
tou poděkovat vašim zaměst-
nancům a zároveň je pochválit 
za perfektně provedený úklid 
sněhu z parkovišť a chodníků na 
sídlišti Slezská, konkrétně uli-
ci J. Božana a Pekařská, který 
probíhal v úterý 12. ledna v do-
poledních hodinách. Chodcům 
tak ulehčili pohyb po chodnících 
a nám řidičům pohodlnější par-
kování a samozřejmě snadněj-
ší průjezd po úzkých uličkách. 
Přiznám se, že i já jsem byla ta 
brblající občanka, když jsem se 
v pondělí večer dozvěděla, díky 
přenosné značce a rozhlasu, o 
úklidu sněhu a že musím vyko-
pat ze sněhu a ledu své auto a 

odvézt ho mimo sídliště. Teď se 
omlouvám, mělo to opravdu svůj 
účel. Gabriela Balková.“ A ještě 
jeden moment by mohl ilustro-
vat, v jaké atmosféře byl úklid 
sněhu realizován. S vykopává-
ním vozů s lopatou pomáhal i 
jeden z městských strážníků, 
který ovšem nechtěl být při této 
příležitosti vyfotografován. „Ne-
dělám to pro publicitu, ale proto-
že chci a je to třeba,“ reagoval. 
Množství sněhu prostě přinutilo 
lidi spojit síly a výsledek všechny 
přesvědčil, že se to vyplatí.

Technické služby mají na sta-
rosti zimní údržbu a ve dnech, 
kdy hustě nepřetržitě sněžilo, 
se měly co otáčet. V terénu byla 
veškerá technika včetně deví-
ti traktorů smluvních partnerů. 
„Chtěl bych poděkovat všem 
disciplinovaným občanům a 

pracovníkům, kteří se na úklidu 
sněhu podíleli,“ poděkoval ná-
městek primátora Petr Cvik. 

Znovu upozorňujeme, že 
hlavní tahy ve městě ošetřuje 
Správa silnic Moravskoslezské-
ho kraje. Jedná se o komunika-
ce, které nepatří městu – ulice 
Bruzovská, Lískovecká, Revo-
luční, J. Opletala, 17. listopadu, 

Ostravská, Na Vyhlídce, Staro-
městská a Slezská. Ve vlastnic-
tví státu je také silnice na ulici 
Hlavní, Příborská a Beskydská. 

V případě jakýchkoliv dotazů 
a podnětů mohou občané kon-
taktovat dispečink zimní údržby 
– tel. číslo 558 432 649, který je 
k dispozici nepřetržitě 24 hodin 
denně.  (pp)

Náměstek primátora Petr 
Cvik se znovu setkal s ře-
ditelkou celorepublikového 
projektu Celé Česko čte dě-
tem Evou Katrušákovou, se 
kterou probíral již konkrétní 
zapojení Frýdku-Místku do 
akce, která je výborná pro 
emocionální vývoj dítěte a 
formování jeho návyku číst 
si v dospělosti. V této souvis-
losti do města dokonce přije-
de nejpopulárnější spisovatel 
v zemi Michal Viewegh!

A město půjde do projektu 
opravdu naplno, prakticky od 
novorozeňat. Po jeho zahájení  
budou totiž při vítání občánků 
mrňata dostávat nejen polštá-
řek, ale také hodnotnou knihu 
pohádek, z níž jim budou moci 
rodiče odmalička předčítat. „Hla-
sité předčítání učí dítě jazyku a 
myšlení, rozvíjí jeho paměť a 
obrazotvornost, obohacuje ho 
o vědomosti a vzorce morálního 
chování, posiluje jeho sebevě-
domí,“ zopakovala základní pří-
nos Eva Katrušáková.

„Já jsem se pro ten projekt na-
dchnul, protože jej vidím jako ne-
smírně užitečný. Posiluje vazbu 
mezi rodiči a dětmi, takže jsem 
rád, že radnice bude symbolic-
ky u toho prakticky od začátku. 

I Frýdek-Místek bude číst dětem,I Frýdek-Místek bude číst dětem,
přijede dokonce Michal Vieweghpřijede dokonce Michal Viewegh

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM: Náměstek primátora Petr Cvik s ředitelkou projektu Evou Katrušákovou. 
Foto: Petr Pavelka

Samozřejmě kromě projektu 
Moje první kniha počítáme i se 
zapojením školek a škol a jsem 
strašně rád, že mohu oznámit 
květnovou návštěvu Michala 
Viewegha, který si pro nás vyčle-
nil místo v nabitém kalendáři 13. 
května. Zřejmě jej pozveme do 
Nové scény Vlast, protože pro-
story knihovny se určitě ukážou z 
hlediska zájmu o něj jako malé,“ 
avizoval náměstek primátora 
Petr Cvik. Ten vřele doporučuje 
dvacet minut čtení dětem každý 
den před spaním i v jiném čase 
jako obranu proti virtuálním svě-

tům. Společné sdílení času je pro 
děti nesmírně důležité, nemělo 

by být nahrazováno jen monitory 
počítačů a televizí.  (pp)

Noční skandování
30. 12. v půl jedné v noci bylo 

na městskou policii ve Frýdku-
-Místku ohlášeno rušení nočního 
klidu na ulici J. z Poděbrad před 
klubem Stoun. Kamerovým sys-
témem bylo zjištěno, že před klu-
bem je asi skupinka 40 lidí, která 
skanduje. „Na místo byly vyslány 
dvě hlídky strážníků a hlídky re-
publikové policie. Bylo zjištěno, že 
akce o půlnoci skončila a klub byl 
uzavřen. Hosté se vydali ven, kde 
se hlasitě bavili a tím rušili noční 
klid. Ve spolupráci s PČR byly 
dány výzvy k okamžitému opuště-
ní prostoru. Hlídka městské policie 
na místě setrvala do půl druhé za 
účelem zajištění nočního klidu,“ 
referovala o zásahu policejní pre-
ventistka Lenka Biolková.

Zachránili labuť
30. 12. v pět hodin odpoledne 

oznámil občan Frýdku-Místku na 
městskou policii, že u kolejí ved-
le Skateparku sedí labuť, která 
nemůže chodit. Strážníci labuť 
odchytli, převezli k řece, kde 
sama sešla v pořádku do vody.

Novoroční úlet
1. 1. na Nový rok v půl sedmé 

ráno bylo přijato dispečinkem 
městské policie oznámení, že 
na ulici J. Kavky dochází k po-
škozování osobního vozidla. Na 
místě oznamovatel zadržel pod-
napilého mladíka, který hodil po-
pelnici na zaparkované vozidlo, 
které tím značně poškodil. Z dů-
vodu ničení cizího majetku byla 
celá věc předána Policii ČR. 

Vylepovali plakáty
5. 1. v deset hodin večer bylo 

prostřednictvím kamerového 
systému na služebně městské 
policie ve Frýdku-Místku zjištěno, 
že na ulici Nádražní sedí mladíci 
ve vozidle a chystají se vylepovat 
plakáty. To si ale rozmysleli a od-
jeli na ulici Těšinská, kde je hlídka 
městské policie při této činnosti 
přistihla. Mladíci byli na místě vy-
řešeni blokovou pokutou.

Měl být za mřížemi
Občané bydlící na sídlišti Slez-

ská ve Frýdku-Místku přistihli v 
půl deváté večer dva mladíky, 
kteří odcizili zateplovací vatu k 
revitalizaci panelového domu. 
Hlídka městské policie byla infor-
mována o této události a na místě 
si tyto mladíky převzala. „Jeden 
z nich strážníkům uvedl iniciály, 
které nebylo možno přes operač-
ního technika ověřit, protože byly 
falešné. Mladík nakonec uvedl 
správné informace, podle kterých 
se zjistilo, že nenastoupil k výko-
nu trestu. Hlídkou byl převezen 
na Policii ČR. Zateplovací vata 
byla vrácena na místo a firma, 
která provádí zateplování, byla 
telefonicky informována o této 
události. Celá věc byla předána 
ke správnímu orgánu,“ sdělila 
Lenka Bilková.  (pp)

6. ledna ve večerních ho-
dinách hlídka městské policie 
převážela další hlídku z míst-
ní části Místek do Frýdku na 
základnu a přitom si strážnici 
všimli vozidla Taxi Škoda Octa-
via combi, které jelo před slu-
žebním vozidlem, protože řidič 
taxíku do něj málem narazil.

Strážníci se proto rozhodli toto 
vozidlo zastavit a zkontrolovat, 
zda řidič vozidla není pod vlivem 
alkoholu. Přibližně v místech u 
Policie ČR na ulici Hlavní stráž-
ník vůz zastavil a řidiče vyzval k 
předložení potřebných dokladů. 
U vozidla bylo otevřeno okno a 
při komunikaci s řidičem byl cítit 
zápach alkoholu. Řidič hledal 
doklady, a když byl vyzván k de-
chové zkoušce, tak začal couvat 
směrem ke starému autobusové-
mu stanovišti, kde také zastavil. 

Pacifikovali opilého taxikáře
„Vozidlo nebylo osvětleno a pro-
jíždělo mezi projíždějícími auty. 
Strážník se rozběhl za ním a 
služební vozidlo, které přijelo na 
autobusové stanoviště, zastavilo 
za vozidlem taxi. Strážníci stáli 
kolem vozidla a vyzvali řidiče k 
vystoupení. Ten ale dál pokra-
čoval v couvání, takže strážníci 
museli odskočit, aby je nepřejel, 
a následně narazil do služebního 
vozidla. Jeden ze strážníků se 
rozhodl pro rozbití okna, otevření 
dveří a společně s kolegy řidiče 
z vozidla vyvedli a zpacifikovali. 
Po celou dobu z auta byl slyšet 
dětský pláč, na zadním sedadle 
seděla, naštěstí připoutaná, řidi-
čova nezletilá dcera. Celou věc 
si na místě převzala Policie ČR a 
pro dítě si přijela jeho matka,“ re-
ferovala o dramatickém zásahu 
zkraje roku městská policie.  (pp)

50 milionů na údržbu silnic a chodníků
(Pokračování ze strany 2)

„Jedná se zejména o rekon-
strukci ulice Nad přehradou, 
včetně výkupů a kanalizace, což 
přijde městský rozpočet na 21 mili-
onů. Pozemky jsme zde získali za 
symbolickou cenu, komunikace k 
aquaparku bude zrekonstruována 
i s ohledem na perspektivu výstav-

by rodinných domů v této lokalitě,“ 
uvedl Miroslav Hronovský.

Rekonstrukce se dočká i uli-
ce J. Kaluse, také Anenská a 
J. Opletala, o nichž píšeme na 
titulní straně. Další parkovací 
místa přibudou na ulici Dr. Tyr-
še, Bezručova, 1. máje a u 8. 
základní školy.  (pp)
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V předvánočním čase vy-
jeli žáci třetích tříd 4. ZŠ v 
rámci projektu „Vánoce dříve 
a dnes“ na exkurzi do muzea 
Valašská dědina v Rožnově 
pod Radhoštěm. 

Pod vedením průvodkyně 
absolvovali program pro školy 
„Vánoce na dědině“ s ukázkou 

Exkurze do Valašské dědinyExkurze do Valašské dědiny
zimních prací, příprav Vánoc a 
vánočních zvyků. V jednotlivých 
chalupách je čekali pracovníci 
muzea v dobových krojích, kte-
ří předváděli život lidí v těchto 
chalupách. Vykoledovali si per-
níčky na vánoční strom, který 
zdobil vestibul naší školy, hrnek 
bylinkového čaje a taky kousek 

perníku k snědku. Ochutnali vá-
nočku, chleba s medem.

Celý den bylo mrazivé zimní 
počasí, které dokreslovalo at-
mosféru těžkého venkovského 
života v dávných letech. Děti 
byly velmi pozorné, vnímavé 
a odnesly si mnoho nových 
poznatků.

Základní škola ve Frýdku-
-Místku, Lískovci, rozšířila od září 
2009 svou nabídku volnočaso-
vých kroužků. Žáci naší školy se 
mohou nově zapojit do kroužku 
„Green English“. Tento kroužek 
má environmentální zaměření. 
Je určen pro děti 4. a 5. tříd. 

Děti se učí o přírodě formou 
her, interaktivních cvičení a za 
pomoci názorných pomůcek, 
které naše Ekoškola používá. 
Žáci získávají a postupně si 

Nové kroužky v Lískovci
upevňují základní slovní zásobu, 
nezbytnou pro jejich budoucí 
práci v environmentálních sou-
těžích či v mezinárodním progra-
mu Globe. Získávají informace o 
přírodě, fauně i flóře, a to vše v 
anglickém jazyce. Děti se již vě-
novaly základnímu popisu zvířat, 
zásadám třídění odpadu a osvo-
jily si tak nezbytnou slovní záso-
bu v anglickém jazyce. Žáci ab-
solvovali i cvičení z pedeologie.

 Mgr. Petra Procházková

Dne 2. a 3. února 2010 od 
13 do 17 hodin proběhne na ZŠ 
1. máje 1700 F–M „Sedmič-
ce“ Zápis do 1. tříd.

Zápis proběh-
ne již tradičně 
formou po-
hádkového 
pu tován í . 
Na prv-
ňáčky ale 
nečeká prin-
cezna! Kdo 
to bude? Nech-
te se překvapit.

V příštím školním 
roce čeká na Vaše děti infor-
matika s Baltíkem, zábavnou 

formou vedená výuka anglic-
kého jazyka, pro zájemce ho-

kejová přípravka HC F-M, 
kroužky – sportov-

ní, baseballový 
(pod vedením 

zkušených 
t r e n é r ů ) , 
keramický, 
ang l i c ké -
ho jazyka, 

počítačový, 
dramatický a 

další. 
Na Vás i na 

Vaše děti se již těší 
všichni zaměstnanci Sedmičky. 

http://7zsfm.cz/

Rodičům budoucích prvňáčků

. tříd.
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Klub Mensy na OsmičceKlub Mensy na Osmičce
Mensa České republiky je 

součástí mezinárodní spole-
čenské organizace založené 
roku 1946 v Oxfordu. Jako 
nevýdělečné apolitické sdru-
žení nadprůměrně inteligent-
ních lidí před časem oslovila 
i frýdecko-místecké školy s 
nabídkou testování inteligen-
ce jejich žáků. Na Osmičce 
navíc vznikne její klub pro 
nadprůměrně inteligentní děti 
s hranicí IQ nad 120.

Myšlenku většího zapojení 
Mensy do života frýdecko-mís-
teckých škol podporuje i ná-
městek primátora Petr Cvik. 
„Vnímáme poptávku po práci s 
talentovanými dětmi, které po-
třebují své schopnosti dále rozví-
jet. Takový klub je určitě dobrou 
příležitostí, jak se jim na úrovni 
věnovat,“ prohlásil náměstek 
primátora Petr Cvik po setkání s 
předsedou Mensy České repub-
liky Tomášem Blumensteinem 
a Daliborem Hrabcem, který ve 
Frýdku-Místku tyto aktivity pro-
paguje. „Ve Frýdku-Místku jsme 

před časem začali s inteligenč-
ními soutěžemi a nakonec se to 
dostalo přes krajskou až na re-
publikovou úroveň. Není důvod, 
abychom i ve školních klubech 
Mensy nepatřili jednou k nejlep-
ším,“ řekl Dalibor Hrabec. 

Město se chystá k této aktivi-
tě postavit kladně, protože vzdě-
lání je dlouhodobou prioritou 
radnice. „Na zlepšování úrovně 
vzdělávání neustále pracuje-
me a takovéto rozšíření obzorů 
pro talentované děti je určitě 
dobrým způsobem, jak školství 
zase o něco posunout kvalita-
tivně výše,“ je přesvědčený ná-
městek Cvik. Toho potěšilo, že 
ředitel Mensy se o 8. základní 
škole, kde hodlají klub od února 
rozjet, vyjadřoval jen v superla-
tivech. Tomáš Blumenstein oce-

ňoval zápal a odhodlání, s nímž 
do této „novinky“ chtějí jít. Na 
Osmičce už ovšem s podobnou 
činností přece jen mají nějaké 
zkušenosti, protože zde fungu-
je nepovinný předmět, kde děti 
řeší úlohy logického charakteru. 
„Klub šikovných dětí chceme na 
prvním i druhém stupni, dokáže-
me je naplnit. Víme, že takové 
ty nadanější děti bývají zralejší 
a díky tomu leckdy bývají i osa-
mělejší. Klub jim poskytne mož-
nost dalších sociálních vazeb 
napříč ročníky. Program klubu 
by kromě setkávání, příslušných 
her a knih měl obsahovat také 
exkurze na místa, kam by se 
normálně děti nedostaly, a také 
zajímavé přednášky,“ přiblížil 
Jiří Rozehnal, zástupce ředitele 
školy.  (pp)

ZÁSTUPCI MENSY: Náměstek primátora Petr Cvik přivítal na půdě 
radnice předsedu Mensy České republiky Tomáše Blumensteina 
(uprostřed) a Dalibora Hrabce.   Foto: Petr Pavelka

Za pár dní obdrží žáci vy-
svědčení, které bude zhodno-
cením jejich školní práce za 1. 
pololetí. Proto žáci i učitelé 9. 
ZŠ provedli zhodnocení své 
práce v průběhu 1. pololetí 
tohoto školního roku v širších 
souvislostech.

Zářijovým začátkem školní-
ho roku se všichni, žáci i učite-
lé, pustili do práce. Hned 5.-7. 
října se žáci 6. ročníků účast-
nili adaptačních kurzů, které 
byly pod hlavičkou projektu 
FM Education organizovány 
na naší škole poprvé. Po celou 
dobu prvních měsíců školního 
roku jsme pozorovali hemžení 
v prostorách nového školního 
hřiště. V říjnu loňského roku 
proběhlo jeho slavnostní ote-
vření za účasti hostů z magis-
trátu města, zástupců staveb-
ních firem, ale hlavně za účasti 
žáků obou škol – 5. a 9. ZŠ. V 
průběhu října a listopadu se v 
učebnách 2. stupně instalova-
la PC a audio-video technika. 
Opět jako součást projektů FM 
Education a „Učíme obrazem“, 
do kterých se naše škola již v 
loňském roce zapojila. Konec 
listopadu přinesl pro naši ško-
lu další mimořádný úspěch. 
Vzhledem k úspěchům z mi-
nulých let byla i letos redakční 
rada našeho časopisu „Devít-
koviny“ pozvána na celostátní 
přehlídku školních periodik, 
která se konala v Brně. V sil-
né celorepublikové konkurenci 
jsme obsadili 3. místo. 

Čas adventní přináší na 
naši školu již tradiční akce. 

Prvňáci se mají na co těšit
Jako první je „Mikulášská na-
dílka. Rodiče zase netrpělivě 
čekali na náš tradiční „Vánoč-
ní jarmark“, ale ten jsme letos 
změnili na netradiční „Vánoč-
ní dílnu“. Žáci 9. A třídy ještě 
v posledních školních dnech 
před Vánoci přišli s nápadem 
navštívit s krátkým programem 
a malými dárky seniory v neda-
lekém penzionu. 

Toto je výčet jen těch stěžej-
ních akcí, se kterými se mohou 
žáci a učitelé 9. ZŠ pochlubit. 
Nesmíme ale zapomenout na 
to, že většina žáků je zapoje-
na do předmětových soutěží a 
reprezentují vzorně naši školu 
zejména ve sportovních soutě-
žích, ale i v ekologicko-výtvar-
né soutěži apod. 

První velký úkol v 2. pololetí je 
připravit kvalitně zápis do 1. tříd. 
A tímto také chci pozvat všechny 
budoucí prvňáčky a jejich rodiče 
na naši školu, protože budoucí-
mi aktéry těchto úspěchů mohou 
být právě oni. 

Mgr. Alena Švarcová
– zástupce ředitele
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Na Vánoce se my děti těší-
me ze všeho nejvíce. Tu dlou-
hou dobu mezi Mikulášem a 
Štědrým dnem se snažíme 
nezlobit a být užiteční. A tak 
pomáháme, kde můžeme. 

Například s pečením cuk-
roví, také s ochutnáváním, 
uklízíme, zejména své hračky, 
ale na něco jsme zapomněli. 
V předvánoční čas je důležité 
myslet na druhé, udělat něko-
mu radost, něčím obdarovat. 

Mysleli jsme na druhé ZŠ Frýdek-Místek,
Jiřího z Poděbrad 3109

Z Á P I S
Zveme rodiče a budoucí 

prvňáčky dne 2. 2. od 13.00 do 
18.00 hodin a 3. 2. od 13.00 do 
17.00 hodin k zápisu do 1. tříd

Nabízíme:
• Výuku podle školního vzdělá-

vacího programu „Zelená do života“
• 1. třídu s výukou gymnastiky 

a plavání po celou dobu docház-
ky, s rozšířenou výukou výtvarné 
výchovy, se standardní výukou

• Výuku anglického jazyka již 
od 1. třídy (2 hodiny týdně), vý-
běr dalších cizích jazyků – něm-
čina, ruština, španělština

• 6.-9. třída možnost zařazení 
do sportovní třídy se zaměřením 
volejbal – dívky; házená – chlapci 

• Možnost výběru z pestré na-
bídky volitelných předmětů 

• Kurz „Předškoláček“ pro za-
psané děti

• Odbornou péči o žáky s vý-
vojovými poruchami učení

• Velké množství zájmových 
kroužků, sportovních a mimo-
školních akcí

S SEBOU RODNÝ LIST 
DÍTĚTE, OP ZÁKONNÉHO 

ZÁSTUPCE
Informace: telefonní spojení

558 425 51,1 www.11zsfm.cz

Tentokrát jsme vytvořili papíro-
vé stromečky a krátký program 
sestavený z vánočních písní, 
koled, říkanek a tanečků. K 
domu pokojného stáří U Panny 
Marie Frýdecké nám jel auto-
bus od školky. Staroušci na nás 
čekali. Program jsme zvládli a 
pochvala byla veliká. Ale o to 
vůbec nešlo, chtěli jsme přece 
udělat radost a dokázat, že na 
naše staroušky myslíme. 

Děti z MŠ Pastelka

Základní škola: ŠVP Škola 
porozumění – ZŠ 

ve šk. roce 2009/10 otevřena 
1.-8.třída 

Vzdělávací program Základní 
škola 

přístup k dětem se speciálními 
potřebami

ŠVP Škola porozumění 
pro žáky s lehkým ment. postiž.

Vzdělávací program
Zvláštní škola 

Základní škola a mateřská škola Naděje Frýdek-Místek, Škarabelova 562
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 20. LEDNA 2010, 8:00 – 15:00 h. na ul. Škarabelova 562, 8:00 – 12:00 h. na ul. K Hájku 2972

individuální přístup k žákům s 
více vadami 

Vzdělávací program
Pomocná škola

Rehabilitační vzdělávací 
program PŠ 

péče o žáky s více vadami a 
autismem 

Mateřská škola: 
2 běžné třídy mateřské školy 
2 speciální třídy mateřské školy 
 komplexní péče o děti se speci-

álními potřebami
Používané techniky a terapie:

Alternativní komunikace, 
zraková stimulace-Snoozelen, 

kompenzační pomůcky, TEACH 
program, léčebná tělesná výcho-

va individuální a skupinová
Další aktivity:

Zájmové vzdělávání: Školní 
družina

Kroužky: výtvarný, dětské jógy, 
počítačový, hudebně-pohybový, 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU proběhne na ul. Škarabelova 562 ve dnech 2. 2. a 3. 2. 2010, 13:00 – 17:00 h.

TĚŠÍME SE NA VÁS
sportovní, přírodovědný

Školní stravování: školní jídel-
na, mléčné svačinky, pitný režim

Dětem a žákům nabízíme:
• asistenty pedagoga ve výuce

• logopedii 
• canisterapii 

• spolupráci se speciálně peda-
gogickými centry

• spolupráci s pedagogicko-psy-
chologickými poradnami 

• spolupráci s dopravní službou 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA JEDNIČCE: Také Základní škola na Třídě T. G. Masaryka otevřela po Novém roce své brány, aby prezen-
tovala svou činnost veřejnosti. V dopolední části si školu prohlédly davy předškoláků s doprovodem, odpoledne se mohli přijít podívat rodiče 
dětí již školou povinných. Viděli například způsob práce ve výtvarné výchově, výuku jazyků, experimenty ve fyzikální nebo chemické učebně 
a další ukázky především s využitím interaktivních tabulí. Také se s vervou sportovalo v zrekonstruované tělocvičně.    Foto: Petr Pavelka

Děti ze školky si zahrály na školu
Žáci prvních a druhých tříd 

se svými učitelkami přivítali v 
úterý 12. ledna dopoledne ve 
svých třídách na Šestce vzác-
nou návštěvu. Na opravdovou 
školu si přišly zahrát děti z 
mateřských škol Anenská a 8. 
pěšího pluku. 

Doprovázely je nejen jejich 
paní učitelky, ale také maminky, 
tatínkové a babičky. Všichni hos-
té navštívili vyučování v prvních 
třídách. Děti si vyzkoušely, jaké 
to je sedět ve škole v lavicích, 
učit se anglický a český jazyk. 

Mnoho dětí se zde setkalo 
se svými kamarády ze školky. 
Prvňáčci ujistili své kamarády, 
že nemusí mít obavy ze školy, 
vždyť je tu tolik nové zábavy a 
hodné paní učitelky. Žáci druhé 
třídy pracovali s předškoláky v 
počítačové učebně a práce s po-
čítačovými programy děti velmi 
zaujala. 

Některé děti nebudou mít jen 
dopolední vyučování, ale odpo-
ledne budou trávit ve školní dru-
žině. Také zde mají paní vycho-
vatelky pro děti bohatý program. 
Jedním z nejzajímavějších je 
práce dětí s živým pejskem, což 
naši hosté mohli také při návště-

vě školní družiny vidět na vlastní 
oči. Paní vychovatelka se svými 
psy Bety, Lady a dětmi ze třetích 
i čtvrtých tříd předvedla program 

canisterapie a předškoláčci se 
už těší, až budou sami s pejsky 
pracovat. Celé školní dopoledne 
ukončili rodiče se svými před-

školáčky ochutnávkou jídla ve 
školní jídelně. Že se „Hraní na 
školu“ vydařilo, potvrdili nejen 
rodiče, ale samé děti větou: 
„Mami, tady budu chodit, tady je 
to super.“  Irena Holubová

KOMPLETNÍ INFORMACE 
K ZÁPISŮM DO PRVNÍCH 

TŘÍD NA STRANĚ 8
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Veřejné bruslení – VSH
20. 1. 16:15 - 17:45 Veřejné bruslení
23. 1. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
24. 1. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení
24. 1. 17:00 - 18:30 Veřejné bruslení
30. 1. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
31. 1. 17:00 - 18:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi

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

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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)

Na umělce se představí Baník

Hodnocení žákovské fotbalové sezonyHodnocení žákovské fotbalové sezony

NOVÁ UMĚLKA: Poprvé mají mládežnické týmy Fotbalu Frýdek-Místek k dispozici přes zimní období 
kvalitní venkovní hřiště. Projeví se to na jaře ve výsledcích?    Foto: Petr Pavelka

Šéftrenér mládežnických 
týmů oddílu Fotbal Frýdek-
-Místek Radomír Hlaváč zhod-
notil společně s žákovskými 
trenéry podzimní část soutě-
ží. S výsledky „áčka“ starších 
žáků jsme vás seznámili v mi-
nulém čísle, dnes pokračuje-
me výčtem dalších týmů.

Starší B žáci hrají krajský pře-
bor a pod vedením dvojice trené-
rů Josef Sluštík a Lubomír Farský 
zahájili přípravu na novou sezonu 
20. července. Mistrovskou soutěž 
zahájili 23. srpna domácím zápa-
sem proti Novému Jičínu a jejich 
výsledky byly na podzim doslova 
výborné, když ani jednou nepro-
hráli a ztratili pouze čtyři body 
za dvě remízy. V tabulce jsou na 
prvním místě se ziskem 35 bodů 
při skóre 50:6 s náskokem pěti 
bodů před druhými Jakubčovice-
mi. „S přístupem kluků k trénin-
kům i zápasům jsme maximálně 
spokojení a doufáme, že se nám 
podaří splnit vytýčený cíl, kterým 
je postup do Moravskoslezské 
žákovské divize,“ řekl trenér týmu 
Josef Sluštík.

Mladší A žáci hrají Morav-
skoslezskou žákovskou ligu a 
pod vedením trenérského dua 
Josef Sláma a Karel Kohut zahá-
jili přípravu na novou sezonu 20. 
července. Po polovině soutěže 
je družstvo na devátém místě 
ligové tabulky. Z třinácti utkání 
získali naši mladší žáci patnáct 
bodů za pět vítězství a osm po-
rážek. Nicméně od osmé Jihlavy 
je dělí pouhý bod, ale na další, 
sedmé místo, je už ztráta osmi-
bodová. „Kvalitní zimní přípravou 
se chceme pokusit o vylepšení 

svého postavení, které neodpo-
vídá možnostem družstva. Na-
ším největším problémem je hra 
jeden na jednoho v útočných, ale 
i obranných soubojích a promě-
ňování brankových příležitostí, 
které jsou odvislé od technické 
úrovně našich mladých hráčů. 
Šestnáct vstřelených branek ve 
třinácti utkáních je hodně málo,“ 
zhodnotil trenér Josef Sláma. 

Mladší B žáci hrají krajský 
přebor a pod vedením trenérů 
Jana Šponiara a Radomíra Chýl-
ka zahájili přípravu na novou 
sezonu 20. července. Svou první 
mistrovskou sezonu v žákovské 
kategorii zahájili naši nejmladší 
23. srpna a ze 13 utkání 11krát 
vyhráli, jednou remizovali a jed-
nou prohráli. S 34 body při skó-
re 55:8 obsadili velice pěkné 2. 
místo. V utkáních se prostřídalo 
celkem 22 hráčů, z nichž 17 jich 
absolvovalo více než polovinu 
zápasů. Ve všech zápasech na-
stoupili všichni zúčastnění hráči. 
Snahou je, aby odehráli vždy mi-
nimálně poločas. „Přechod z ma-
lého hřiště na velké kluci zvládli 
dobře. Velké zlepšení přišlo v 
individuálních činnostech hráčů 
a také v prostorové orientaci. S 
umístěním jsme spokojeni. Po 
herní stránce se chceme ještě 
více zlepšovat v individuálních 
činnostech, to znamená, zaměřit 
se v tréninku na práci s míčem 
a připravit kluky na nadcházející 
náročnou ligovou sezonu,“ zhod-
notil podzim trenér Jan Šponiar.

Starší C žáci hrající krajskou 
soutěž pod vedením trenérů 
Vladimíra Šmída a Pavla Ma-
linovského zahájili přípravu na 

novou sezonu 23. července. Do 
mistrovské soutěže vstoupili 30. 
srpna a s 23 body za 7 vítězství, 
2 remízy a 2 porážky při skóre 
36:20 obsadili nakonec 3. místo. 
Družstvo trénuje dohromady s B 
družstvem starších žáků, protože 
disponuje malým počtem hráčů, 
a na mistrovská utkání je doplňo-
váno hráči z družstev A a B star-
ších žáků, kteří se nedostali do 
utkání ve svých družstvech, nebo 
se rozehrávají po zranění či ne-
moci. „S umístěním jsme vcelku 
spokojeni, ale sportovně musíme 
přiznat, že soutěž má až na dvě, 
tři družstva slabší kvalitu,“ zhod-
notil trenér Vladimír Šmíd.

Mladší C žáci hrající kraj-
skou soutěž pod vedením trené-
ra Františka Hutníka a trenérky 
Jindry Jirátové zahájili přípravu 
na novou sezonu 23. července. 

Do mistrovských bojů zasáhli 
30. srpna a po podzimní části se 
umístili na 4. místě s 23 body za 
7 vítězství, 2 remízy a 2 porážky 
při skóre 34:19. Družstvo dispo-
nuje 12členným kádrem, který je 
doplňován na mistrovské utkání 
hráči z družstev A a B mladších 
žáků, kteří se nedostali do utká-
ní ve svých družstvech, nebo se 
rozehrávají po zranění či nemo-
ci. „Do sezony jsme vstoupili s 
kluky nově příchozích z příprav-
ky ročníku 1998, kteří se začínali 
učit hrát fotbal na celé hřiště. 
Musíme s hráči pracovat nejen 
po fotbalové stránce, ale i co se 
týče morálky, chování a týmové 
spolupráce. Rádi bychom kluky 
pochválili za odvedenou práci, 
ale čeká je ještě spousta dřiny, 
než budeme, jako trenéři, sku-
tečně spokojeni,“ uzavřel hod-

nocení trenér František Hutník.
Přípravky. V posledním půl-

roce jsme zaznamenali velký zá-
jem nových děti o fotbal v našem 
klubu. Máme šest družstev pří-
pravek. Jen při oficiálním náboru 
ročníku 2002 se nám přihlásilo 
spoustu mladších chlapců, takže 
jsme otevřeli tzv. předpřípravku 
ročníků 2003 a 2004. Rovněž se 
daří týmy doplňovat o talentované 
kluky z okolí. Zvýšili jsme počet 
tréninků a zpestřili je navíc ještě 
o aerobik a gymnastiku. Je nutno 
připomenout i jejich úspěchy: nej-
starší ročník 1999 se připravuje 
na přechod do kategorie mlad-
ších žáků a musíme konstatovat, 
že jejich výsledky v lize přípravek 
Karty cupu jsou vynikající. V tabul-
ce se dělí o první místo s Baníkem 
Ostrava, mezi zdatnými soupeři z 
Čech, Slovenska, ale i z Polska.

První přípravný zápas mužů 
Fotbalu Frýdek-Místek kompli-
kovalo počasí, přesto se ve 
Stovkách na umělém povrchu 
v sobotu 9. ledna hrálo.

Jednalo se o modelované 
utkání v rámci hráčů A-týmu, do-
plněného několika novými tváře-
mi. Osud tohoto zápasu byl velmi 
nejistý, protože celou republiku 
zachvátily přívaly sněhu, Frýdek-

Muži sehráli první přípravu
-Místek nevyjímaje. Díky obrovské 
obětavosti pracovníků starajících 
se o údržbu stadiónu, kteří nepřetr-
žitě celou noc odklízeli nechtěnou 
sněhovou nadílku, se zápas však 
nakonec mohl uskutečnit. 

Hráči A-týmu (kromě Ondřeje 
Prepsla a Radomíra Chýlka, kteří 
se postupně vracejí po zranění do 
zápasového zatížení) doplnění o 
Radima Číže a Martina Tesaře z 

„juniorky“ a o testované hráče Ju-
raje Kubištu (Čadca), Radima Krá-
su (Fulnek), Radima Grussmanna 
(Baník Ostrava) a Iva Polacha 
se rozdělili do dvou jedenáctek a 
utkáni mohlo začít. Po devadesáti 
minutách hry skončil zápas vítěz-
stvím sestavy I v poměru 3:1, kdy 
se za „jedničky“ trefili Maceček, 
Cesnek a Kořínek a za „dvojky“ 
vsítil branku Fromelius.

Druholigový mužský ho-
kej ve Frýdku-Místku uvidí 
fanoušci ledního hokeje i v 
sezóně 2010/2011. 

Výkonný výbor Českého 
svazu ledního hokeje na svém 
zasedání 7. ledna jednomyslně 
rozhodl, že v hokejové sezóně 
2009/2010 nebude žádný ze stá-
vajících účastníků 2. ligy sestu-
povat. K tomuto rozhodnutí vedly 
VV ČSLH skutečnosti, že se z 
letošní sezóny odhlásili z eko-

nomických důvodů hned tři týmy 
před zahájením soutěže a čtvrtý 
tým HC ZVVZ Milevsko byl v prů-
běhu soutěže vyloučen. Výkonný 

výbor Českého svazu ledního ho-
keje zároveň stanovil maximální 
počet účastníků 2. ligy pro sezó-
nu 2010/2011 na 36 týmů.

I v příští sezoně bude náš hokej druholigový

Peter Mikulenka, český repre-
zentant v běhu na 3000 metrů 
překážek a současný nejlepší at-
let Slezanu Frýdek-Místek, odlétá 
hned na počátku roku za přípravou 
do tepla. Po dobrých zkušenos-

tech z uplynulých let zamíří opět 
do Tunisu, kde v dobrých klima-
tických podmínkách absolvuje 
desetidenní soustředění. To bude 
zaměřeno hlavně na objemovou 
přípravu.  (Pokrač. na straně 7)

Příprava Mikulenky v Tunisu  
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z šachu

fotbal mládeže
DOROST

starší dorost A – Fotbal 
Třinec 6:2 (3:1)

27., 53., 55. Teplý, 33. (PK) a 
62. Ondra, 22. Somr

Naši nejstarší dorostenci 
vstoupili do přípravné sezony 
vysokým vítězstvím nad nedale-
kým rivalem z Třince. Po chybě 
uprostřed hřiště a špatně zahra-
ném ofsajd systému prohrávali 
domácí fotbalisté od 18. minuty. 
O chvíli později se po rohovém 
kopu orientoval ve skrumáži 
nejlépe Somr a z malého vápna 
dorazil odražený míč do sítě – 
1:1. „Od této chvíle jsme byli lep-
ším týmem a prosadili jsme se i 
střelecky. Jsme rádi, že se nám 
i přes početnou absenci poda-
řilo vstoupit do zimního turnaje 
Memoriálu Vlastimila Marečka 
dobrým výsledkem i výkonem 
celého družstva,“ shodli se v 
hodnocení oba trenéři „A“ star-
šího dorostu.

mladší dorost A - Fotbal 
Třinec 5:2 (3:1) 

11. Chlebek I., 21. K. Střalka, 36. 
Blažek, 44. Krejčok, 65. K. Střalka

Utkání, které bylo hrané v 
rámci celorepublikového turna-
je O pohár Vl. Marečka, zvládli 
naši „A“ mladší dorostenci na 
výbornou a zcela po zásluze 
utkání dotáhli do vítězného kon-
ce. „Tempo hry jsme určovali 
především my. Chtěl bych po-
děkovat také správcům našeho 
klubu, kteří celou noc a dopo-
ledne odklízeli hřiště a umožnili 
nám odehrát utkání na kvalitním 
terénu,“ nešetřil slovy chvály 
trenér mladšího dorostu Roman 
Vojvodík.

ŽÁCI
starší žáci C (Zimní liga – 

hala v Brušperku) – 5. místo
Naši starší žáci C se zúčast-

nili semifinálového kola Zimní 

ligy, které se odehrálo v krásné 
hale v Brušperku. Po úvodní 
suverénní výhře nad Jablunko-
vem přišla zasloužená porážka 
s domácím Brušperkem. Poté 
svěřenci trenérů Vladimíra 
Šmída a Pavla Malinovského 
porazili Skotnici 4:1, ale ná-
sledně prohráli s vítězným Sta-
říčem 1:3 a druhým finalistou 
Vratimovem 1:2.

Fotbal FM – 1. FK Jablunkov 
8:2 (Paleček 3, Červeňák 2, Pe-
troš 2, Fojtík), – SK Brušperk 1:3 
(Paleček), – Skotnice 4:1 (Pale-
ček 2, Červeňák, Petroš), – FK 
Staříč 1:3 (Bogdan), – Biocel 
Vratimov 1:2 (Červeňák).

Konečné pořadí semifinálové 
skupiny: 1. FK Staříč, 2. Biocel 
Vratimov, 3. Skotnice, 4. SK 
Brušperk, 5. Fotbal Frýdek-Mís-
tek C, 6. FK Jablunkov.

PŘÍPRAVKA
ročník 2000 – halový turnaj 
na Dukle Praha (2. místo)
Na kvalitně obsazeném tur-

naji O pohár Dukly Praha skon-
čila přípravka, ročník 2000, Fot-
balu Frýdek-Místek na krásném 
druhém místě, když v průběhu 
turnaje poznala pouze jednoho 
přemožitele, konečného vítěze 
FK Neratovice. Nejlepším bran-
kářem turnaje byl vyhlášen frý-
decko-místecký Lukáš Čulák.

Fotbal F-M – FK Dukla Pra-
ha 3:1 (Buchlovský 2, Kubala), 
– Povltavská Fotbalová Akade-
mie 5:0 (Kubala, M. Fukala, J. 
Fukala, Dryák, Buchlovský), – 
FK Chmel Blšany 4:0 (Kubala, 
Dryák, M. Fukala, Křižák), – FK 
Neratovice 2:4 (Srubek, Křižák), 
– SK Plzeň 7:1 (Kubala 3, Buch-
lovský 2, Srubek, M. Fukala).

Pořadí: 1. FK Neratovice, 2. 
Fotbal Frýdek-Místek, 3. SK Pl-
zeň, 4. FK Chmel Blšany, 5. FK 
Dukla Praha, 6. PFA. 

Třeťáci na domácím ledě 
změřili síly s Kometou Brno 
Úvoz, Jestřáby z Prostějova a 
Pantery z Havířova.

V prvním utkání narazili naši 
borci na Jestřáby z Prostějova. 
Áčkaři zvítězili po velkém obra-
tu 8:5, i když už prohrávali 2:5. 
Béčkaři i přesto, že vedli 3:0, 
prohráli 5:8. Nejlepšími hráči na-
šich barev byli Pavel Srníček v A 
týmu a v B Jiří Hrček. 

Druhé utkání sehráli naši s 
Kometou Úvoz, které oba naše 
týmy nezvládly. Áčko v poměru 
3:11 a béčko 5:7. Nejlepšími 
hráči byli v A týmu Gabriel Hu-
báček a v B Jakub Frančiák. 

Poslední utkání jsme hráli 
proti Havířovu. Áčkaři otočili v 
poslední minutě na vítězných 
7:6 a celkově si vysloužili stří-

Kvalitní turnaj v minihokejiKvalitní turnaj v minihokeji

TURNAJ TŘEŤÁKŮ: Souboj béček mezi domácími a Havířovem.    Foto: Petr Pavelka

brnou medaili. Béčkaři také v 
poslední minutě uhráli cenný 
bod v turnaji a remizovali 7:7 
s pozdějším vítězem. Celkově 
obsadili ale 4. místo. Nejlep-
šími hráči byli v áčku Adam 
Urban a béčko opanoval To-
máš Vlček. Celkově nejlepšími 
hráči turnaje byli vyhlášeni z 
našeho týmu A Vojtěch Pindel 
a u týmu B Jiří Hrček. 

Konečné pořadí: 
ve skupině A
1. Kometa 
2. Frýdek-Místek
3. Havířov
4. Prostějov  
ve skupině B
1. Havířov
2. Kometa
3. Prostějov
4. Frýdek-Místek 

(Pokračování ze strany 6)
V polovině měsíce se na týden 

vrací a čeká ho další, tentokrát 
čtrnáctidenní soustředění na stej-
ném místě. To už by ho měl do-

Příprava Mikulenky v Tunisu  
plnit další ze slezanských repre-
zentantů – chodec Roman Říha. 
Věříme, že kvalitní přípravu zúročí 
oba, stejně jako vloni, výbornými 
výsledky v průběhu sezóny.

K prvnímu zápasu v novém 
kalendářním roce odjížděly so-
kolky na palubovku týmu UP 
Olomouc, před zápasem páté-
ho celku extraligové tabulky, s 
odhodláním pokusit se zopa-
kovat výkon z prvního říjnové-
ho vzájemného měření sil. 

Tehdy sokolky v domácím 
prostředí svého soupeře překva-
pivě porazily po výborném výko-
nu celkem hladce 3:0. Odvetné 
utkání mělo hodně podobný 
průběh, ovšem s tím rozdílem, 
že tentokrát tahal od začátku za 
kratší konec náš tým.

Už samotný vstup do zápasu 
musel připadat sokolkám jako ve 
špatném snu. Na účinný servis a 
následnou obranu soupeřek se 
dlouho nedařilo sokolkám najít od-
pověď, takže první bod si frýdec-
ko-místecké hráčky připsaly až za 
stavu 0:9! Po prvním uhraném míči 
však náhle jako by všechna nervo-
zita ze sokolek spadla, a když hos-
tující hráčky dokázaly snížit stav 
až na 16:14 pro domácí, vypadalo 
to ještě na pořádně dramatickou 
koncovku. Jenomže koncovkové 
drama přišlo až v setu druhém, 
kdy sokolky promarnily dokonce 
setbol. Ve třetí pak přišel totální 

Sokolky rok nezahájily dobřeSokolky rok nezahájily dobře
Olomouc – Sokol F-M 3:0 (19, 26, 9)Olomouc – Sokol F-M 3:0 (19, 26, 9)

V HALE 6. ZŠ: Doma se volejbalistky Sokola F-M představí znovu 
23. ledna.   Foto: Petr Pavelka

kolaps od stavu 9:8, kdy hostující 
hráčky uhrály už jen jediný míč.

Před domácími diváky se so-
kolky představí v duelu s TM Mit-

Sestava a branky SKP: Pohlud-
ka – Štěpánek 9, Dyba 5, Holbein 
3, Pavlík 3, Straka 2, Meca Roman 
3, Novák 1, Hes, Petrovský Leoš.

Další přípravná utkání druž-
stva mužů:

středa 20. 1. doma SKP F-M 

Házenkáři začali přípravu
HC ZUBŘÍ – SKP F-M 35:26 (18:15) 

– Zubří 18.30 hod. 
úterý 26. 1. venku Hranice – 

SKP F-M 17.30 hod. 
čtvrtek 28. 1. doma SKP F-M 

– Hranice 18.30 hod. 
středa 3. 2. doma SKP F-M – 

Karviná 18.30 hod.

liga – Michael Bausana, 5. liga – 
Jiří Beseda, 6. liga – Tomáš Pali-
ca, 7. liga – Alice Zelinová.

Přebor 11. ZŠ
Středisko volného času Klíč 

ve Frýdku-Místku ve spolupráci 
s Beskydskou šachovou školou 
uspořádalo na 11. základní škole 
Frýdek-Místek Přebor 11. ZŠ v ša-
chu, 1. - 5. třída. Na turnaj si našlo 
cestu celkem 32 dětí. V šestikolo-
vém turnaji nenašel přemožitele a 
100% bodovým ziskem zaslouže-
ně vyhrál Patrik Štěpán (4.A) – 6,0 
bodů, 2. místo obsadil a roli spolu-
favorita potvrdil Petr Štěpán (4.A) 
– 5,0 bodů a 3. místo vybojoval 
Lukáš Morisák (4.B) – 5,0 bodů.

Vítězné tažení C týmu
Družstvo BŠŠ Frýdek-Místek 

C v sobotu 9. ledna nastoupilo 
k 5. kolu v Okresním přeboru 
družstev proti Bystřici n. O. Naši 
šachisté v tomto derby mezi prv-
ním a druhým celkem tabulky 
zvítězili 5,5:2,5. Své partie vy-
hráli Petr Slovák, Milan Migdal, 
Jiří Kozel, Jiří Sedláček, Michal 
Vaníček a remízu uhrál Jan Ko-
zel. Celému týmu gratulujeme!

tal Ostrava 23. ledna a o týden 
později s Olympem Praha. Ve 
sportovní hale 6. ZŠ se začíná 
od 17 hodin.

Městská liga
Ve Středisku volného času Klíč 

se v pátek 8. ledna uskutečnilo 7. 
kolo Městské ligy mládeže v ša-
chu. Jak se zdá, sněhová kalami-
ta pomáhá šachové hře, protože 
na startu se sešlo rekordních 56 
hráčů, kteří hráli v osmi ligových 
turnajích. Vítězové jednotlivých 
lig: Extraliga – Antonín Plšek, 1. 
liga – David Pilch, 2. liga – Marek 
Lojek, 3. liga – Jakub Kantor, 4. 
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Spádová škola:
- Základní škola národního 
umělce Petra Bezruče, Frý-

dek-Místek, tř. T. G. Masaryka 
454 www.1zsfm.cz

Školský obvod: Akátová, 
Bruzovská, Cihelní, Dolní, Dr. 
Vančury, Farní, Hasičská, Hlu-
boká, Horymírova, Husova, 

Zápis do 1. ročníku základního vzděláváníZápis do 1. ročníku základního vzdělávání
Vážení rodiče (zákonní zástupci) budoucích prvňáčků,
zápis do 1. ročníku základních škol zřizovaných Statutár-

ním městem Frýdek-Místek proběhne
ve dnech 2. února a 3. února 2010 (úterý, středa).
V Základní škole a mateřské škole Frýdek-Místek – Chlebo-

vice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace a v Základní 
škole a mateřské škole Frýdek-Místek – Skalice 192, příspěvko-
vá organizace pouze 2. února 2010. Bližší informace oznámí ře-
ditelé dotčených základních škol způsobem v místě obvyklým.

Podle školského zákona je zá-
konný zástupce povinen přihlásit 
dítě k zápisu k povinné školní do-
cházce. Povinná školní docházka 
začíná počátkem školního roku, 
který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne šestého roku věku, po-
kud mu není povolen odklad. Dítě, 
které dosáhne šestého roku věku  
v době od září do konce června 
příslušného školního roku, může 
být přijato k plnění povinné škol-
ní docházky již v tomto školním 
roce, je-li přiměřeně tělesně i 
duševně vyspělé a požádá-li o to 
jeho zákonný zástupce. Podmín-
kou přijetí dítěte narozeného v 
období od září do konce prosince 
k plnění povinné školní docházky 
podle věty třetí je také doporuču-
jící vyjádření školského poraden-

ského zařízení, podmínkou přijetí 
dítěte narozeného od ledna do 
konce června doporučující vyjád-
ření školského poradenského za-
řízení a odborného lékaře, která k 
žádosti přiloží zákonný zástupce.

Obec stanoví podle školského 
zákona školské obvody spádo-
vých škol. Do spádové školy jsou 
přednostně přijímáni žáci s místem 
trvalého pobytu v příslušném škol-
ském obvodu, a to do výše povo-
leného počtu žáků uvedeného ve 
školském rejstříku. Zákonný zá-
stupce může pro žáka zvolit jinou 
než spádovou školu. V tomto pří-
padě však nemusí být žák vždy při-
jat, důvodem nepřijetí je především 
naplnění nejvyššího povoleného 
počtu žáků školy zapsaného v 
rejstříku škol a školských zařízení. 

Jana Švermy, Jeronýmova, 
Jiráskova, Josefa Hory, Joži 
Uprky, Karolíny Světlé, Klicpe-
rova, Mánesova, Na Půstkách, 
Podlesní, Prokopa Holého, 
Radniční, Řeznická, Smetano-
va, Střelniční, Těšínská, tř. T. 
G. Masaryka, Třanovského, Zá-
mecké nám., Žižkova.

Spádové školy:
- Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, Jana 
Čapka 2555 www.2zsfm.cz

- Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Jiřího z Poděbrad 3109 

www.11zsfm.cz
Školský obvod: Bavlnářská, 

Bedřicha Václavka, Černá cesta, 
Dobrovského, Dr. M. Tyrše, Dr. 
Petra, Dvorská, Hlavní třída, J. 
Božana, Jana Čapka, Jiřího Ma-
hena, Jiřího z Poděbrad, Josefa 
Kavky, Kostikovo náměstí, Kpt. 
Nálepky, Krátká, Lipová, M. Cha-
sáka, Malá, Mikoláše Alše, Na 
Poříčí, Na Veselé, Na Vyhlídce, 
Na Výsluní, Nádražní, Národních 
mučedníků, Nové Dvory-Hlíny, 
Nové Dvory-Kamenec, Nové Dvo-
ry-Podhůří, Nové Dvory-Vršavec, 
Novodvorská, Ó. Łysohorského, 
Okružní, Panské Nové Dvory, Pe-
kařská, Pod Zámečkem, Potoční, 
Přemyslovců, Příkrá, Růžová, Sa-
dová, Slavíčkova, Slezská, Sokola 
Tůmy, Spojovací, Staroměstská, 
Svatoplukova, Šeříková, Těšínská, 
Tř. T. G. Masaryka, Třešňová, V 
Zahradách, Viléma Závady. 

Spádové školy:
- Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek, El. Krás-
nohorské 2254 www.5zsfm.cz 
- Základní škola Frýdek-Mís-
tek, El. Krásnohorské 139  

www.devata.cz 
Školský obvod: 2. května, An-

tala Staška, Bruzovská, Čs. čer-
veného kříže, Divišova, Dlouhá, 
Dr. Jánského, El. Krásnohorské, 
Fügnerova, Gajdošova, Gogolova, 
H. Salichové, Habrová, Heyduko-
va, Horní, Hutní, I. J. Pešiny, I. P. 
Pavlova, J. E. Purkyně, J. Kalu-
se, Jabloňová, Jaroslava Haška, 
Javorová, Jiřího Hakena, Josefa 
Kajetána Tyla, Josefa Skupy, K 
Hájku, K Lesu, Křižíkova, Lísko-
vecká, Lubojackého, Mariánské 
náměstí, Maryčky Magdonové, 
Maxe Švabinského, Míru, Na 
Aleji, Na Bažinách, Na Kopci, Na 
Podlesí, Na Stráni, Nad Lipinou, 
Nad Mostárnou, Nad Rybníkem, 
Nad Stadionem, Olbrachtova, P. 
Jilemnického, Petra Cingra, Pod 
Školou, Pod Vodojemem, Puški-
nova, Resslova, Revoluční, Roky-
canova, Růžový pahorek, Rybnic-
ká, Skautská, Slunečná, Sokolská, 
Stanislava Kostky Neumana, 
Střelniční, Škarabelova, Tichá, 
Tolstého, Topolová, U Nemocnice, 
U Zavadilky, V. Vantucha, Zátiší.

Spádová škola: 
- Základní škola Frýdek-

-Místek, Komenského 402 
www.4zsfm.cz

Školský obvod: 4. května, 
Beskydská, Bezručova, Bohu-
slava Martinů, Družstevní, Emy 
Destinové, F. Čejky, Františka 
Linharta, Frýdlantská, Havlíčkova, 

J. Jabůrkové, Janáčkova, Josefa 
Lady, Jungmannova, K Olešné, 
Komenského, Kvapilova, Květná, 
Lesní, Luční, Malé náměstí, Maxi-
ma Gorkého, Nad Potokem, Nad 
Přehradou, Nerudova, Nová, Pal-
kovická, Pavlíkova, Pod Letištěm, 
Podpuklí, Polní, Příborská, Rudolfa 
Vaška, Svazarmovská, Školská, U 
Náhonu, Vojtěcha Martínka, Zbo-
rovská, Zdeňka Štěpánka, Zelená.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-Místek,

Pionýrů 400
www.sestka-fm.cz

Školský obvod: 8. pěšího 
pluku, Anenská, Antonínovo 
náměstí, Dvořákova, Erbenova, 
Farní náměstí, Hálkova, Hlavní 
třída, J. Opletala, Jaroslava Lo-
hrera, Josefa Václava Sládka, 
Karla Hynka Máchy, Libušina, 
Malé náměstí, Malý Koloredov, 
Na Příkopě, náměstí Svobody, 
Ostravská, Pionýrů, Pivovarská, 
Riegrova, Spořilov, Stará cesta, 
Štursova, Tržní, U Staré pošty, 
Vojanova, Wolkerova, Zahradní.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-Místek,
1. máje 1700 www.7zsfm.cz 

Školský obvod: 1. máje, 28. 
října, Bahno-Hlíny, Bahno-Pří-
kopy, Bahno-Rovňa, Beetho-
venova, Bezručova, Březová, 
Čelakovského, Družstevní, Fráni 
Šrámka, Frýdlantská, Gagarino-
va, Josefa Myslivečka, Josefa 
Suka, Ke Splavu, Křížkovského, 
Mozartova, Myslbekova, Na Ko-
nečné, Palackého, Politických 
obětí, Říční, Stará Riviera, Sva-
topluka Čecha, Třebízského, U 
Ostravice, Václava Talicha.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Československé armády 

570 www.osmicka.cz
Školský obvod: 17. listopa-

du, Bahno-Štandl, Beskydská, 
Boženy Němcové, Brožíkova, 
Březinova, Čajkovského, Česko-
slovenské armády, Dr. Antonína 
Vaculíka, Fibichova, Foerstrova, 
Foglarova, Jiřího Trnky, Kolaříko-
va, Kollárova, Lidická, Marie Ma-
jerové, Marie Pujmanové, Ondrá-
šova, Ostravská, Piskořova, Pod 
Štandlem, Příborská, Raisova, 
Vítězslava Nezvala, Vrchlického.

Spádová škola:
- Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek,
Lískovec, K Sedlištím 320

www.zs.liskovec.cz
Školský obvod tvoří místní část 

Lískovec.
Spádová škola:

- Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek – Skalice 
192, příspěvková organizace

www.skolaskalice.cz
Školský obvod tvoří místní část 

Skalice.
Spádová škola:

- Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek

Chlebovice, Pod Kabáticí 107, 
příspěvková organizace
www.zschlebovice.cz

Školský obvod tvoří místní části 
Chlebovice, Lysůvky a Zelinkovice.

Spádová škola:
- Základní škola a mateřská 
škola Naděje, Frýdek-Mís-
tek, Škarabelova 562 www.

specskolynadeje.cz
Školský obvod není stanoven. 

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

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

ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Skalice 192, www.skolaskalice.cz

Místo konání:
budova školy na ulici Míru 1313, 
ve Frýdku-Místku
Doba konání:
5. 2. 2010 od 13.00 hodin
 do 17.00 hodin
6. 2. 2010 od 9.00 hodin
 do 12.00 hodin
Vyučování ve škole probíhá v 

Zápis do 1. tříd Soukromé základní školy
a mateřské školy GALILEO SCHOOL, s.r.o.

anglickém 
a českém 
jazyce. Ma-
ximální po-
čet žáků ve 
třídě je 16.
Kontaktní osoba:
Štefková Petra 774 713 730
E-mail:info@galileoschool.cz
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V oblasti dopravy chceme: Vytvořit podmínky pro co nejrychlejší V oblasti dopravy chceme: Vytvořit podmínky pro co nejrychlejší 
realizaci komunikace R48 a hlavně obchvatu našeho města včetněrealizaci komunikace R48 a hlavně obchvatu našeho města včetně
doprovodné infrastrukturydoprovodné infrastruktury

STAVBA ZAČALA: 2. prosinec 2009 lze brát jako vpravdě historický okamžik. Celé město však přece jen 
vzhlíží spíše k datu, kdy bude dokončen obchvat Frýdku-Místku.      Foto: Petr Pavelka

Dlouhé roky se na tento 
okamžik čekalo. 2. prosin-
ce se konečně začala stavět 
Rychlostní silnice R48 Ry-
chaltice – Frýdek-Místek. Za 
touto jednoduchou větou se 
skrývá nesmírně složitý pro-
ces a spousta úsilí, které bylo 
neustále znehodnocováno 
rádoby ekologickými aktivi-
tami několika jedinců, kteří 
se snažili projektu s ambicí 
vysvobodit Frýdek-Místek z 
nadvlády automobilové do-
pravy všemožně škodit.

Náměstek primátora Michal 
Pobucký, který frýdecko-místec-
kému zastupitelstvu na každém 
jednání předkládá zprávu o po-
stupu přípravy a výstavby silnice 
I/48, byl přítomen slavnostnímu 
zahájení stavby v Rychalticích. 
Zatím zde byla odvedena jen 
symbolická „práce“ rýči v rukou 
zástupců samosprávy, Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR, Státního 

fondu dopravní infrastruktury a 
realizujících stavebních firem, 
ale zimní období slouží k tomu, 
aby se co nejlépe připravil vlast-
ní postup stavby na jarní měsíce.

„Zahájení stavby je skvělá 
zpráva, zejména pro obyvatele 
místních částí Frýdku-Místku, tedy 
Chlebovic, Zelinkovic a Lysůvek, 
protože nová silnice bude zna-
menat větší bezpečnost i zlepšení 
životního prostředí, ve kterém žijí. 
Musíme ale všichni pracovat dál 
na tom, aby se co nejdříve roz-
běhla i vlastní stavba obchvatu,“ 
zdůraznil už na slavnostním za-
hájení stavby Michal Pobucký.

„Snažíme se dlouhodobě jako 
město v rámci našich možností 
maximálně přispět k tomu, aby se 
realizoval tolik potřebný obchvat. 
Investorem je ovšem samozřejmě 
stát,“ připomněl. K obchvatovému 
vysvobození města je ještě dale-
ko, ale v říjnu roku 2012 bychom 
mu měli být blíže o více než sedm 

kilometrů. 7137 metrů této stavby 
znamená investici státu ve výši 
zhruba tři miliardy.

„Administrativně se 
pracuje i na úseku Frý-
dek-Místek – obchvat. 

Pro výkupy trvale zabíraných pozemků 
bylo již podepsáno 181 smluv z celkem 
224 potřebných. Byl podán návrh na 31 
vyvlastňovacích řízení. Stále se i my podílí-
me na jednáních se známými účastníky vy-
vlastňovacího řízení se snahou nalézt do-
hodu,“ přiblížil aktuální stav před koncem 
roku Michal Pobucký. Podle něj je největ-
ším problémem nyní skutečnost, že stále 
není pro úsek Frýdek-Místek-obchvat a s 
tím související přeložku silnice R 56 zajiš-
těno financování výstavby. „Samozřejmě, 
že se to snažíme změnit apelováním na 
nejrůznějších místech, ale vzhledem k mo-
mentální ekonomické situaci o to více mrzí, 
že se problém obchvatu Frýdku-Místku 
díky postojům ekoteroristů nepodařilo vyře-
šit dříve, ve finančně příznivějších časech,“ 
uzavřel Michal Pobucký.                       (pp)

Nová silnice je navržena v celé délce 
jako rychlostní komunikace. Od začátku 
úpravy za mostem v Rychalticích je vede-
na v trase stávající silnice I/48, což zname-
ná, že v tomto úseku dojde k rekonstrukci 
stávající komunikace na čtyřpruhovou. 
Kromě šířkového uspořádání silnice I/48 v 
oblasti Rychaltic řeší stavba i mimoúrovňo-
vě napojení silnice, obsluhu přilehlého úze-
mí a zachování dopravní obsluhy objektů 
příjezdovými komunikacemi. Posléze je 
vedena i v nové trase, tedy mimo stávající 
silnici I/48. Nová trasa prochází polními po-
zemky i úzkou prolukou v obytné zástavbě 
Chlebovic, kde přechází po mostním ob-
jektu nad silnicí třetí třídy. Za Chlebovice-
mi je vedena dále po polních pozemcích 
a opět po polních pozemcích prolukami 
mezi obytnou zástavbou v Zelinkovicích a 
Lysůvkách. Průchod Lysůvkami je řešen 
tunelem dlouhým 160 metrů. Na konci úse-
ku stavby je navrženo dočasné úrovňové 
napojení na stávající silnici I/48 ve směru 
Frýdek-Místek, před stávající oboustran-
nou benzínovou pumpou.
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nabízíme anglický luxus těchto značek
Adidas, Next, George, H&M, Barbie, C&A, 

Disney, Ladybird, Adams, Marks&Spencer aj.
Najdete nás v Kině Petra Bezruče,

bývalá videopůjčovna, po-pá od 9-18 hod.
Přijímáme zboží do komisu-kočárky, postýlky,

krmící židličky atd.

Anglický dětský second hand a bazar

pronajmout nebytový prostor 
– garáž nacházející se v sute-
rénu domu č. p. 146, ul. 17. lis-
topadu, k.ú. Místek na základě 
výsledku „dražby výše nájem-
ného“ (dále jen „Dražba“) v sou-
ladu s „Postupem při pronájmu 
garáží nacházejících se v objek-
tech ve vlastnictví statutárního 
města Frýdek-Místek“, který byl 
schválen Radou města Frýdek-
Místek dne 8. 10. 2001.
Den konání „Dražby“: 24. 2. 2010
Místo konání „Dražby“: Magistrát 
města Frýdek-Místek, ul. Radnič-
ní 10, III. NP (zasedací místnost)
Hodina konání „Dražby“: 13:00 h

Nebytový prostor – garáž
Garáž je umístěna v suteré-

nu domu č. p. 146, ul. 17. listo-
padu, k.ú. Místek.
Celková plocha garáže je 25 m2.

Vyvolávací cena je stanove-
na ve výši minimálního ročního 
nájemného na 1 m2 plochy ga-
ráže a činí 700 Kč/m2/rok + DPH

Prohlídku garáže je možno 
domluvit na tel. č. 558 609 174.

Účastníkem dražby může 
být fyzická osoba starší 18 let s 
trvalým bydlištěm na území sta-
tutárního města Frýdku-Místku. 
Při zápisu účastníka k dražbě je 
účastník povinen předložit prů-
kaz totožnosti, malý technický 
průkaz vozidla, se kterým hodlá 
v garáži parkovat, popř. smlou-
vu o užívání služebního vozidla 
k soukromým účelům.

Účastníkem dražby nemůže 
být fyzická osoba, která v před-
cházejících třech letech přede 
dnem konání dražby užívala byt 
nebo nebytový prostor ve vlast-
nictví statutárního města Frýdek-
Místek bez právního důvodu nebo 
byla dlužníkem vůči Statutárnímu 

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
městu Frýdek-Místek. Splnění 
této podmínky potvrdí účastník 
dražby podpisem čestného pro-
hlášení při zápisu k dražbě.

Účastníkem dražby může 
být pouze fyzická osoba, která 
nejpozději do okamžiku zahá-
jení zápisu účastníků k dražbě 
uhradila zálohu na úhradu ná-
kladů dražby na účet města ve 
výši 5.000 Kč a která nejpozději 
při zápisu účastníka k dražbě 
předložila doklad o zaplacení 
zálohy na úhradu nákladů draž-
by (kauce), přičemž zaplacení 
kauce se vyžaduje ke garáži – 
nebytovému prostoru, který je 
předmětem dražby (č.ú.: 6015-
928781/0100, VS 325980005).

Účastníkem dražby může 
být pouze fyzická osoba, která 
nejpozději při zápisu účastníků 
k dražbě podepíše dohodu o 
úhradě nákladů dražby.

Další informace je možné zís-
kat na tel. č. 558 609 174 nebo 
osobně na Magistrátu města 
Frýdek-Místek, odboru správy 
obecního majetku, ul. Radniční 
10, III. NP, dveře č. 315.

„Postup při pronajímání gará-
ží nacházejících se v objektech 
ve vlastnictví města Frýdek-
Místek“ je zveřejněn na úřední 
desce umístěné v budově Ma-
gistrátu města Frýdek-Místek.

Fond bydlení
Žádosti k účasti ve výběrovém řízení na poskytnutí půjček z „Fon-

du rozvoje bydlení“ na území statutárního města Frýdek-Místek pro 
rok 2010 lze podat na závazných formulářích na Magistrátu města 

Frýdku-Místku, Radniční 1148, odbor správy obecního majetku 
ve lhůtě od 2. 1. 2010 do 31. 1. 2010. Bližší informace na www.

frydekmistek.cz, nebo tel. 558 609 172, 558 609 171. 
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Bliži se to milovymi kro-
kami, baj skokami. Eště se 
paru razu vyspitě pod duch-
nu a už tu budě. O čim tu furt 
melu? Tuž o tym našim balu. 
Čeko nas už dvacatydruhy 
bal všeckych Lachuv! Ja ale 
tuž aji ostatní možetě přijsť 
– Valaši, Goroli, Slezňoci, aji 
všechych přespolnich pozy-
vome, z jihu aji ze severu, z 
vychodu či zapadu. 

No a my ze suboru Ostravica 
se už tež rychtujeme od přešle-
ho roku na tu slavu. Možetě se 
těšiť na cimbalovku Frgal z Olo-
muca a tu z Kozlovic přijechaju 
cimbali Ladi Holiša, to je taky 
fajny synek. No a samozřejmě 
naše baby s Lacikem aji Honzi-
kem, to je cimbalovka Ostravica. 

Včil cosi k temu, co možetě 
robiť na tym našim balu. Tuž kro-
mě vykrucani a zpivani na dvuch 
parketach tež možetě viděť před-
tančeni – to se uvidi, co to budě, 
možna to zrobi naši mladi. Potym 
se aji vy možetě cosi naučiť, jake-
syk nove tanečky, ať si skočitě ze 
svoju staru nebo svojim starym. 
No do pulnoci teho je až až. Eště 
než tu tombolu všecku rozbalitě, 
to tež budě robota, bo teho je... 
A na tych, co to ščesti dycky …. 
vitě co… čeko deset hlavnich 
cen. Cosyk mi pravi, že pulnočni 
překvapeni budě zas dosti pře-
kvapive, tak bacha, ať to s vami 

22. bal všeckych lachuv je za dveřami!

něrubně. A jakasyk sutěž tež 
budě – loni zme měli ty krojove 
manekyny, vzpominotě? Letos to 
tež budě fajne.

Ja a duležite na každym balu 
je, aby bylo co popiť a pojesť. 
Tuž něni možne, abystě pozdy-
chali od žizně, fakt ni. Ve dvuch 
barach budu ti šumni synci, co 
jich motě radi, a ve vyvařovni 
šumne děvuchy a hlavně cosi 
fajneho do břuška. Aji ta večeřa 
budě – jak si ju kupitě, aji jake-
syk maškrty pro baby. 

A jak už to tak chodi, aji 
včil mome pro vas specialitku. 
Předstovtě se, že jak přijdětě ze 

vstupenku, tak my ju slosujemy 
a pro vyherce mome specialni 
vyhry, to budětě čubrnět!

Tuž pozyvom vos všeckych na 
tyn naš 22. Lašsky bal. Zapiště 
se, že to je v sobotu 6. unora a za-
činamy v 19.30 hodin a končime 
až kole třeti rano. Listky kupitě ve 
Valcovenskym kulturaku, bo tam 
tyn bal budě, a nebo tež v mis-
teckym Beskydskym info centru, 
a to už od 18. ledna. Ja vim, že 
už včil všeci volatě. Dřisty prdy! 
Musitě vydžeť. A kery mo hlavu 
děravu, tuž všecko je na www.os-
travica.com. Tuž přiďtě! Monika
 Škanderová, SLPT Ostravica

Městská knihovna Frýdek-
-Místek na ulici Hlavní 111 
nabízí svým čtenářům již od 
roku 2000 mimo hlavního 
zaměření i půjčování hudeb-
ních dokumentů. Letos tedy 
oslavíme 10 let úspěšného 
fungování a rádi bychom 
se čtenářům zpravodaje při-
pomněli a osvětlili tak naši 
činnost.

V moderních prostorách, s 
vybavením odpovídajícím potře-
bám této doby, vycházíme vstříc 
milovníkům všech hudebních 
žánrů. Fondy našeho oddělení 
nabízejí přes 5000 titulů CD. 
Najdete zde populární hudbu 
českou i zahraniční (rock, pop, 
metal, jazz, hip-hop, world mu-
sic), vážnou hudbu, pohádky 
a písničky pro děti, lidovou a 
dechovou hudbu i hudbu rela-
xační. Aktuální novinkou je roz-
šiřující se nabídka mluveného 
slova, audioknih (oblíbené tituly 
z beletrie namluvené českými 
herci), které v současné době 
získávají značnou popularitu, 
a to napříč generacemi. Jsou 
vhodnou alternativou k tištěné 

Oslavte s námi 10. výročí Oslavte s námi 10. výročí 
hudebního oddělení knihovnyhudebního oddělení knihovny

knize a skvělou volbou pro zra-
kově postižené a seniory.

Hudební nosiče půjčujeme 
zdarma po zaplacení regis-
tračního poplatku na časově 
omezenou dobu čtyř dnů. Pro 
návštěvníky, kteří se hudbou 
zabývají aktivně, máme k dis-
pozici hudební časopisy, notové 
party, zpěvníky, knihy z oblasti 
populární hudby a s výukou hry 
na hudební nástroje. Širokou 
nabídku titulů si můžete vyhle-
dat v našem online katalogu. 
Hudební nosiče jsou seřazeny v 
přehledném seznamu, který na-
leznete na našich internetových 
stránkách.

Naše oddělení rozšířilo v le-
tošním roce své služby také o 
nabídku lekcí pro základní ško-
ly, družiny a centra pro handi-
capované.

Všem občanům našeho 
města rovněž nabízíme zcela 
bezplatný přístup na veškeré 
hudební akce a koncerty po-
řádané hudebním oddělením 
Městské knihovny Frýdek-
-Místek, které se konají v jeho 
podkroví (Modrém salónku). V 

uplynulých deseti letech zde 
proběhly desítky vynikajících 
koncertů českých i zahraničních 
interpretů, které notným způso-
bem obohatily kulturní život v 
našem městě. 

Věříme, že při návštěvě hu-
debního oddělení najdete další 
osobní inspiraci k využití svého 
volného času. Další nezbytné 
informace naleznete na našich 
webových stránkách www.
mkmistek.cz.

Otevírací doba:

Po 10.00 – 18.00 hod.
Út 10.00 – 18.00 hod.
St Z A V Ř E N O
Čt 10.00 – 18.00 hod.

Pá 10.00 – 18.00 hod.
So Z A V Ř E N O

Na Vaši návštěvu se těší 
Richard Tkáč a Naďa Krejčí

HUDEBNÍ ODDĚLENÍ: Pět tisíc cédéček, to už si musí vybrat každý.   Foto: Petr Pavelka

Hudební klub Stoun se před 
koncem roku (29. prosince) 
stal další z mnoha zastávek 
monstrózní akce nazvané 
RYTMUS KRÁL TOUR a hosté. 
Hlavní postavou poslední akce 
loňského roku byl RYTMUS, 
protagonista populární hip-ho-
pové formace Kontrafakt. 

Kontrafakt jej doprovází na 
celém turné, které bylo zorga-
nizováno na podporu nového 
alba RYTMUSE, nazvaného 
skromně „KRÁL“. „Na kon-
certě mu záda kryl neopome-
nutelný Ego a Anys. Dále vy-
stoupil s novými tracky David 
Steel se svou novou deskou 
Bumerang, která byla vol-

Hip-hopový cirkus ve Stounu 
ně k dostání, a Elnino s plně 
nabitou show Anticrist. Dále 
vystoupili DJ’s Detroit a Zato. 
Celou akci rozjeli frýdecko-
místečtí Špatnej zvuk a také 
místní raper Janys, který není 
nikdo jiný než bratr DJ-e Bjale-
ho,“ přiblížil dramaturg Stounu 
Kamil Rudolf. 

Během koncertu si návštěv-
níci mohli zahrát o věcné ceny 
v hodnotě 15.000 Kč a slevenky 
přímo na pódiu, vyhrát hodinky 
a slevenky Storm nebo získat 
nějaký kus oblečení. „Potvrdilo 
se, že nová deska Rytmuse je 
dost dobrá, byla to skvělá show 
na konec roku,“ uzavřel Kamil 
Rudolf.                                 (pp)

První česká folková sku-
pina Spirituál kvintet, založe-
ná roku 1960, a tudíž slavící 
svou jubilejní padesátou se-
zonu, zavítá 28. ledna do mís-
teckého Národního domu. Od 
19 hodin se postará o Novo-
roční koncert Charity.

Kromě provozování Denní-
ho centra Maják Charita Frý-
dek-Místek poskytuje široké 
spektrum sociálních a zdra-
votních služeb pro seniory, 
psychicky nemocné, rodiny s 
dětmi, děti a mládež a pro lidi, 
kteří se ocitli v obtížné životní 
situaci. Novoroční koncert se 
skupinou Spirituál kvintet se 
uskuteční právě na podporu 
činnosti Charity.

Vstupenky v ceně 200 a 180 
korun jsou k zakoupení v Nové 
scéně Vlast. A jak hodnotí své 
požehnané jubileum samotní 
aktéři této hudební formace? 
„Myslíme, že je to číslo, kterého 
jsme dosáhli jako první kapela 

Spirituál kvintet v Národním domě
svého druhu u nás a jistě ani 
jinde to podobnými výročími 
nehýří. Samozřejmě si pova-
žujeme toho, že – řečeno ob-
rozenci – nás „velebné kmety“ 
pořád hraní a zpívání baví, živí 
naše rodiny a umožňuje nám 
setkávání s našimi posluchači. 
Víme, že hrát padesát let samo 
o sobě není žádná velká záslu-
ha a také se opravdu snažíme, 
abychom nežili z podstaty a 
donekonečna neomílali písnič-
ky, které se líbily kdysi. Někdy 
musíme dokonce zklamat ty 
z vás, kteří naše staré písně 
žádáte. Nezlobte se, my ale 
opravdu chceme pro sebe i vás 
vyhledávat a tvořit další, nové a 
jak věříme stejně pěkné písnič-
ky, jako byly ty, které si můžete 
dokolečka poslouchat z našich 
starých nahrávek,“ říkají čle-
nové Spirituál kvintetu. Jak se 
jim jejich vize daří, se můžete 
přesvědčit brzy sami. A ještě 
přispějete na dobrou věc. (pp)
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k. ú. Místek
1) Objekt čp. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 13,26 m2 (I.NP)
- 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, 
zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, prošlé a nepotřebné léky, 
zářivky a výbojky.

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

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – 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 Kina P. Bezruče 19. 1. - 21. 1.
U krytého bazénu 26. 1. - 28. 1.
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.

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

DOTAČNÍ PROGRAMY NA PODPORU PROJEKTŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PRO ROK 2010
Statutární město Frýdek-Místek 

vyhlašuje výběrové dotační řízení 
na poskytnutí neinvestičních do-
tací z rozpočtu statutárního města 
Frýdku-Místku pro právnické a fy-
zické osoby na podporu projektů 
ve zdravotnictví pro rok 2010.
Podporovanými oblastmi jsou:

1) výchova ke zdraví a zdravé-
mu způsobu života rodin a popu-
lačních, sociálních nebo chronicky 
nemocných skupin obyvatelstva 
města Frýdku-Místku,

2) podpora materiálně-tech-
nického zabezpečení preven-
tivních programů neinvestičního 
charakteru vedoucích ke zlepšení 
zdravotního stavu obyvatelstva 
ve městě, které se snaží zabrá-
nit zhoršování zdravotního stavu 
ohrožených skupin, zejména se-
niorů, osob s mentálním, smyslo-
vým či tělesným postižením a dětí,

3) podpora celoroční pravidel-
né činnosti i individuálních akcí 
pro zdravotně postižené občany, 
včetně rekondičních a relaxač-
ních pobytů,

4) vytváření podmínek pro 
integraci zdravotně postižených 
občanů, včetně vytváření rov-
ných podmínek.

Žadatel se do výběrového říze-
ní přihlašuje na základě žádosti, 
vyplněné za každou oblast samo-
statně. Součástí žádosti jsou přílo-
hy: kopie stanov, statutu, zřizovací 
listiny, apod., kopie smlouvy o uza-
vření účtu u bankovního ústavu, 
kopie dokladu o přidělení IČ, kopie 
dokladů o volbě nebo jmenování 
statutárního zástupce, současně 
s dokladem osvědčujícím opráv-
nění zástupce jednat jménem 
subjektu navenek (podepisovat 
smlouvy), prohlášení o souhlasu 

se zveřejním identifikačních údajů 
o poskytovateli a výši poskytnuté 
dotace, v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých záko-
nů v platném znění, je-li žadatelem 
fyzická osoba.

a) Požadované doklady o 
právní subjektivitě je možno 
přiložit pouze k jedné z žádostí, 
ale pak je nutno v každé další 
žádosti uvést, ke kterému jsou 
prvotní doklady přiloženy. 

Při hodnocení jednotlivých 
projektů bude přihlíženo:

- k formální správnosti žádosti, 
k obsahové stránce žádosti, zda 
projekt odpovídá vyhlášeným do-
tačním programům, místním potře-
bám a prioritám v dané oblasti, k 
efektivně vynakládaným finančním 
prostředkům, k plnění závazků vy-
plývajících ze smluv uzavřených 

na projekty v minulém roce. 
Podmínky, Zásady, Žádost:
Veškeré informace související 

s výběrovým dotačním řízením 
včetně podmínek vyhlášených 
dotačních programů, zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Frýdku-Míst-
ku na podporu oblasti zdravotnic-
tví, žádosti o dotaci poskytnutou 
z rozpočtu statutárního města 
Frýdku-Místku pro rok 2010, jsou 
k dispozici na internetové adrese 
www.frydekmistek.cz, nebo na 
odboru sociálních služeb Magis-
trátu města Frýdku-Místku, Rad-
niční 1149, Frýdek-Místek.

Kontaktní osoba:
Bližší informace pro žadatele 

o dotaci na podporu projektů ve 
zdravotnictví poskytne Vendu-
la Pavičová, tel.: 558 609 315, 
e-mail: pavicova.vendula@fry-

dekmistek.cz.
Termín pro podání žádosti:
Žadatel podává přihlášku o 

poskytnutí dotace v jednom 
podepsaném originále s přílo-
hami v tištěné verzi doporučeně 
poštou nebo osobně na poda-
telně Magistrátu města Frýdku-
-Místku nejpozději do 28. 2. 
2010 včetně na adresu: 
Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor sociálních služeb
Radniční 1149
738 22 Frýdek-Místek

v obálce označené textem: „Ne-
otvírat – Žádost o dotaci (v levém 
horním rohu obálky). Plný název či 
jméno žadatele o dotaci a adresa.

Informace: Tento dotační pro-
gram nahrazuje stávající zdra-
votní fond, který je zrušen, a to 
s účinností od 1. 1. 2010.

Před koncem roku proběhlo 
ve školící místnosti Frýdecké 
skládky, a.s. na Panských No-
vých Dvorech tradiční setkání 
se starosty měst a obcí, ve kte-
rých společnost spolupracuje 
v oblasti nakládání s odpady.

Součástí tohoto setkání bylo 
jako každoročně i vyhodnocení 
průzkumu spokojenosti zákazníků 
s komplexními službami poskytova-
nými společnosti Frýdecká skládka, 
a.s. – Dotazník spokojenosti, který 
byl zveřejněn taktéž ve Zpravodaji 
Rady města Frýdku-Místku.

K datu uzávěrky se sešlo 196 
ks dotazníků, z kterých starostka 

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti 
městské společnosti Frýdecká skládka

obce Hukvaldy paní Jaroslava 
Michnová vylosovala tři výherce. 
Na 1. místě byla vylosována paní 
H. P. z Frýdku-Místku, na 2. místě 
byla paní J. P., taktéž z Frýdku-
-Místku a na 3. místě skončila paní 
E. K. ze Sedlišť. Z dotazníku vyply-
nulo, že občané především postrá-
dají větší počet nádob na separo-
vaný odpad – dotazovaným vadí 
špatné a nedostatečné rozmístění 
těchto nádob. Je chuť odpad sepa-
rovat, ale problémem je nedosta-
tek a rozmístění kontejnerů.

Dalším největším nedostat-

kem, který byl v dotazníku uvá-
děn, je čistota kolem svozových 
nádob v důsledku přeplňování 
nádob. Požadavek je na zvýšení 
počtu nádob, případně na navý-
šení četností svozů.

Názory respondentů jsou 
využívány pro další práci spo-
lečnosti Frýdecká skládka, a.s. 
a pro trvalé zlepšování poskyto-
vaných služeb. Náměty občanů 
jsou podkladem pro jednání se 
zástupci měst a obcí a slouží k 
řešení vzájemné činnosti v ob-
lasti odpadového hospodářství.Podle ustanovení § 9 odst. 

1 písm. g) zákona č. 338/1992 
Sb., o dani z nemovitostí, ve 
znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o dani z nemovi-
tostí“), byly od daně ze staveb 
osvobozeny nové stavby obyt-
ných domů ve vlastnictví fyzic-
kých osob a byty ve vlastnictví 
fyzických osob v nových stav-
bách obytných domů, pokud 
tyto stavby nebo byty sloužily k 
trvalému bydlení vlastníka nebo 
osob blízkých. Toto ustanovení 
bylo s účinností od 1. 1. 2009 
zrušeno zákonem č. 1/2009 Sb.

Ve smyslu přechodného usta-
novení čl. II zákona č. 1/2009 Sb. 
bylo uvedené osvobození po-

Ukončení osvobození nových 
staveb obytných domů a bytů
v nových stavbách obytných 

domů od 1. 1. 2010 
skytnuto naposledy v roce 2009. 
Na rok 2009 již přitom nebylo 
možno nově přiznat nárok na 
osvobození u stavby nebo bytu, 
které byly dokončeny v průběhu 
roku 2008 nebo později.

Počínaje zdaňovacím ob-
dobím roku 2010 zcela končí 
platnost osvobození od daně 
ze staveb podle ustanovení § 9 
odst. 1 písm. g) zákona o dani 
z nemovitostí, na které vznikl 
nárok ve zdaňovacích obdobích 
do roku 2008 včetně, přičemž 
počínaje zdaňovacím obdobím 
roku 2009 již nový nárok na toto 
osvobození nevzniká.

V souvislosti s ukončením 
osvobození od daně ze staveb 

podle ustanovení § 9 odst. 1 
písm. g) zákona č.338/1992 Sb., 
o dani z nemovitostí, nevzniká 
poplatníkům povinnost podat 
daňové přiznání k dani z nemovi-
tostí, ani sdělit správci daně tuto 
změnu, neboť nedochází-li k ji-
ným změnám než těm, které jsou 
uvedeny v § 13a odst.2 zákona 
o dani z nemovitostí, vyměří pří-
slušný správce daně upravenou 
daň z moci úřední a výsledek vy-
měření oznámí poplatníkovi pla-
tebním výměrem nebo hromad-
ným předpisným seznamem.
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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

MINIŠKOLIČKA TETY KATKY
Nyní vám nabízíme novu 
službu hlídání dětí ve věku 
od 2 let. Nabízíme pro 
vaše děti klidné domá-
cí prostředí v malém 
kolektivu, kde si mohou hrát, učit se 
novému, modelovat, malovat, zpívat, 
tancovat, skotačit… Záměrem je také 
podněcovat děti k samostatné tvořivosti 
a kreativitě, podporovat u nich přiroze-
nou fantazii a rozvíjet pohybové doved-
nosti s důrazem na správný všestranný 
rozvoj dětí. Chceme, aby se u nás děti 
cítily „jako doma“ a vždy odcházely s 

úsměvem a spoustou nezapomenutel-
ných zážitků.
Místo: Rodinné centrum Klíček, Slezská 
749, Frýdek. Více informací: Pavla Kozá-
ková, telefon: 732 646 125, e-mail: pav-
la@klicfm.cz, www.klicfm.cz/klicek
19. 1. - VÝTVARNÝ ATELIÉR DEA – 
SMALTOVÁNÍ BEZ PÍCKY
Program: Znovu otevíráme Výtvarný 
ateliér DEA. Vyzkoušíte si techniku vý-
roby šperků – smaltování. Tato technika 
je svou fixací dostupná všem – barvy se 
zapékají na elektrickém vařiči. Můžete si 
vyrobit sponu, náušnice, přívěsek, cokoli 
vás napadne. Neváhejte a přijďte si vy-
zkoušet originální techniku.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, Budova A, Pi-
onýrů 752, Místek, 17:00 – 20:00 hodin
Cena: 250 Kč (lektor, materiál, režie, po-
jištění). Přihlášky a informace: Karolína 
Lepíková, telefon: 731 167 010, 558 434 
154, e-mail: karolina@klicfm.cz
Na akci se přihlaste e-mailem nebo tele-
fonicky do 15. 1. 2010.
19. 1. - ZNAKOVÁ ŘEČ PRO BATOLA-
TA – BABY SIGNS – DOPOLEDNE
Už jste někdy přemýšleli o tom, co vám 
chce vaše nemluvně říci nebo proč pláče?
Program: Přirozený způsob, jak se doro-
zumět s vaším dítětem ještě předtím, než 
dokáže mluvit. Rodiče si užívají větší po-
hody, která zavládne, když se dozví, co 
jejich ratolest chce, bez slziček a nářku. 
Snížení frustrace a vytvoření větší důvěry 
mezi batolaty a jejich rodiči.
Místo a čas: Rodinné centrum SVČ 
Klíč FM, budova C, Slezská 749, Frý-
dek, 10:00 – 12:00 hodin. Cena: 499 
Kč – obdržíte základní materiály, 879 
Kč – obdržíte kompletní materiály. Za 
uvedené ceny se mohou zúčastnit oba 
rodiče. Lektor: Mgr. Radana Hlisnikov-
ská (Nezávislá certifikovaná instruktor-
ka programu Baby Signs)
Informace a přihlášky: Patrik Siegelstein, 
telefon: 732 646 125, e-mail: patrik@
klicfm.cz, www.klicfm.cz/znakovani
20. 1. - ZNAKOVÁ ŘEČ PRO BATOLA-
TA – BABY SIGNS – ODPOLEDNE
Už jste někdy přemýšleli o tom, co vám 
chce vaše nemluvně říci nebo proč pláče?
Program: Přirozený způsob, jak se doro-
zumět s vaším dítětem ještě předtím, než 
dokáže mluvit. Rodiče si užívají větší po-
hody, která zavládne, když se dozví, co 
jejich ratolest chce, bez slziček a nářku. 
Snížení frustrace a vytvoření větší důvěry 
mezi batolaty a jejich rodiči.
Místo a čas: Rodinné centrum SVČ Klíč 
FM, budova C, Slezská 749, Frýdek, 
17:00 – 19:00 hodin.
Cena: 499 Kč – obdržíte základní materiá-
ly, 879 Kč – obdržíte kompletní materiály. 
Za uvedené ceny se mohou zúčastnit oba 
rodiče.
Lektor: Mgr. Radana Hlisnikovská (Nezá-
vislá certifikovaná instruktorka programu 
Baby Signs)
Informace a přihlášky: Patrik Siegelstein, 
telefon: 732 646 125, e-mail: patrik@
klicfm.cz, www.klicfm.cz/znakovani
23. 1. - MISTROVSTVÍ ČR V PEXESU
Program: Zúčastněte se turnaje v této 
známé hře.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pio-
nýrů 764, od 8:00 hodin
Startovné: 30 Kč. Kategorie: do 10 let, 11-
15 let, 16 let a více
Informace: Jiří Šnapka, telefon: 604 524 
066, e-mail: jirka@klicfm.cz
Na akci se přihlaste předem do 17. 1. 
2010.
27. 1. - CITADELA ŠKOLNÍCH DRUŽIN 
– FINÁLE
Program: Trojčlenná družstva, která po-

stoupila ze školních kol, si zasoutěží o 
další zlaťáky. Ti, kteří jich budou mít nej-
více, vyhrají a získají část z pokladu ta-
jemné citadely.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pio-
nýrů 764, od 14:00 hodin
Informace: Jiří Šnapka, telefon: 604 524 
066, e-mail: jirka@klicfm.cz
28. – 29. 1. - PŘESPÁNÍ V KLÍČKU – 
VEČER S POHÁDKOU
Program: Přijďte si k nám užít večer plný 
fantastických zážitků, připraveny jsou 
soutěže o ceny, výtvarné aktivity inspiro-
vané nejznámějšími pohádkami.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek, začátek: 28. 1. v 17:00 
hodin, ukončení: 29. 1. v 11:00 hodin
Cena: 180 Kč (přespání, večeře a snída-
ně, materiál, režie, doprovod, pojištění)
S sebou: Spacák, hygienické potřeby, 
pyžamo, přezůvky a dobrou náladu. Při-
hlášky a informace: Eva Otýpková, tele-
fon: 736 150 088, 558 434 154, e-mail: 
eva@klicfm.cz
Na akci se přihlaste e-mailem nebo tele-
fonicky do 25. 1. 2010.

ŠACHY
22. 1. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE – 7. 
KOLO
Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež 4-18 let
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 15:30 – 18:00 hodin
Informace a přihlášky: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 966

MaMiCentrum
Zdravotnické zařízení MaMiCentrum

Služby pro maminky a miminka
Aquapark Olešná, Místek

tel.: 608 575 384
e-mail: info@mamicentrum.eu
Web: www.mamicentrum.eu

Služby:
- Návštěvní služba sestry

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

mléka, šátky na nošení dětí…)
- Laktační poradna (v pohodlí vašeho 

domova nebo v MaMiCentru)
- Prodej produktů určených
k aromaterapii v bio kvalitě

Termíny kurzů:
TĚHOTENSKÝ KURZ – lekce II: 

20. 2. v 10.00
TĚHOTENSKÝ KURZ – lekce III: 

16. 1. 2010 v 10.00 a 27. 2. v 10.00
TĚHOTENSKÝ KURZ – lekce IV:

23. 1. v 10.00 a 6. 3. v 10.00
TĚHOTENSKÝ KURZ – lekce V:

30. 1. v 10.00 a 13. 3. v 10.00
Před jednotlivými lekcemi těhotenského 
kurzu, který zahrnuje přípravu k porodu a 

přípravu na kojení, můžete využít hodin aqua-
těhobiku – cvičení ve vodě pro nastávající 
maminky. Vše pod vedením zdravotníků.
KURZ PÉČE O NOVOROZENCE A 

KOJENCE: 
6. 2. v 10.00 a 20. 3 v 10.00 (vhodné 

absolvovat ještě v těhotenství)
KURZ SPRÁVNÉ MANIPULACE S 

NOVOROZENCEM  A KOJENCEM – 
lekce I: 

16. 2. v 10.00
KURZ SPRÁVNÉ MANIPULACE S 

NOVOROZENCEM  A KOJENCEM – 
lekce II:

19. 1. v 10.00 a 23. 2. v 10.00 (je možné 
jej absolvovat už v těhotenství nebo s 

miminkem)
KURZ DĚTSKÝCH  MASÁŽÍ SE  ZÁ-
KLADY AROMATERAPIE – lekce I:

26. 1. v 10.00
KURZ DĚTSKÝCH MASÁŽÍ SE

ZÁKLADY AROMATERAPIE – lekce II:
2. 2. v 10.00 (je možné jej absolvovat už 

v těhotenství nebo s miminkem)
KURZ ŠÁTKOVÁNÍ – NOŠENÍ

DĚŤÁTKA V ŠÁTKU: 
23. 1. v 15.00 a 27. 2. v 15.00 (je možné 

jej absolvovat už v těhotenství nebo s 
miminkem)

KURZ SPRÁVNÉ VÝŽIVY KOJENCE A 
BATOLETE: 

9. 2. v 10.00 (vhodné absolvovat po 3. 
měsíci věku dítěte)

Všem nastávajícím i novopečeným 
maminkám a jejich rodinám přejeme 

pohodový rok 2010!

Vše pod vedením zdravotnických pracov-
níků, odborníků ve svých oborech (pouze 
porodních asistentek a fyzioterapeutů). 

Naše centrum má jako jediné těhotenské 
centrum ve F-M uzavřené smlouvy se 

zdravotními pojišťovnami, čímž garantuje-
me nejvyšší kvalitu nabízených služeb!

SLUŽBY:
- Návštěvní služba porodní asistentky 
(ZDARMA – na základě indikace lékaře)
- Masáže těhotných (klasické i aroma)

- Poradna pro kojení
- Prodej aromaterapeutických produktů 

v bio kvalitě
- Poradna stravování pro maminky aneb 

„Jak po dětech zdravě hubnout“
TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:

0. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA
ZDARMA – na základě indikace ošetřují-

cího gynekologa.
21. 1. 2010 v 10:00
4. 2. 2010 v 10:00 

18. 2. 2010 v 10:00
I. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

2. 2. 2010 v 16:00
II. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

9. 2. 2010 v 16:00
III. LEKCE – MANIPULACE S NOVO-

ROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
10. 2. 2010 v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb 

„Porod s epidurálem“ 
26. 1. 2010 v 15:30

ŠÁTKOVÁNÍ MIMINEK
27. 1. 2010 v 10:00

BESEDA: MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENY 

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

27. 1. 2010 ve 14:30
TERMÍNY CVIČENÍ:

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

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ - TANEC
Úterý – 11:30 

POPORODNÍ CVIČENÍ
Úterý – 17:00

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

(obsahová náplň: praktické nácviky 
manipulace s dítětem, masáže kojenců, 
metodika správného krmení, relaxační 

polohy pro zklidnění nespavých a hyper-
aktivních dětí)

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

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

22. 1., 29. 1. – 11:00

Státní fond životního prostředí (SFŽP) 
jako významný zdroj na podporu ochrany 
a zlepšování životního prostředí umožňu-
je v rámci programu „Podpora systému 
pro nakládání s autovraky“ od 1. 1. 2010 
čerpání finančních prostředků na podporu 
systému pro nakládání s autovraky. 

Kdo může čerpat dotaci?
- obce
- kraje
- státní příspěvkové organizace
- příspěvkové organizace územních 

samosprávných celků
- právnické osoby
- fyzické osoby oprávněné k podnikání
- státní podniky 
- družstva
Podpora je časově omezena v období 

od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010. 
Podpora je vyplácena pouze na autovrak 
převzatý bezplatně do zařízení pro zpra-
cování autovraků a zanesený v MA ISOH 
a na likvidaci tzv. „starých zátěží“, což 
jsou zejména opuštěná vozidla, u kterých 
nelze identifikovat posledního vlastníka a 
které poškozují životní prostředí nebo na-
rušují vzhled obce, popř. krajiny.

Žádosti o čerpání dotace se podávají 
čtvrtletně v písemné formě na podatelnu 
SFŽP, adresa SFŽP ČR, Olbrachtova 
2006/9, 140 00 Praha 4 a elektronicky na 
adresu autovraky@sfzp.cz. 

Žádost musí být podána na předepsa-
ných formulářích. Vzory formulářů a žá-
dostí budou umístěny na stránkách MŽP 
a SFŽP a vybrané formuláře naleznete 
také na www.frydekmistel.cz 

V případě dotazů a nejasností zašlete 
dotaz na adresu autovraky@sfzp.cz nebo 
telefonicky na tel. 800 260 500.

Informace o 
čerpání dotace
pro podporu 

likvidace autovraků

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

Nenechte si ujít ve středu (20. 1.) v 17.00 h
vernisáž fotografií

STRÁŽNICKÝ DUB
Vítězslava Jurečky a Ivana Korče
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MUZEUM BESKYD
Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

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

Čtvrtek 21. ledna v 19 hodin
– frýdecký zámek

3. zámecký koncert
JAN ROKYTA – cimbál 

ALFRED STREJČEK – recitace
Program: „Kde žije nevyzpívaná krása“ 

– pořad z díla Petra Bezruče, kde je 
vzdáván hold kráse těšínského kraje 
a Lašska. Nejsou v něm akcentovány 
sociální problémy, ale láska a obdiv k 

rázovitým lidem kraje a k přírodě…
Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)
Čtvrtek 28. ledna v 19 hodin – Národní dům

NOVOROČNÍ KONCERT CHARITY 
SE SKUPINOU SPIRITUÁL KVINTET

Vstupné: 200 a 180 Kč
Čtvrtek 28. ledna v 19 hodin 

hrajeme v sále Těšínského divadla v 
Českém Těšíně

Zdeněk Barták – Ivan Misař – Michael 
Prostějovský
POPELKA

Každý člověk by se měl občas podívat 
na svět očima dítěte. I když pohádky 
patří především dětem, je mezi námi 

dospělejšími hodně těch, kteří se k nim 
rádi vracejí. Vždyť kdo by nechtěl, aby 

dobro zvítězilo nad zlem, aby chudá, ale 
počestná a pracovitá dívčina skončila v 

náručí hodného prince 
a aby nad tím vším vládl moudrý a 

spravedlivý král. Pohádkový příběh o Po-
pelce vyzdobili skladatel Zdeněk Barták 
s textařem Michaelem Prostějovským 

půvabnými písničkami a vznikl muzikál, 
který pobaví nejenom děti, ale i dospělé.

Pro skupinu FMC
(svoz zajištěn)

Čtvrtek 28. ledna v 19 hodin – Národní dům
NOVOROČNÍ KONCERT CHARITY 

SE SKUPINOU SPIRITUÁL KVINTET
Vstupné: 200 a 180 Kč

Sobota 30. ledna od 19 hodin
– Národní dům 

17. FARNÍ PLES
K tanci a poslechu zahrají kapely 

Nýřaňanka z Plzeňska a Rockwell ze 
Slovenska. Z programu – slavnostní 

předtančení, Mix dance – step a barvy 
podzimu, Fakírská show

Vstupné 120 Kč
 předprodej – knihkupectví Jakub

TANEČNÍ KURZY
TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ PÁRY A 

DVOJICE – POKROČILÍ
Párům všech věkových kategorií, které 

se chtějí naučit základům standard-
ních nebo národních tanců. Taneční 

budou ukončeny závěrečným plesem. 
Taneční pro pokročilé mají možnost 
výběru dvou termínů. Kurzy budou 
probíhat každou neděli od 18.30 do 

21.00 hodin a každé pondělí od 19.30 
do 22.00 hodin.

Zahájení: neděle 17. 1. a pondělí 25. 1. 2010
MODERNÍ TANEC PRO AKTIVNÍ ŽENY
Výuka latinskoamerických tanců, Salsy, 
Merenge, Samby, Flamenga, Swingu…
Kurz bude probíhat každou středu od 

19.30 do 20.30 hodin.

Zahájení: 20. 1. 2010
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE – ZAČÁ-

TEČNÍCI, MÍRNĚ POKROČILÍ
Uvolňuje napětí celého těla, odbourává 

stres, léčí bolesti zad a krční páteře. 
Jelikož je orientální tanec zaměřen na 

ladné koordinované pohyby, šetří klouby 
celého těla, odpadá svalové napětí i 

křeče. Lektorka z Asie se tanci věnuji již 
od dětství.

Hodinové kurzy budou probíhat každé 
pondělí od 16.15 do 19.45 hodin.

Zahájení: 18. 1. 2010
STREET DANCE

Zahrnuje všechny „pouliční tance“. V 
tomto volném stylu patří mezi nejznáměj-
ší Hip Hop, Break Dance, New Style…

Kurz bude probíhat každý pátek od 17.30 
do 18.30 hodin.

Zahájení: 12. 2. 2010
POHYBOVÉ KURZY

KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ
Lekce jsou zaměřeny na zpevnění a 
formování svalových skupin. Pravi-

delným cvičením můžeme „formovat“ 
svoje tělo, u žen zejména problémové 

partie jako boky, stehna, břicho. Hodiny 
jsou připraveny tak, aby si naplno 

zacvičili začátečníci i pokročilí. Kurz 
bude probíhat každé pondělí od 17.30 

do 19.00 hod.
Zahájení: 25. 1. 2010

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
Cvičení pro zdraví je fyzicky nenáročnou 
formou péče o svou kondici a zdraví. Má 
uklidňující efekt, zbavuje každodenního 

stresu, zlepšuje koordinaci, posiluje, pro-
tahuje a zároveň uvolňuje svaly celého 
těla. Kurz bude probíhat každou středu 

od 17.30 do 19.30 hodin.
Zahájení: 10. 2. 2010

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S PRVKY 
PILATES

Při klidné hudbě se naučíte soubory cviků 
zaměřené na zlepšení držení těla, nápra-
vu nerovnováhy pohybového systému, 

protažení atd. Obnovuje celkovou vitalitu, 
zmírňuje chronickou únavu a stres.

Kurz bude probíhat každé úterý od 16.00 
do 17.00 hod. Zahájení: 12. 1. 2010

CVIČENÍ PRO SENIORY
Cvičení pro osoby ve věku nad 50 let si 
klade za cíl přispět k udržení dobrého 
fyzického i duševního stavu. Cvičení s 

prvky jógy, pomáhá překonat bolesti zad, 
ztuhlost svalů, kloubů… 

To vše při klidné hudbě a v pomalém 
tempu. Vhodné pro muže i ženy.

Kurz bude probíhat každý čtvrtek od 9.00 
do 10.00 hod.

Zahájení: 21. 1. 2010
POWERJÓGA

Cvičební styl založený na opakování 
základních jógových pozic, které jsou 

dynamicky řazeny za sebou s prvotním 
zaměřením pozornosti na dech. Vhodná 
jako prevence bolesti páteře a kompen-
zace jednostranného zatížení. Zlepšuje 

flexibilitu, zachovává přirozenou hybnost 
kloubů, tvaruje problémové partie.

Kurzy budou probíhat každé úterý od 
17.15 do 18.15 hod. a každý čtvrtek od 

18.45 do 20.00 hod. 
Zahájení: čtvrtek 21. 1. 2010

PILATES
Důmyslně propracovaný cvičební 

systém, který vede k posílení a protažení 
svalů celého těla a snaží se přitom využít 

vyvážené spolupráce těla a mysli. Cvi-
čení rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu, 
flexibilitu a dýchání. Obnovuje celkovou 

vitalitu, zmírňuje chronickou únavu a 
stres. Vhodný pro každého.

Kurz bude probíhat každý čtvrtek od 
17.30 do 18.30 hod.

Zahájení: 21. 1. 2010
KURZY S JEDNORÁZOVÝMI VSTUPY

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
Každou středu od 17.30 do 19.30hodin, 

50 Kč/1 lekce
KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ

Každé pondělí od 17.30 do 19.30 hodin, 
50 Kč/1 lekce
POWERJÓGA

Každé úterý od 17.15 do 18.15 hodin, 50 
Kč/1 lekce

Každý čtvrtek od 18.45 do 20.00 hodin, 
60 Kč/1 lekce

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S PRVKY 
PILATES

Kurz probíhá každé úterý od 16.00 do 
17.00 hodin, 45 Kč/1 lekce
CVIČENÍ PRO SENIORY

Kurz probíhá každý čtvrtek od 9.00 do 
10.00 hodin, 45 Kč/1 lekce

Další podrobné informace na tel. čísle 
558 432 011 K. Kubalová nebo

www.kulturafm.cz

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ 

MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:

KOUZELNÁ MOC ROSTLIN
Potrvá do 24. ledna 2010.

VŮNĚ STŘELNÉHO PRACHU
Připravujeme:

STŘÍPKY BUDDHISMU
s fotografiemi Jindřicha Štreita

Výstava seznámí návštěvníky se základ-
ními pojmy buddhismu, jeho historie, 
šíření a dělení na jednotlivé proudy. 

Součástí výstavy bude kolekce fotografií 
Jindřicha Štreita z Burjacka.

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 4. února 

Neděle 17. ledna v 15.00 hodin
Zemanovo divadlo Brno

HRAJEME SI S PÍSNIČKOU
Velký písničkový interaktivní pořad 

zpěvačky a principálky Zuzany Zemanové. 
Děti jsou vtaženy do představení a rozvíjejí 
si hudební vnímání. Písničky připomenou 
všechna roční období a děti si vyzkouší 
hraní na jednoduché hudební nástroje.

Vstupné: 50 Kč
Čtvrtek 21. ledna v 19 hodin

KRÁLOVNY NOCI
Nový program ostravské travesti skupiny, 
ve kterém se vám představí madam Daf-
né, lady Vanessa, slečny Nikol a Marlén.

Vstupné: 180 a 150 Kč
Neděle 24. ledna v 15.00 hodin
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA

Malá scéna Zlín
Známý večerníkový příběh na motivy 

knihy Václava Čtvrtka.
Vstupné: 50 Kč

Pátek 29. ledna v 19 hodin
Intimní divadlo Dáši Bláhové

Alma de Groen
MRCHY ANEB ŘEKNI MI PRAVDU

O SVÉ LÁSCE
Krimikomedie ze světa žen, kterému by 
mohli muži rozumět. Pomalu odkvétající 
ženy poodhalují pravdy, životní peripetie, 
zklamání, Pyrrhova vítězství v rodinách i 

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

Novinky Ivy Hüttnerové, Karla Beneše a 
Daniely Benešové.

2010 v 17,00 hodin ve výstavních síních 
frýdeckého zámku.

Potrvá do 21. března 2010.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE

Úterý 19. ledna 16,30 hodin – Langův 
dům na ulici Hluboká

GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a mine-
rálů, doplněné výměnou poznatků a materi-

álu, poradenská služba, videoprojekce.
Čtvrtek 21. ledna 19 hodin – Rytířský sál 

frýdeckého zámku
Třetí zámecký koncert

JAN ROKYTA – cimbál a ALFRED 
STREJČEK – recitace

v pořadu KDE ŽIJE NEVYZPÍVANÁ 
KRÁSA

Čtvrtek 28. ledna v 17 hodin – Rytířský 
sál frýdeckého zámku

KŘEST PUBLIKACE FRÝDECKÝ 
ZÁMEK

Kmotry knížky se stanou primátorka 
Frýdku-Místku a senátorka Eva Richtrová 

a náměstek hejtmana Moravskoslez-
ského kraje Svatomír Recman. Na křest 
naváže přednáška autora Mgr. Marka 

Weissbroda o stavebním vývoji frýdecké-
ho zámku.

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Čtvrtek 21. ledna v 16,30 hodin – Zelený 
dům na Zámecké ulici ve Frýdku

STARÉ MAPY MORAVY A SLEZSKA
Přednáška přiblíží známé i neznámé his-
torické mapy, např. Komenského mapa 

Moravy, Müllerova mapa Moravy, Nigrini-
ho mapa Těšínska, mapa hukvaldského 
panství, katastrální mapy a indikační ski-
cy obcí na Frýdecko-Místecku, vojenské 

speciální mapy a další.



15 Leden 2010Programová nabídka

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

www.divadloctyrlistek.cz

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

v profesi každé z nich.
Hrají: Dana Batulková, Nina Divíšková, 

Lenka Skopalová, Dáša Bláhová
Režie: Irena Žantovská
Vstupné: 400 a 380 Kč

Předplatitelská skupina B
Neděle 31. ledna v 15 hodin
Divadlo Tramtárie Olomouc
ČERTOVSKÁ POHÁDKA

Veselá čertovina na motivy známých 
pohádek Boženy Němcové nejen pro 

malé diváky. Vstupné: 50 Kč
Výstava

5. ledna – 31. ledna
Divoká zvěř – fotovýstava Jaroslava 

Pešata
Připravujeme:

Středa 3. února v 19 hodin
Komorní scéna Aréna Ostrava

Sean O´Casey – Jiří Krejčík
PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY
Původně „penzionová“ fraška Bedtime 

Story, kterou Jiří Krejčík osobitě upravil a 
široko daleko proslavil, hlavně díky filmové 

adaptaci a inscenaci Činoherního klubu, kte-
rá se zde hrála neuvěřitelných šestnáct let.
Hrají: Michal Čapka, Lucie Finková, Dana 
Fialková, Josef Kaluža, Tereza Dočkalová, 
Albert Čuba, Michal Moučka, René Šmotek

Vstupné: 400 a 380 Kč
Předplatitelská skupina B

KINO
16. 1. v 16.30 hod., 17. 1. v 17.00 hod.
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE/USA

Příběh o zvláštním a pozoruhodném 
světě, kde z nebe padá jídlo!

16.-17.1. v 19.00 hod.
LOVE AND DANCE/Polsko

Polské milostné drama z tanečního 
prostředí.

18.-19. 1. v 17.00 hod.
ZOMBIELAND/USA

Woody Harrelson jako drsňácký zabiják 
Zombie v hororové komedii.

20. 1. v 19.00 hod.
LÁSKA NA DRUHÝ POHLED/USA/ 

Kanada
Jennifer Aniston změní život Aaronu 
Eckhartovi ve filmu Láska na druhý 

pohled.
22.-23. 1. v 16.30 h., 24. 1. v 17.00 h.

VÁNOČNÍ KOLEDA/USA
Vánoční koleda, jeden z nejoblíbenějších 
vánočních příběhů podle povídky Charle-

se Dickense.
22.-24. 1. v 19.00 hod.

ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED/ČR
Mrazivá česká komedie o tom, jak se 

dalo žít v 70. letech a zároveň se nene-
chat zmrazit.

25.-26. 1. v 17.00 hod.
3 SEZÓNY V PEKLE/ČR/SR/Německo 
Příběh volně inspirovaný zápisky Egona 
Bondyho sleduje osudy devatenáctileté-
ho muže v období mezi lety 1947 a 1949.

27.-28. 1. v 19.00 hod.
SAMEC/USA

Lehká komedie o notorickém svůdníkovi, 
který si vybírá zkušenější partnerky. V 

hlavní roli Ashton Kutcher.
30. 1. v 15.00 a 17.00 hod.

31. 1. v 17.00 hod.
ASTRO BOY/Hong Kong/USA/ Japonsko 
Mechanický kluk – Astro Boy byl stvořen 
pro napínavá dobrodružství, která může 
prožít jenom on. Jeho táta mu do vínku 

dal super sílu, rentgenové paprsky, rych-
lost a schopnost létat nad oblaky.

30.-31. 1. v 19.00 hod.
MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH/USA

Okouzlující romantická komedie o 
hledání opravdové lásky, ve chvíli, kdy to 

hlavní hrdinka nejméně čeká.
FILMOVÝ KLUB

18. 1. v 19.00 hod.

Lektorský úvod + film
ANTIKRIST/Dánsko/Německo/Francie/

Švédsko 
Příběh manželů, kteří se po tragické smrti 

dítěte uchýlí do lesní samoty. Ocenění: 
Cannes 2009 – nejlepší herečka

19. 1. v 19.00 hod.
Lektorský úvod + film

BÁBA | DRUHÉ DĚJSTVÍ/ČR
Dva studentské pohledy na mezilidské 

vztahy. Ocenění – Bába – MFF Cannes – 
Premier Prix Cinefondation, FAMUFEST 

– nejlepší film, nejlepší režie, a další | 
Druhé dějství: Fresh Film Fest – zvláštní 
cena poroty, FAMUFEST – cena časopi-

su Cinepur a další ceny.
25. 1. v 19.00 hod.

DISTRICT 9/USA, Nový Zéland
Nekonvenční sci-fi snímek o střetu dvou 

vesmírných civilizací.
26. 1. v 19.00 hod.

PANIKA V MĚSTEČKU/Belgie, Francie
Plastoví hrdinové – Kůň, Indián a Kovboj 

– trojice nerozlučných přátel prožívá 
spoustu bizarních dobrodružství ve 

střeštěné komedii.
BIJÁSEK

15. 1. v 10.00 hod.
Pásmo pohádek pro nejmenší
POŽÁR V KOCOURKOVĚ/ČR

FILMY PRO SENIORY
20. 1. v 10.00 hod.
ADMIRÁL/Rusko

Příběh velké lásky se potkává s jednou z 
nejdůležitějších událostí ruské historie.

KAVÁRNA RADHOŠŤ
hudební produkce 19 – 23 hodin

22. 1. Duo Pavel a Anička
29. 1. Duo Rudolf Sacký a Pavel Chlebek

Pro děti
Sobota 23. ledna v 15 hodin

Marek Domkář
Líný Honza

hra s loutkami na motivy pohádky J. Lady
hraje DUO – Divadlo u Ostravice Frýdek-

Místek, loutková scéna
- vstupné 20 Kč

Pro mládež a dospělé
Sobota 23. ledna v 18 hodin

Norbert Závodský
Perfect Day

Může jeden (ne)obyčejný den změnit váš 
život? Hraje soubor 21 gramů

Frýdek-Místek
- vstupné 60 Kč

Předprodej vstupenek vždy v úterý a 
čtvrtek od 15 do 17 hod na aktuální 

sobotní představení!
Půjčování kostýmů v lednu:

úterý až pátek od 15 do 17 hodin

21. leden - Diskusní odpoledne – 
PRAVDA a LEŽ

28.-29. leden - SPANÍ V KLUBOVNĚ a 
jiné aktivity v rámci pololetních prázdnin

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Výstava portrétů ostravského fotografa 
Romana Poláška s názvem Bezdomovci. 

Riegrova ulice, Místek

GALERIE POD SVÍCNEM
Salon

7. ročník kolektivní přehlídky
Téma Chvění

Výstava potrvá do 30. ledna 2010.

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

15. 1. pátek 15. NAROZENINY STOU-
NU – PARTY
DJKA BARUCHA, DJ BURCHO BJALY, 
SHUPSTA, DRUM-IT, WOJSTISHEK
16. 1. sobota 15. NAROZENINY STOU-
NU – KONCERT
SPOUSTA KAPEL A JEDEN HODNĚ ZA-
JÍMAVÝ HOST
20. 1. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE… ENTRA FREE!!!
21.1. čtvrtek FM CITY PARTY
DJ SHUPSTA SE SVYMI BEATY UVEDE 
ROK DO FM CITY!
22. 1. pátek NA:SH:UP!!!
DRUM AND BASS PARTY
23. 1. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ – 
18PLUS

DJk x A STARÉ, SKVĚLÉ HITY PRO 
VÁS VŠECHNY 
27. 1. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE…ENTRY 
FREE!!!
28. 1. čtvrtek BALKÁNSKÁ DISKOTÉ-
KA
DJ HONZA A VEČER PLNÝ BALKÁN-
SKÉ DECHOVKY
29. 1. pátek STO ZVÍŘAT!!!
NEJLEPŠÍ SKA KAPELA V ČESKU PO 
LETECH VE STOUNU A NEZAPOME-
NUTELNÝ MEJDAN!!
30. 1. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ – 
SPECIÁL!!!
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ 
HITY PRO VÁS VŠECHNY

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

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

www.kulturnidumfrydek.cz

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

sobota 16. 1. - HÁZENKÁŘSKÝ PLES
Velký sál Kulturního domu Frýdek, hud-
ba: SAGAR, informace k předprodeji na 

tel: 602 785 010.
středa 20. 1. - Karneval MŠ Beruška – 

ul. Nad Lipinou
sobota 23. 1. - SPOLEČENSKÝ PLES – 

FOTBAL FRÝDEK-MÍSTEK
PŘIPRAVUJEME:

6. 2. - TRADIČNÍ LAŠSKÝ BÁL

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

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

e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 –12.00h.
Út pouze 14.30 – 17.00 hod.!!! 

20. 1. - Umí naše děti správně mluvit?
Přednáška Mgr. Tesarčíkové o logopedii. 

Dozvíme se, kdy mají děti zvládat 
jednotlivé hlásky apod. Děti bude možno 

individuálně přezkoušet.
Začátek v 10.00 hod.

22. 1. - Výtvarka – Papíroví sněhuláčci
Vyrobíme si veselé zimní dekorace z ruliček 

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

25. 1. - Proměny života – Játra a žluč-
ník – jak se o ně můžeme starat

Další přednáška paní Věry Křížové o Zdra-
vém životním stylu. Začátek v 10.00 hod.

29. 1. - Výtvarka – malování temperou
Jednoduchá práce pro děti a jejich ma-

minky. Materiál k dostání u nás.
Pravidelný program:

Pondělí – maňásková pohádka pro děti + 
besedy a přednášky

Úterý – dopoledne ZAVŘENO !!! Otevře-
no 14.30 – 17.00 hod.

Středa – cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek – dopoledne zpívánky + 15.00 – 

17.00 MIMI koutek
Pátek – výtvarka

MIMI koutek
Každý čtvrtek 15.00-17.00 hod. Zveme 

všechny maminky s miminky a dětmi do 1,5 
roku. Batolátka si mohou hrát v herně bez 
přítomnosti starších dětí a jejich pobyt zde 
je proto bezpečnější. Děti čeká cvičení na 
rehabilitačních míčích s veselými říkadly.

Cvičení těhotných maminek na reha-
bilitačních míčích pod vedením zkušené 
fyzioterapeutky je vždy ve středu v 9.30 
hod. Starší děti si mohou hrát v herně 
Broučků. Cena 50 Kč/hod. Možnost 
proplacení zdravotní pojišťovnou! Při 

zakoupení permanentky sleva!
Kurz anglického jazyka pro mírně 

pokročilé
Výuka je spojená s konverzací v anglic-

kém jazyce. 
Ještě máme několik volných míst! Cena 
60 Kč/hod. Nabízíme hlídání dětí v době 

výuky. Každý pátek 9.00-10.00 hod. 
Masáže pro maminky

Maminkám nabízíme příjemnou relaxační 
masáž spojenou s hlídáním dětí. Doporu-
čujeme hlavně kojícím maminkám! Bližší 

informace u hospodyňky.

Křest publikace
Frýdecký zámek

Kmotrou se stane
primátorka Eva Richtrová.

Na křest naváže před-
náška autora Mgr. Marka 
Weissbroda o stavebním 
vývoji frýdeckého zámku.
Čtvrtek 28. ledna v 17 h

Rytířský sál
frýdeckého zámku
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