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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
až do 31. prosince loňského roku 

jste měli možnost již potřetí podávat 
své návrhy na ocenění osobností na-
šeho města, které významně přispěly 
k rozvoji našeho města, k šíření jeho 
dobrého jména nebo projevily odvahu 
při záchraně lidských životů.

Celkem bylo podáno 12 návrhů, 
které předsedové politických klubů 
projednali ve svých klubech. Následně 
společně vybrali a zastupitelstvu doporučili ocenit Mgr. Jana Krulikov-
ského a PhDr. Eduarda Mocka. Zastupitelé na svém jednání 8. února 
jednomyslně rozhodli Cenu statutárního města Frýdku-Místku za rok 
2009 navrženým osobnostem udělit. U Mgr. Jana Krulikovského je to 
vyjádření poděkování za jeho celoživotní přínos kulturnímu životu v 
našem městě jako zakládajícího člena loutkového a ochotnického di-
vadla, Divadla DUO i společnosti FAMUS. Pan PhDr. Eduard Mocek 
výrazně přispívá ke zviditelnění našeho města v oblasti amatérského 
filmu, kde na soutěžích a festivalech získává přední umístění.

Medailonky obou oceněných najdete v našem zpravodaji, stejně 
jako reportáž z předávání „Cen města“ 12. března. Mgr. Jan Kruli-
kovský a PhDr. Eduard Mocek se tak přiřadí k osobnostem našeho 
města, které „Cenu města“ získaly v předcházejících letech – malíř-
ce Elišce Servátkové, horolezci Liboru Uhrovi, výtvarníkovi Vilému 
Kocychovi, hudebnímu skladateli Evženu Zámečníkovi, fotbalovému 
trenérovi Ivanu Kopeckému, hudebnímu dirigentovi Jaromíru Václaví-
kovi a zakladatelce Ostravičky Mgr. Marii Novákové.

Jsem přesvědčena o tom, že volba oceněných Mgr. Jana Krulikov-
ského a PhDr. Eduarda Mocka byla správná volba a „Cena města“ 
bude ve správných rukou.   Eva Richtrová

Vedení města ve spoluprá-
ci s projektantskou firmou na 
posledním zasedání zastupi-
telstva představilo vizi výstav-
by nové sportovní haly, která 
nese název Hala Polárka. Má 
být vybudována v prostoru 
severovýchodně od stávající 
Víceúčelové sportovní haly, 
která bude následně zbourána, 
mezi okrajem areálu a nájez-
dem na rychlostní komunikaci.

„Museli jsme se vyrovnat se 
stísněným územím, ale podařilo 
se nám do prostoru, který je k 
dispozici, dostat vše potřebné,“ 
uvedl záměr výstavby projek-
tant Aleš Vojtasík. Prozradil, že 
hala je projektována pro zhruba 
dvě tisícovky diváků s nutným 
zázemím, takže kromě ledové 

Město představilo Halu PolárkuMěsto představilo Halu Polárku
plochy samozřejmě nechybí od-
povídající sociální zařízení, šatny 
i restaurace s průhledy do hrací 
plochy, kanceláře, VIP prostory 
a místo pro nutné technologie a 
další drobné provozní prostory. 
Hala má protilehlé tribuny, větší 
má kapacitu 1438 diváků, pro-
tější 608. V prvním podzemním 
patře se nachází skladové pro-
story, ale také samostatně pří-
stupná šestidráhová střelnice s 
veškerým zázemím, ve druhém 
nadzemním patře bude umístě-
na rozcvičovna a fanshop, ve 
čtvrtém nadzemním pak dva 
badmintonové kurty včetně ša-
ten a sociálního zázemí.

„Jsme rádi, že se nám do 
haly podařilo vměstnat i střelnici 
a dva kurty pro badminton, čímž 

jsme podpořili její víceúčelovost,“ 
uvedl náměstek primátora Michal 
Pobucký. „Jedná se o jedinečný 
nový projekt reprezentační haly, 
která poskytne hokejistům, ale i 
místnímu krasobruslení špičko-
vé podmínky. To, že zde budou 
moci být provozovány další spor-
tovní aktivity, je další příjemný 
bonus,“ doplnil jej náměstek 
primátora Petr Cvik, který má ve 
městě na starosti sport.

Architekt se na zastupitelstvu 
nepouštěl do spekulací ohledně 
životnosti této stavby, jen za-

stupitelům zdůraznil, že každá 
stavba vyžaduje odpovídající 
údržbu, aby byla funkční co nej-
déle. Reagoval i na výtky ohled-
ně kapacity parkování. „Parko-
vání je zde připraveno pro 160 
aut, což odpovídá kapacitě haly 
a standardně vyhovuje v 95 pro-
centech akcí. Samozřejmě, že u 
větších událostí jsou k dispozici 
další plochy na druhé straně že-
leznice u slezanského stadionu 
a pod estakádou,“ vysvětlil.

Záměrem města je vybudovat 
novou víceúčelovou sportovní 

halu, která bude součástí Multi-
funkčního centra ve Frýdku-Míst-
ku. Objekt Haly Polárka nahradí 
stávající zastaralou Víceúčelovou 
sportovní halu, jejíž rekonstrukce 
by byla ekonomicky neúnosná. 
Nová Hala Polárka, jak je patrno 
i z vizualizací, bude kompaktní 
arénou s jednoduchou, ale výraz-
nou strukturou, která bude jasně 
vnímatelná a rozpoznatelná, tak-
že může být důstojnou náhradou 
stávající haly, kterou někteří vní-
mají jako architektonicky výrazný 
symbol města.  (pp)

U ZÁPISU: Počínání budoucích prvňáčků sledoval i náměstek primátora Petr Cvik.   Foto: Petr Pavelka

K zápisu přišlo téměř šest stovek dětí
Základní školy, jejichž zři-

zovatelem je Statutární město 
Frýdek-Místek, mají za sebou 
dvoudenní zápisy do prvních 
tříd. Během nich chybělo je-
diné dítko k tomu, aby se po-

čet těch, kteří mají čerstvě za 
sebou velký den, zastavil na 
rovných šesti stovkách.

„Chtěl bych poděkovat všem, 
kteří se na jednotlivých školách 
podíleli na vytvoření příjemné 

atmosféry, která u většiny dětí 
velice rychle rozptýlila nervozitu, 
takže mohly předvést, co sku-
tečně umí,“ zhodnotil náměstek 
primátora Petr Cvik. 

(Pokračování na straně 4)
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krátce

Zastupitelstvo města roz-
hodlo o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace 
v celkové výši 800 tisíc korun 
mezi Statutárním městem Frý-
dek-Místek a sdružením Region 
Beskydy, jako provozní příspě-
vek a zdroj předfinancování 
projektů včetně podílů vlast-
ních zdrojů schválených ke 

Podpoříme projekty 
Regionu Beskydy 

spolufinancování v roce 2010 
z operačních programů a struk-
turálních fondů Evropské unie.

Z uvolněných peněz budou 
spolufinancovány a předfinan-
covány i některé akce uspořáda-
né v rámci 10. výročí Euroregi-
onu Beskydy, jehož je sdružení 
Region Beskydy členem.

(Pokračování na straně 3)

Město prodá některé nemovitosti

KOMERČNÍ CENTRUM: Město v této lokalitě modernizuje celou 
ulici, tento objekt však potřebuje další investice, jež dodá soukromý 
investor.   Foto: Petr Pavelka

Celkem až 70 miliónů ko-
run by mohlo město získat 
za prodej osmi nemovitostí, 
u nichž zastupitelé Frýdku-
-Místku na svém posledním 
zasedání odsouhlasili prodej. 
Většinou přitom drží filozofii 
přednostního prodeje stá-
vajícím nájemcům. Ti mají o 
objekty zájem, aby je mohli 
udržovat a zvelebovat podle 
svých potřeb, bez vazby na 
souhlas města.

Současným nájemcům bude 
k prodeji nabídnut objekt v lo-
kalitě Růžový pahorek, objekt 
bývalé mateřské školy Nad 
Rybníkem, dva objekty na ulici 
Hluboká a objekt na ulici Míru, 
ve kterém nyní sídlí soukromá 
škola. Prodej třípodlažní budovy 
železobetonové konstrukce s 
rovnou střechou a nebytovými 
prostory na Růžovém pahorku 
bude realizován po jednotkách 
včetně podílu na společných 
částech budovy a zastavěném 
pozemku. V současné době je 
v prostorách budovy provozo-
vána kosmetika, kadeřnictví, 
bar, občerstvení, sportovní klub 
a solária. „Dva nebytové pro-
story nejsou pronajaty a budou 
nabídnuty k prodeji formou lici-
tace,“ doplnila primátorka Eva 
Richtrová s tím, že město za 
tento objekt může získat více jak 
10 milionů korun. Objekt bývalé 
mateřské školy Nad Rybníkem je 
nabídnut současnému nájemci 
za téměř 7 milionů korun a pro-

dej bude realizován po vydání 
kolaudačního souhlasu, kterým 
bude povoleno užívání objektu, 
popřípadě jeho části, k provozo-
vání mateřské školy. Dva objekty 
na ulici Hluboká si bude moci 
odkoupit stávající nájemce, kte-
rý zde provozuje již dlouhodobě 
čajovnu, a to celkem za 5,6 mi-
lionů korun. Prodána bude sou-
časnému nájemci také nebytová 
jednotka v objektu č.p. 56 na ulici 
Zámecká, kde je nyní provozo-
vána galerie, a přilehlý pozemek 
sloužící jako parkoviště pro dva 
vozy za cenu přesahující jeden 
milion korun. Dále město prodá 
stávajícímu nájemci také objekt 
na ulici Míru, v němž působí 
soukromá škola Galileo School, 
a to za 7 milionů korun. „Jedná 
se o transparentní prodeje za 
standardních podmínek. Jako 
město chápeme, že investovat 
do cizího majetku je vždycky 
problematické. Vznikají pak pro-
blémy s vypořádáním, nehledě 
na větší jistotu v podnikání, kdy 
nehrozí časově krátká výpověď. 
Pokud objekty nebudou města, 
mohou jejich majitelé dosáhnout 
i na úvěrové prostředky,“ přiblížil 
náměstek primátora Miroslav 
Dokoupil.

Formou nabídkového licitač-
ního řízení město prodá objekt 
na ulici Pionýrů, kde působí 
Středisko volného času Klíč. 
Nejnižší nabídková cena je sta-
novena na 5.736.000 korun. 
„Středisko volného času Klíč se 

následně během prázdnin pře-
stěhuje do uvolněného domu po 
speciální škole v těsné blízkosti 
6. základní školy,“ řekl náměstek 
primátora Petr Cvik.

Do dražby půjde také dům na 
náměstí Svobody s č.p. 48. Jed-
ná se o třípodlažní budovu s čás-
tečným podsklepením, půdou v 
podkroví a zděnými konstrukce-
mi. Objekt pochází z přelomu 17. 
a 18. století. Nejnižší nabídková 
cena je v tomto případě stanove-
na na 12,3 milionu korun.

O prodej části objektu Ko-

merčního centra na ulici 8. 
pěšího pluku požádala město 
společnost Limit Invest, s.r.o. 
Zastupitelé souhlasili s prode-
jem, a to za částku přesahující 
21 milionů korun. Prodej bude 
realizován po provedení sta-
vebních úprav, které umožní 
samostatné využívání objektu 
č.p.1975. Náklady s tím spojené 
uhradí kupující. Objekt č.p.1975, 
který byl rekonstruován ze 
státních dotací a ve kterém se 
nachází fitcentrum, zůstane ve 
vlastnictví města.  (pp)

Zastupitelstvo města Frýd-
ku-Místku na svém zasedá-
ní 8. února schválilo novou 
obecně závaznou vyhlášku 
o místním poplatku ze psů a 
dále obecně závaznou vyhláš-
ku, kterou se mění stávající 
vyhláška č. 5/2009, o místním 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních od-
padů. Co přinesou, přiblížila 
vedoucí odboru správy obec-
ního majetku Hana Kalužová.

V čem spočívají hlavní 
změny pro občana?

„Z těchto obecně závazných 
vyhlášek vyplývá pro poplatníky 
změna v tom, že poplatek je splat-
ný jednorázově nejpozději do 31. 
května kalendářního roku.“

Platí to bez výjimky?
„Pokud je poplatek za komu-

nální odpad odváděn prostřed-
nictvím správce nebo vlastníka 
bytového domu, splatnost po-
platku se nemění, tzn. že může 
být hrazen ve čtyřech splátkách, 
nejpozději do 15. 1., 15. 4., 15. 
7. a 15. 10. kalendářního roku. 

Co přinesou změny vyhlášek
Beze změny rovněž zůstává 
splatnost poplatku za komunální 
odpad pro fyzické osoby, které 
mají ve vlastnictví stavbu urče-
nou nebo sloužící k individuální 
rekreaci, a to nejpozději do 30. 
6. kalendářního roku.“

A co se změnilo pro pejskaře?
„Obecně závazná vyhláška 

o místním poplatku ze psů nově 
řeší splatnost poplatku v případě, 
vznikla-li poplatníkovi povinnost 
během roku až po datu splatnos-
ti. Poplatek je v tomto případě 
splatný do jednoho měsíce po 
vzniku poplatkové povinnosti.“

Mění se něco ve způso-
bech platby?

„Poplatníci mohou uhradit místní 
poplatky v hotovosti na magistrátu, 
poštovní poukázkou nebo převo-
dem na bankovní účet města.“

A proč radnice ke změnám 
vyhlášek přistoupila?

„Důvodem změny obecně 
závazných vyhlášek je zejména 
snaha o snížení administrativních 
nákladů, které jsou spojeny s 
tiskem a rozesíláním poštovních 
poukázek.“ (Plné znění vyhlášek 
naleznete na straně 13)  (pp)

Frýdecko-místečtí zastu-
pitelé si vyžádali pravidel-
né předkládání informací o 
rekonstrukci Nemocnice ve 
Frýdku-Místku, protože se 
jedná o vážné téma, ale bod 
znovu narazil na nepřítom-
nost jejího ředitele – zastupi-
tele Miroslava Přádky. Byť za 
sebe poslal náhradu, politici 
se shodli, že musí potřebné 
informace získávat jinou ces-
tou, u samotného zřizovatele, 
tedy u zástupců kraje.

I když zaznělo, že by kon-
cem března měly být zahájeny 
demoliční práce, které vytvoří 
prostor pro výstavbu nového 
chirurgického pavilonu, zastu-
pitele neuspokojuje nejistota 
ohledně dalšího financování. 
„Nemocnice patřila městu, je to 
pro nás stále srdeční záležitost. 
Chceme dostupnost lékařské 
péče v celé šíři, jak jsme zvyklí,“ 
řekl Jiří Velčovský. Náměstek 

primátora Petr Cvik zdůraznil, 
že by všem mělo jít o společnou 
věc, aby nemocnice ve Frýdku-
Místku zůstala zachována na 
špičkové úrovni. „Všichni, kteří 
jsme na kraji do problému naší 
nemocnice zainteresováni, se 
snažíme udělat pro rekonstruk-
ci a následné zachování všech 
stávajících lékařských oborů 
maximum. Frýdecko-místecká 
nemocnice si to vzhledem k 
aprobovanosti lékařů, ochotě 
sester a trpělivosti všech za-
městnanců jednoduše zaslouží. 
Navíc svou polohou a spádo-
vostí může být po rekonstrukci 
skutečně moderní dostupnou 
nemocnicí pro celé Pobeskydí. 
Kraj podal žádost na státní roz-
počet, ale výsledek není zatím 
znám. Je to ale natolik důležité 
téma, že navrhuji, aby nám tady 
podával informace přímo Morav-
skoslezský kraj jako zřizovatel,“ 
navrhl Petr Cvik.  (pp)

Sledované téma nemocnice 

Pozemkové úpravy 
ve veřejném zájmu

Zastupitelstvo města schválilo 
37 hlasy „Plán společných zaří-
zení“ zpracovaný v rámci „Jedno-
duchých pozemkových úprav v 
katastrálních územích Chlebovi-
ce, Lysůvky a Místek, vyvolaných 
výstavbou rychlostní komunikace 
R48 Rychaltice – Frýdek-Místek“. 
Některá opatření sloužící zejmé-
na k zajištění přístupu, se dotýka-
jí pozemků soukromých vlastní-
ků, protože zde nebyly pozemky 
ve vlastnictví státu či obce.

Ocenění dárců
Český červený kříž připravuje 

na 26. února jubilejní 30. Spole-
čenský večírek pro dárce krve. V 
Národním domě bude od 19 ho-
din nejspíš plno, protože Frýdec-
ko-Místecko už má co do počtu 
dárců šlapat na paty mnohem 
větší Ostravě. Jen zlatých křížů 
bylo uděleno za loňský rok 46. 

Busta Smetany
V Sadech Bedřicha Smetany 

bude na jaře znovu instalována 
busta tohoto hudebního skladate-
le, která byla před časem zcizena.
Vedoucí odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy Ilona No-
waková na zasedání zastupitel-
stva prozradila, že je již zhotove-
na, ovšem její instalace vyžaduje 
příznivější klimatické podmínky.

Myslivci ve Skalici
Starosta honebního společen-

stva Strážnice „Skalice – Staré 
Město“ svolává valnou hromadu 
honebního společenstva Stráž-
nice, která se bude konat dne 
26. února v Myslivecké chatě ve 
Skalici v 15:30 hodin. 

Oslavy dne žen
Okresní rada Českého svazu 

žen, Levicový klub žen „Růže 92“, 
Okresní a Městský výbor KSČM 
ve Frýdku-Místku srdečně zvou na 
oslavy Mezinárodního dne žen, kte-
ré se uskuteční v pondělí 1. března 
od 15 hodin v Nové scéně Vlast, 
kde v programu vystoupí děti z MŠ 
Anenská a bude promítnut film „Lí-
báš jako Bůh“. Vstup volný.  (pp)

Společenský večírek
Okresní a městský výbor 

KSČM ve Frýdku-Místku Vás 
srdečně zvou na Společen-
ský večírek, který se uskuteč-
ní v sobotu 20. 2. od 18 hodin 
v přístavbě Národního domu 
v Místku. K tanci a poslechu 
hraje „FATA MORGANA“. 
Bohatá tombola, občerstvení 
zajištěno, vstupné 120 Kč. Sr-
dečně zvou pořadatelé.   (PR)

Ples ČSSD
V sobotu 27. února se od 

19 hodin koná ples okresní 
organizace ČSSD ve Frýd-
ku-Místku v restauraci On-
dráš ve Sviadnově. Vstupné 
150 Kč na osobu, předpro-
dej v kanceláři OVV ČSSD 
ve Frýdku-Místku, 8. pěšího 
pluku 1975.                    (PR)
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městská policie

Zastupitelstvo města Frýd-
ku-Místku rozhodlo 22 hlasy 
o členství Statutárního města 
Frýdku-Místku v občanském 
sdružení Česká technologic-
ká platforma termolýzních 
procesů a gazifikace. V praxi 
jde o to, že město bude pro-
střednictvím Frýdecké sklád-
ky u ekologického projektu, 
který může zcela změnit směr 
v nakládání odpady.

Opozičním zastupitelům se 
však účast města nezdála, začali 
pitvat stanovy sdružení a obávali 
se finančního zatížení města. „Byl 
jsem ubezpečen, že nebudeme 
platit žádné finanční částky. Měs-
to má možnost za nula korun být 
partnerem takového rozsáhlého 
projektu, být u pilotního projektu 
nové technologie na likvidaci od-
padu, díky které se může změnit 
třeba i celá koncepce v odpado-
vém hospodářství. Proč se tomu 
bráníte? Nechcete šetřit životní 
prostředí?“ ptal se zastupitelů ná-
městek primátora Michal Pobuc-
ký, který byl nakonec zmocněn v 
této věci město zastupovat.

„Sdružení se zakládá proto, 
aby pokračovalo ve získávání 
financí na technický pokrok. Ur-

Město bude u revolučního projektuMěsto bude u revolučního projektu

VEDENÍ MĚSTA: Opozici se nepodařilo o přínosu vstupu města do nového sdružení přesvědčit.
Foto: Petr Pavelka

čité zdroje skončí a ministerstva 
i Evropská unie chtějí mít záruku, 
že peníze na tento účel budou 
rozumně využity. Proto se tvoří 
společnosti, které toho budou zá-
rukou. Musí být tvořeny z více čle-
nů, takže zde mají účast vysoké 
školy, bankovní domy, podnikatel-
ská sféra a je nutná i participace 
měst, takže byla oslovena Ostra-
va a Frýdek-Místek. Pyrolýza je 
technologie, kde se dají likvidovat 

odpady typu plasty, papír, textilie, 
pneumatiky, jiným druhem zpra-
cování, než je spalování. Tyto 
technologie jsou známy, ale jsou 
buď drahé nebo málo funkční. 
Na Frýdecké skládce za likvidaci 
odpadů platíme, teď je využijeme 
a získáme energii pro naše potře-
by,“ vysvětloval ředitel Frýdecké 
skládky Luděk Žáček.

22 zastupitelů vstup do sdru-
žení, jehož posláním je zabývat 

se budoucím technologickým 
vývojem k dosažení vize, která 
zahrnuje významné otázky bu-
doucího hospodářského růstu, 
konkurenceschopnosti a trvale 
udržitelného rozvoje v České re-
publice, schválilo. Frýdek-Místek 
tak bude u zpracovávání národ-
ní koncepce na úrovni expertní 
komise Evropské unie, která má 
být základním podkladovým do-
kumentem i pro vládu.  (pp)

Ukradli svetry
26. 1. ve tři hodiny odpo-

ledne přijal dispečink městské 
policie telefonické oznámení o 
tom, že oznamovatelka viděla 
na místeckém náměstí kluky, jak 
ukradli tři svetry u butiku a běží 
směrem na ulici Ostravskou. Po 
dalším telefonátu oznamovatel-
ka uvedla, že jeden se nachází 
na ulici 8. pěšího pluku a dru-
hému se podařilo utéct. Hlídka 
městské policie mladíka zadrže-
la a předala státní policii k další-
mu dořešení.

Boural opilý
Svědkyně dopravní nehody 

na ulici Radniční oznámila na 
městskou policii, že viděla, jak 
řidič vozidla Opel naboural do 
zaparkovaného vozidla Renault 
a snaží se odjet. Strážníci vozi-
dlo zastavili na ulici Těšinská, 
kde provedli u řidiče dechovou 
zkoušku, která vysvětlila, proč 
měl tak naspěch. Pozitivní výsle-
dek ve výši 2,29 promile alkoho-
lu v krvi byl důvodem k předání 
řidiče Policii České republiky.

Sliby-chyby
1. 2. v sedm večer na měst-

skou policii oznámila žena, že 
zamkla přítele s její nezletilou 
dcerou doma, protože je její pří-
tel v podnapilém stavu a ji ver-
bálně napadá. „Měla strach o 
dceru a prosila hlídku o příjezd 
na místo. Strážníci muže vyzvali 
k uklidnění, ten přislíbil, že se to 
už nebude opakovat. Hlídka na 
místě ale setrvala a zjistila, že 
muž začal ženu verbálně napa-
dat znovu. Proto byl vyzván k 
obléknutí a převozu na záchyt-
nou stanici. Dechová zkouška 
naměřila muži 3,24 promile,“ in-
formovala policejní preventistka 
Lenka Biolková.

Botička pro jistotu
O botičku na autě nikdo ne-

stojí, ovšem strážníci zazname-
nali i výjimku. To když jistá řidič-
ka oznámila městské policii, že 
jí někdo odcizil klíče od vozidla 
a ona má strach, že by vozidlo 
mohlo být odcizeno. Strážníci 
tedy přijeli a na žádost majitel-
ky vozidla nasadili technický 
prostředek k zabránění odjezdu 
vozidla. Po výměně zámku si 
majitelka samozřejmě požádala 
o odstranění nasazené boty.

Vytékala voda
7. 2. po půl deváté večer po-

žádali městskou policii o spolu-
práci hasiči s tím, že v budově 
naproti pracovního úřadu má 
vytékat voda silným proudem. 
„Tuto informaci potřebovali hasiči 
ověřit. Oznámení se zakládalo 
na pravdě, proto strážníci infor-
movali správce budovy, který 
zajistil údržbáře objektu. Ten 
společně s hasiči zajistil a uza-
vřel prasklé potrubí hydrantu,“ 
informovala Lenka Biolková. (pp)

(Pokračování ze strany 2)
„Region Beskydy připravil 

například týdenní řezbářské 
sympozium, které se usku-
teční od 11. do 19. června 
na náměstí Svobody v Míst-
ku. Deset řezbářů z Česka a 
Slovenska bude opracovávat 
dřevo na téma Kouzlo po-
hádky v dřevě zakleté. Sochy 
vzniklé při této akci budou ná-
sledně umístěny do některého 
z městských parků nebo škol-
ních zahrad. Součástí akce 
bude také soutěž o nejhezčí 
hoblinu a výtvarná soutěž pro 

děti. V rámci výročí budou vy-
dány i propagační materiály 
se zaměřením na sportovní, 
kulturní a přírodní atraktivity, 
mezi které Frýdek-Místek roz-
hodně patří, a v neposlední 
řadě budou pořádány spor-
tovní a kulturní akce, napří-
klad cyklistický závod euro-
regionem nebo lehkoatletické 
závody dětí. Díky poskytnuté 
dotaci města bude možné 
všechny plánované aktivity 
realizovat,“ řekla primátorka 
Eva Richtrová, která je dnes 
předsedou sdružení Regionu 

Podpoříme projekty Regionu BeskydyPodpoříme projekty Regionu Beskydy

Na únorovém zasedání 
zastupitelstva města opozice 
znovu oprášila své obvyk-
lé téma – kritiku městského 
zpravodaje, ale ve volebním 
roce neváhala u této příleži-
tosti přitvrdit slovník. Přitom 
jako by zapomněla, že když 
před časem udělala ze zpra-
vodaje soudní kauzu, město ji 
přesvědčivě vyhrálo.

„Zásadním způsobem odmí-
tám nařčení opozice, která se 
snaží vyvolat reminiscence na 
někdejší totalitní plátky. Zpravo-
daj přináší komplexní informace 
z dění ve městě a aktuální ko-
munální témata zpracovává z 
pohledu členů rady města, stej-
ně jako tomu bylo v časech, kdy 

Radnice vyhrála soudní spor, který se týkal zpravodaje
ve městě vládla opozice. Na to 
ODS zapomíná a není ochotna 
nyní připustit, že členové rady 
mají nejen spoustu povinností, 
ale i právo své kroky, za které 
jsou často opozicí kritizováni, 
vysvětlovat,“ říká náměstek pri-
mátora Petr Cvik, který se ohra-
dil i vůči neustálým připomínkám 
opozice vyžadujícím písemnou 
odpověď. „233 připomínek, 
které jste měli k dnešnímu dni, 
zatěžují aparát, úředníky. Neu-
stále něco hledáte – ten světový 
rekord opozičních otázek má za 
úkol paralyzovat chod úřadu, 
kdy se spoustu lidí musí věno-
vat vypracování odpovědí, když 
tento čas můžeme využít prací 
pro toto město,“ vracel kritiku 

náměstek primátora Petr Cvik.
O účelovosti kritiky zpravoda-

je snad nejlépe svědčí fakt, že 
opozice na zastupitelstvu navrh-
la stáhnout jeho periodicitu na 
měsíčník, ale pro tento záměr 
dokázala získat pouhých šest za-
stupitelů. „Nechápu, že toto téma 
opozice neustále drží, přitom když 
se rozhodla dát aspoň jednu kon-
krétní záležitost se zpravodajem k 
soudu, soud se jednoznačně po-
stavil na naši stranu,“ připomněl 
náměstek primátora.

Vrchní soud v Olomouci dal 
za pravdu frýdecko-místecké 
radnici, která byla ve sporu se 
zastupitelem Rafaelem Kučí-
kem, jenž se cítil dotčený člán-
kem ve zpravodaji, v němž byla 

kritika jeho osoby, že na krajské 
úrovni nepodpořil dotační pení-
ze pro Frýdek-Místek. „Tvrzení 
o tom, že žalobce (Rafael Kučík) 
při jednání krajského zastupitel-
stva nepodpořil schválení dota-
ce pro Město Frýdek-Místek a že 
složil slib, že bude svou funkci 
vykonávat ku prospěchu měs-
ta, je pravdivé,“ potvrdil soud, 
že vyznění informace o jednání 
žalobce odpovídalo skutečnosti. 
Rafael Kučík se domáhal zveřej-
nění odpovědi ve zpravodaji na 
základě tiskového zákona, ale 
soud jeho formulaci označil za 
„obsahově nic neříkající politické 
prohlášení, jež evidentně nespl-
ňuje zákonné požadavky na od-
pověď“.  (pp)

Beskydy. Jeho hlavním cílem 
je zviditelnit beskydský region 

a sídelní město Frýdek-Místek 
doma i v zahraničí.  (pp)

ŘEZBÁŘI POD ŠIRÝM NEBEM: Partneři na Slovensku získali po-
dobnou akcí nádherné sochy.
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(Pokračování ze strany 1)
Náměstek primátora Petr 

Cvik současně ocenil připrave-
nost budoucích žáků, ať už je 
dílem rodičů nebo kvalitní pe-
dagogické práce v mateřských 
školách. „Jsem přesvědčený, 
že všechny naše základní ško-
ly disponují kvalitními kantory 
a stejně důležité je i zázemí. 
Moderní tělocvičny a nové ven-
kovní sportoviště jsou dnes 
standardem, navíc se podařilo 

K zápisu přišlo téměř šest stovek dětíK zápisu přišlo téměř šest stovek dětí

školy vybavit nejmodernějšími 
interaktivními tabulemi a dalšími 
zařízeními, které posunou kvali-
tu výuky,“ řekl Petr Cvik.

Každá ze škol přistoupila k 
zápisům po svém, často nechy-
běly převleky postaviček, které 
měly dětem pomoci zvládnout 
první krok z čistě pohádkového 
světa do toho, kde na ně přece 
jen už čeká více povinností. Na 
mnoha dětech však bylo vidět, 
že se na školu skutečně těší a 
jsou připravené doslova nasávat 

Škola je i spousta legrace.   Foto: Petr Pavelka

další informace. Paní učitelky 
během krátké chvíle poznaly na 
základních dovednostech a vě-
domostech, zda je dítě pro prv-
ní třídu dostatečně zralé nebo 
se u některých případů vyplatí 
ještě rok počkat. Nejvíce práce 
měli na 1. a 8. ZŠ, kde přivítali 
téměř po stovce dětí a otevřou 

v příštím roce čtyři třídy. O jednu 
méně chystají na 5. a 6. ZŠ, kte-
rá zaznamenala největší nárůst 
ve srovnání s předešlým rokem. 
Po dvě třídy otevřou školy na 
Slezské – Jedenáctka a Dvoj-
ka, také 4. a 7. ZŠ. Jednu třídu 
prvňáků budou mít v okrajových 
částech města – v Chlebovicích, 

Dotykové tabule jsou vděčné už 
pro předškoláky. Foto: Petr Pavelka

Neboj – a ukaž, co umíš!  Foto: Petr Pavelka

Na Osmičce si poradí i s jazykovou bariérou.  Foto: Petr Pavelka

Zimní olympijské hry se 
budou letos konat ve Vancou-
veru. Naše mateřská školka 
Naděje se rozhodla uspořádat 
pro děti zimní olympijské hry 
na školní zahradě.

Po „náročné“ sportovní přípravě 
se děti konečně dočkaly. Za krás-
ného zimního počasí 21. ledna se 
děti všech tříd sešly pod vedením 
svého vlajkonoše na slavnostním 
zahájení u velkého sněhuláka, kte-
rý byl naším maskotem.

Pod olympijskou vlajkou spo-
lečně složily slavnostní slib: „Sli-
bujeme, že budeme sportovat 
čestně, nebudeme podvádět, 
budeme na sebe hodní a bude-
me si navzájem pomáhat.“ 

Poté byl zapálen olympijský 
oheň a děti zazpívaly olympij-
skou hymnu. Po krátké rozcvič-
ce se družstva rozešla k plnění 
jednotlivých disciplín. Děti běha-
ly ve vysokém sněhu, jezdily na 

Zimní olympijské hry v MŠ NadějeZimní olympijské hry v MŠ Naděje

bobech slalomem, vyzkoušely 
si jízdu na lyžích a také házely 
míčky do kruhu.

Po celou dobu olympiády bylo 
připraveno pro děti občerstvení, 
kterým si doplňovaly energii.

Dětem se olympiáda velice lí-
bila, závodily s chutí a s elánem, 

každý chtěl být stejně úspěšný 
jako Katka Neumannová nebo Lu-
káš Bauer. Není důležité zvítězit, 
ale zúčastnit se! Malí sportovci byli 
odměněni diplomem, sladkostmi a 
dárky. Sportovat budeme i nadále 
a už se těšíme na další olympiádu. 
 Dáša Kolečkářová

V rámci projektu Recyklo-
hraní plní žáci ZŠ Lískovec 
projekt EKO ABECEDA aneb 
Každý ví, co dělat s elektro-
odpadem. V průběhu ledna 
oslovili 299 občanů města s 
níže uvedenými otázkami.
1. Je odkládání vysloužilé elek-
troniky a elektrospotřebičů k po-
pelnicím trestné?
2. Kde je v našem městě či obci 
nebo jeho nejbližším okolí sběr-
ný dvůr?
3. Můžete do sběrného dvora 
odevzdat rozmontovanou ne-
funkční pračku nebo počítač?
4. Co je zpětný odběr?
5. Co je recyklační poplatek?
6. Co uděláte s nefunkčním mo-
bilem?
Počet mužů: 135
Počet žen: 164
l. Správně odpověděli na všech-
ny otázky: 
Počet mužů: 16
Počet žen: 28
2. Odpovědi na polovinu otázek:
Počet mužů: 56

Výsledky Odpadové ankety
Počet žen: 73
3. Neodpověděli správně ani na 
polovinu otázek:
Počet mužů: 60
Počet žen: 60
4. Nedokázali odpovědět z cel-
kového počtu respondentů v %:
1) 13%
2) 17%
3) 19%
4) 21%
5) 18%
6) 21,4%
Zajímavé odpovědi a postřehy : 
- odbyli nás a byli hrubí 
- neochota lidí odpovědět, stydí 
se a odpovídají jen anonymně
- hodně lidí neumělo odpovědět 
na lehkou otázku 
- někteří mají dobré znalosti, byli 
příjemní 
- přemýšleli, kde je ve Frýdku-
-Místku sběrný dvůr
- anketa nás bavila, byl to zají-
mavý průzkum, chtěli bychom to 
zopakovat

Perlička z odpovědí: 
„Nefunkční mobil spálím.“

Skalici a Lískovci, také na 9. ZŠ 
a ZŠ a MŠ Škarabelova. Z 599 
příchozích k zápisu získalo 59 
odklad školní docházky. Zased-
nout do lavic by jich tak letos 1. 
září mělo okolo 540 ve 28 tří-
dách, přičemž v tomto školním 
roce první třídu navštěvuje 511 
školáků.  (pp)

ZÁPIS JE HRA: Na Šestce využili k zápisu prvňáčků svou tělocvičnu.     Foto: Petr Pavelka
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Letošní tuhá zima způso-
buje nemalé problémy nejen 
nám lidem, ale také zvěři v 
lese. Ta trpí často nedostat-
kem potravy a vyčerpáním. 
Na zimní čas se žáci ze školy 
Naděje ve Frýdku-Místku, kte-
ří navštěvují školní družinu, 
připravovali již od podzimu. 

V rámci přírodovědného 
kroužku se účastnili prochá-
zek do okolí školy spojených 
se sběrem různých druhů plo-
dů, sušili je a shromažďovali 
v prostorách školní družiny. S 
připravenou potravou pro zvěř 
se v polovině ledna vydali do 
lesa směr Lískovec. Stopy ve 
sněhu je zavedly až k potůčku, 

Myslíme i na zví řata v lese

kde vyhloubili jamku, vystlali ji 
senem a na ni vysypali přinese-
né žaludy a kaštany. Pak už jen 

doufali, že je zvěř brzy najde.
Bc. Martina Hatáková,

vychovatelka školní družiny 

Ve školní družině na Os-
mičce zahájili 18. ledna tý-
denní projekt „ZDRAVÍ“. Děti 
se sešly ve školní jídelně, kde 
jim dobrovolnice z Červeného 
kříže Michaela Cedivodová 
povídala o úrazech a první 
pomoci. 

Poté mohly děti začít soutě-
žit na osmi stanovištích. „Velice 
moc bych chtěla poděkovat žá-
kům 7. a 9. ročníků, kteří nám 

Týden zdraví v družině 
s velkou ochotou pomohli při 
soutěžích a s ozvučením jídelny. 
Ještě jednou děkuji Míši Cedivo-
dové za hezkou přednášku pro 
děti, také pak zaměstnancům 
RBP za dárky dětem, ale přede-
vším paní Miklušové, zástupkyni 
VZP, která se přišla na naši akci 
podívat a donesla pro děti veli-
ce krásné dárky,“ poděkovala 
Kamila Zemanová, vedoucí vy-
chovatelka.

Nadějný tým mladých vo-
lejbalistek se podařilo díky 
vynikající spolupráci se 
Sokolem Frýdek-Místek vy-
budovat trenérům ve spor-
tovním středisku při frýdec-
ko-místecké Základní škole 
Jiřího z Poděbrad (11. ZŠ).

Sezóna 2009 začala v srpnu 
loňského roku soustředěním ža-
ček na frýdecké sokolovně pod 
vedením trenérů Petra Vrby a 
Kamila Tomise. „Družstvo mlad-
ších žaček, které tvoří žákyně 
sedmého ročníku, bylo přihlá-
šeno do dvou soutěží řízených 
Moravskoslezským volejbalo-
vým svazem – do Krajského po-
háru starších žaček a do Poháru 
mladších žaček,“ uvedl jeden z 
trenérů Petr Vrba a pokračoval: 
„I když se družstvo potýkalo v 
červnu loňského roku s dvou-
měsíční karanténou žloutenky, 
která znemožnila děvčatům 
jakýkoliv trénink, podařilo se 
jim výkonnostně předběhnout 
vlastní kategorii a posunout se 
herně o úroveň výše.“ Svou 
připravenost tým sedmaček po-
tvrdil i umístěním v KP starších 
žaček – ze dvaceti týmů skončily 
na patnáctém místě. „Je to velmi 
pěkné umístění na to, že hrají 
teprve prvním rokem a navíc 
ve vyšší kategorii,“ doplnil Petr 
Vrba. Svěřenkyním trenérů Vrby 
a Tomise se však daří i v Pohá-
ru mladších žaček. „Z šestnácti 
přihlášených týmů jsou zatím 

Volejbalistky z Jedenáctky úspěšně 
nakročily do druhé poloviny sezóny

Všechny volejbalistky, žákyně 11. ZŠ, s trenéry – vlevo Petr Vrba, vpravo Pavel Kožuch.

naše děvčata na druhém místě. 
Věříme, že tréninkovou pílí své 
umístění družstvo ještě vylepší,“ 
uzavřel trenér Vrba.

Výběrové „A“ družstvo volej-
balistek trénují na Jedenáctce 
trenérky Danuše Górecká a 
Marie Danková. „Děvčata hrají 
krajský přebor a současně vedou 
krajský přebor starších žákyň,“ 
řekl vedoucí sportovního středis-
ka trenér a učitel tělesné výcho-
vy Pavel Kožuch a připojil: „Ty 
nejzkušenější hráčky již trénují 
a hrají extraligu kadetek. Sestry 
Vašinovy a Petra Kašparová jsou 
zařazeny v širším výběru repre-
zentačního družstva kadetek.“

Hráčky „B“ skupiny tvoří děv-
čata, která jsou méně vyhraná 
nebo po zranění či nemoci. Vý-
konnostně je družstvo vedené 
trenéry Martou Folwarcznou a 
Richardem Andrášem v polovi-
ně dvacetičlenné tabulky.

Sportovní středisko při Zá-
kladní škole Jiřího z Poděbrad 
však dbá i na pečlivou přípra-
vu volejbalových benjamínků. 
„Trenéři Petr Vrba a Markéta 
Jašková začínají pracovat již 
s děvčaty od třetí do páté tří-
dy. V současné době máme 
v přípravce 26 dívek, z nichž 
jedna třetina je z naší školy,“ 
popsal tréninkové začátky těch 
nejmenších Pavel Kožuch a po-
kračoval: „V šestém ročníku ve 
sportovní třídě nabývá příprava 
dívek na intenzitě. Hráčky vede-

né Radovanem Podolou a Bar-
borou Bartkovou by už od břez-
na měly zkusit hrát první utkání. 
Zatím jen čtyři až pět nejlepších 
volejbalistek chodí trénovat se 

sedmým ročníkem.“
Kvalitní tréninková příprava, 

systematická práce jak trenérů, 
tak i jednotlivých týmů TJ Sokol 
Frýdek-Místek a Základní školy 

Jiřího z Poděbrad vytváří boha-
tou základnu pro ženský volejbal 
ve Frýdku-Místku a další repre-
zentační růst těch nejlepších 
hráček.  Renata Spustová

Silný mráz a velké množ-
ství sněhu netrápí v zimě jen 
nás lidi, ale především ptáčky 
a ostatní volně žijící zvířata, 
která těžce shání potravu. 

Děti v Mateřské škole Mateří-
douška to dobře vědí a rozhodly se 
pomoci. 21. ledna se svými rodiči 
ve školce navlékaly pestré řetězy 
z kousků jablíček a starého pečiva 
a nezapomněly také vyrobit závěs-
né lojové koule se semínky.

Krmítka na školní zahra-

Děti z Mateřídoušky pečují Děti z Mateřídoušky pečují 
o zvířátka i v tuhé ziměo zvířátka i v tuhé zimě

Řetěz pochoutek pro ptáčky.
dě naplnily zrníčky a ozdobily 
stromky na školní zahradě a v 
blízkém parku. Nyní budou ptáč-

ky při jejich hodování pozorovat 
a těšit se na jaro, až je odmění 
svým zpěvem.
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Veřejné bruslení – VSH
20. 2. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
21. 2. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
21. 2. 17:00 - 18:30 Veřejné bruslení
27. 2. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
28. 2. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
28. 2. 17:00 - 18:30 Veřejné bruslení

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

Plavání pro veřejnost:
Termín platnosti plavenek: 1.10.2009 – 28.6.2010

Cena plavenky: 500 Kč čtvrtletní – 12 vstupů
Otevírací doba:

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

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

Možnost pronájmu bazénu pro veřejnost: Cena pronájmu: 850,- Kč / 
hodina. Maximální počet osob v bazénu: 45

Informace na tel.č. 558 425 538, 558 425520, 777 561 522

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Fotbal na umělce
sobota 20. 2. Fotbal FM B – Fryčovice (Stovky, umělá tráva – 17.00 h)
sobota 27. 2. Fotbal FM – SFC Opava B (Stovky, umělá tráva – 17.00 h)
sobota 27. 2. Fotbal FM B – Sedliště (Stovky, umělá tráva – 13.00 h)

Terezie Šostá, zástupkyně 
Bruslařského klubu Frýdek-
Místek, přijela z liberecké 
Olympiády dětí a mládeže, 
republikové soutěže repre-
zentantů z jednotlivých krajů, 
se slušnou sbírkou medailí na 
krku. A to ji ještě medailově 
doplnila Dominika Kraussová 
ze stejného klubu.

Terezka vyhrála sprint, závod 
na 500 metrů i tři kola, takže ne-
bylo pochyb o jejím dalším zlatu 
ve víceboji, a ještě brala stříbro 
za celkové pořadí štafet – souhr-
nu výsledků mladších a starších 
žákyň. Tuto „placku“ vybojovala 
i Dominika Kraussová, navíc 
stříbrná ve sprintu.

„Holky se kvalifikovaly v rámci 
kraje a počítali jsme, že díky kondi-
ci mohou uspět i na delších tratích 
na samotné olympiádě. Obsadily 

Terezie Šostá zazářila na olympiádě
však první dvě místa ve sprintu, 
takže žeň byla pak opravdu bo-
hatá,“ těší trenéra Milana Brzého 
úspěch na nejvýznamnější spor-
tovní soutěži této věkové kategorie 
z hlediska kvality i počtu účastníků.

IV. zimní olympiáda dětí a mlá-
deže České republiky je projektem 
Českého olympijského výboru, 
takže si děvčata vychutnala olym-
pijskou atmosféru se vším všudy, 
včetně zapálení ohně. „Určitě se 
vše odehrávalo před více diváky, 
než na co jsme zvyklé při našich 
krasobruslařských soutěžích, ale 
neměly jsme s tím problém. Šly 
jsme do závodů bez předchozího 
tréninku, měly jsme i obvyklé brus-
le, dlouhé nože byly zakázány, 
takže jsme jen jely, jak nejrychleji 
jsme uměly a jak jsme zvyklé. Žád-
ná speciální technika. Proti nám 
byly krasobruslařky, ale i pár hoke-

jistek,“ referovala děvčata, která se 
ovšem zatím do rychlobruslení ne-
zbláznila ani v souvislosti se zlatou 
olympijskou nadějí Sáblíkovou. „U 
nás na to nejsou haly ani trenéři,“ 
vysvětlovaly zasvěceně, připrave-
né zatím svou rychlost prodávat 
v šatičkách, nikoliv v přiléhavých 
kombinézách. „Rychlost patří u 
krasobruslení k hodnocení, má 
bodový vliv. A samozřejmě je důle-
žitá i pro skoky. Každopádně bez 
rychlosti nemá jízda šmrnc, takže 
je potěšující, že jsou na tom naše 
svěřenkyně v tomto ohledu tak 
dobře,“ uzavřel Milan Brzý. „Děkuji 
děvčatům za vzornou reprezentaci 
města. Obě mohou na této olympi-
ádě startovat i za dva roky, a pro-
tože o pořadatelství usiluje mimo 
jiné i Moravskoslezský kraj, mož-
ná by mohly závodit už v domácí 
nové hale, jejíž výstavbu připravu-

ÚSPĚŠNÉ KRASOBRUSLAŘKY: Dominika Kraussová získala na 
Olympiádě dětí a mládeže dvě medaile, Terezie Šostá hned pět! 

Foto: Petr Pavelka

jeme,“ poděkoval „olympioničkám“
náměstek primátora Petr Cvik, 

který má ve městě na starosti 
sport. (pp)

UNIFORMOVANÍ V DRESECH: Celkem dvanáct týmů – městské 
policie z celého kraje, ale i PČR Frýdek-Místek a Vratimov, frýdec-
ko-místečtí hasiči a Rychlá záchranná služba F-M byli pozváni na 
2. ročník turnaje v sálové kopané o pohár ředitele Městské policie 
Frýdek-Místek. Velitel Městské policie Frýdek-Místek náměstek pri-
mátora Michal Pobucký mohl gratulovat nejlepším v tomto pořadí: 1. 
OO PČR Frýdek-Místek, 2. Městská policie Ostrava, 3. Hasiči Frý-
dek-Místek. Pořádající tým bohužel nepostoupil do finálové skupiny. 

Foto: Petr Pavelka

Hladkým vítězstvím v po-
sledním kole základní části 
na palubovce Šternberka – 
0:3 (-17, -13, -16) si volejba-
listky Sokola Frýdek-Místek 
zajistily v konečné tabulce 
po úvodních dvaceti duelech 
velmi lichotivou druhou příč-
ku hned za bezkonkurenčním 
lídrem z Prostějova, který ne-
okusil prozatím hořkost po-
rážky a hledá soupeře spíše 

Sokolky druhé po základní části
v evropském měřítku.

Za Frýdkem-Místkem o dvě 
porážky navíc zaostal hned troj-
lístek klubů – Brno, Olymp Pra-
ha a Olomouc. Pak už tabulka 
přece jen odkrývá výkonnostní 
propast, když šestý Šternberk, 
který sokolky v posledním kole 
deklasovaly, ztrácí na Olomouc 
sedm bodů. Frýdecko-místec-
ké volejbalistky se každopádně 
ocitly v této sezoně na výsluní 

domácí soutěže a po hube-
nějších letech znovu těší své 
fanoušky, kteří si určitě najdou 
cestu do domovské haly na 6. 
ZŠ i v dalším průběhu soutěže. 
Sokolky budou hrát s atraktivní-
mi soupeři z první pětky. 

Doma už hrály 13. února proti 
Olomouci (3:2), 27. února zde při-
vítají Brno, 13. března Prostějov a 
27. března Olymp Praha. Začátky 
zápasů vždy v 17 hodin.  (pp)

Ve Frýdku-Místku se v hale 
6. ZŠ uskutečnil 3. ročník 
Slavností bojových umění, 
které jsou přehlídkou oddílů 
působících ve městě a jeho 
okolí. Zlatým hřebem, který 
si nenechala ujít ani primá-
torka města Eva Richtrová, 
se stalo vystoupení zahranič-
ního mistra Sensei Michele 
Quaranta, učitele bojového 
umění aikido a nositele 6. 
danu aikikai.

Organizátoři avizovali, že 
to bude vůbec poprvé, co na 
Slavnostech bojových umění 
vystoupí hvězda takového for-
mátu. Michele Quaranta je totiž 
jedním z mála „nejaponců“, kte-
rý má pověření k výuce aikida 
od Japonské asociace. Začát-
kem 90. let mu byla svěřena 
zodpovědnost za technický roz-
voj systému vyučování aikido v 
zemích střední a východní Evro-
py. I proto se na frýdecko-mís-
teckém tatami mohl představit 
se svými kvalitními žáky.

Aikido, judo, ju-jitsu, ken-
do, chan shaolin si kung fu, 
taekwon-do ITF i WTF, sambo, 
grappling, thajský box, ale také 
jóga, to vše bylo k vidění na zda-
řilé přehlídce, kterou podpořilo i 

SLAVNOSTI BOJOVÝCH UMĚNÍ: Třetí ročník potvrdil, že ve Frýd-
ku-Místku mají bojové sporty své místo.  Foto: Petr Pavelka

Slavnosti bojových umění Slavnosti bojových umění 

Statutární město Frýdek-Místek. 
Akce ukázala, že bojové sporty 

zdobí mimo jiné i preciznost, po-
kora a radost ze života.

Mladší žáci si nadále skvě-
le vedou v Česko-slovenské 
házenkářské lize. V celkovém 
hodnocení jim průběžně patří 
první příčka, když v odehra-
ných dvaceti utkáních doká-
zali devatenáctkrát zvítězit.

Druhé kolo se konalo 16. 
ledna na Slovensku v Povážské 
Bystrici, kde kluci vyhráli všech 
pět zápasů a přivezli si vítězný 
pohár. Marek Vlček byl vyhod-
nocen jako nejlepší brankář.

Třetí kolo se odehrálo 24. 
ledna v Kopřivnici. Tam naši 

Mladým házenkářům se daří
prohráli první zápas, a to s do-
mácím mužstvem, ale i přesto 
se jim podařilo odehrát zbytek 
zápasů na jedničku a získat prv-
ní místo. Jako nejlepší hráč byl 
vyhodnocen Martin Kocich. 

Suverénním způsobem si po-
čínali naši mladí házenkáři i při 
čtvrtém kole Česko-slovenské 
ligy ml. žáků 6. února v Kysuckém 
Novém Mestě. Všechny své sou-
peře přehráli vysokým rozdílem a 
přivážejí si do Frýdku-Místku další 
cennou trofej. Do konce ligy zbý-
vají odehrát ještě dvě kola.
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fotbal mládeže

DOROST
Fotbal Třinec B – mladší 

dorost B 0:4 (0:1)
O. Boráň 2, T. Boráň, Kozel

FC Vítkovice A - starší dorost 
A 9:0 (1:0) 

FC Vítkovice A - mladší 
dorost A 2:2 (1:2) 

Blažek, Musiol
ŽÁCI

starší žáci A - Sokol Fryčovi-
ce dorost 4:3 (1:0) 

Sušovský, Rusina, Paleček, Kučák
starší žáci B - MFK Havířov 

B 4:0
mladší žáci A - MŠK Žilina A 

1:6 (1:3) 
Vojvodík

mladší žáci B - MŠK Žilina B 
0:12 (0:4)

PŘÍPRAVKA
ročník 2000

halový turnaj ve Svitavách
(2. místo)

ročník 2002
halový turnaj v Karviné (5. místo)
Náš Jakub Rusek byl vyhlášen 
nejlepším brankářem turnaje.

V Bratislavě se konalo 
halové Mistrovství Moravy a 
Slezska v atletice. Skvělým 
způsobem si na něm vedli 
atleti Slezanu Frýdek-Místek. 
Přivezli tři zlaté, šest stří-
brných a dvě bronzové me-
daile a vylepšili tři oddílové 
rekordy. 

Dvojnásobným mistrem Mo-
ravy se stal mezi muži Peter 
Mikulenka, který den po návra-
tu z náročného soustředění v 
Tunisu suverénně vyhrál běhy 
na 1500 i 3000 metrů. Zlato 
přidal na 1500 metrů mezi žáky 
Jakub Zemaník v oddílovém 
rekordu 4:25.32 min. Stříbrné 

Atleti přivezli medaile z Bratislavy
medaile vybojovali v bězích 
na 800 metrů Pavel Szymala 
v žácích, Alice Pišová mezi ju-
niorkami a Tomáš Filipec mezi 
dorostenci. Tomáš předvedl 
fantastický výkon. Soupeři mu 
ve strkanici na startu vyzuli 
jednu tretru a tak běžel celý 
závod pouze s jednou tretrou! 
Přesto přišel o titul velice těsně 
až ve finiši. Další stříbra získal 
junior Martin Trybula ve výšce 
za 1.91 m a dorostenky Petra 
Čaganová na 3000 metrů a 
Veronika Moškořová ve skoku 
o tyči v novém oddílovém re-
kordu 2.61 m. O bronzové me-
daile se zasloužili dorostenec 

Ladislav Šútora na 3000 metrů 
a junior Petr Lukeš na 1500 
metrů. Ten pro změnu o další 
medaili přišel vinou rozhodčích 
v běhu na 3000 m. Petr běžel 
v klidu ve velice dobrém čase 
s obrovským náskokem pro 
stříbro, ovšem rozhodčí totál-
ně popletli počítání kol a tak 
polovina závodníků končila o 
kolo i dvě dříve!! Z dalších vý-
konů zaslouží uznání finálová 
účast Kateřiny Klepáčová na 
60 metrů a zlepšení oddílové-
ho dorosteneckého rekordu na 
8.33 s. Všem našim atletům 
blahopřejeme a děkujeme za 
výbornou reprezentaci.

Dalšího úspěchu dosáhli 
frýdecko-místečtí taekwon-
disté ITF (cvičící na 8. a 6. 
ZŠ). Polovina z 32 stálých čle-
nů STM severní Moravy pro 
rok 2010, tedy 16, je ze Školy 
TaeKwon-Do ITF Frýdek-Mís-
tek. To hovoří za vše.

„V rozšířeném výběru STM 
severní Moravy čítajícím 35 dětí 
a mládežníků do 18 let je dal-
ších 15 našich taekwondistů a 
taekwonďaček,“ doplnil Miroslav 
Sýkora, který se stará o rozvoj 
talentů s Jozefem Juhásem (Jo-
omuk F-M) a dalšími trenéry.

Polovina talentů je našich

TAEKWONDO: Úspěchy už od nejmenších. Zleva shora J. Krušino-
vá, S. Knapová, V. Matějová, V. Bluchová.

Z oddílu vzešli noví adepti 
reprezentace České republiky, 
v národním kádru je nově Sára 
Barabášová, Jan Kaděra, po-
zvánku dostali ke zvážení i Ma-
rek Mojžíšek, Barbora Kološová 
a Adéla Moravcová. „Profilují se 
nám také další adepti zkoušky 
na černý pás I., II. či III. stupně. 
Jsou to: Jana Hoňková, aspiruje 
na III. Dan, Martin Kosík, Radim 
Koziar, Adam Kratochvíl a Dimit-
ris Kristalas – oba aspiranti na 
II. Dan, Lada Hloušková, Marek 
Mojžíšek, oba na I. Dan,“ vyjme-
noval Miroslav Sýkora.  (pp)

Koncem ledna se vyda-
li na zápasové turné směr 
Švédsko frýdecko-místečtí 
hokejisté (čtvrťáci doplně-
ní čtyřmi třeťáky a jedním 
druhákem). Čekal je bohatý 
týdenní program i mimo led.

Výprava zhlédla v Jönko-
pingu utkání místního klubu 
HV 71 proti Södertalje. Plná 
hala a elektrizující atmosféra 
kluky i rodiče velice zauja-
la. Prvním soupeřem byl HC 

Čtvrťáci poměřili své síly ve Švédsku
Bäcken. Kluci měli velký re-
spekt ze soupeře, který byl 
v poměru k našim o půl roku 
starší a o hlavu větší, stejně 
jako i ostatní týmy, proti kte-
rým nastoupili. Přesto se veli-
ce dobře s tímto handicapem 
srovnali, s výjimkou poslední-
ho zápasu. Celkově zanechali 
na turné po Švédsku velice 
kladnou frýdecko-místeckou 
stopu svými výbornými výko-
ny. Velké díky patří klukům, 

trenérům Michalu Bobokovi 
a Tomáši Špačkovi, ale také 
početnému doprovodu rodin-
ných příslušníků.

Výsledky:
HC Bäcken Göteborg – HC F-M 

4:3 (3:0, 1:3) 
Järnbrotts Penguin Göteborg – 

HC F-M 3:3 (2:3,1:0) 
Skillingaryds IS – HC F-M 

5:12  (1:2, 4:3, 0:7) 
Malmö IF Redhawks – HC F-M

11:3  (5:1, 3:1, 3:1) 

Derby II. ligy Východní 
skupiny čekalo na diváky ve 
frýdecko-místecké Víceúče-
lové sportovní hale, kde za-
vítalo mužstvo HC Orlová. S 
tímto soupeřem sehráli naši 
hokejisté vždy vyrovnaný 
zápas, ale soupeř byl zatím 
úspěšnější.

V početní výhodě o dva hráče 
poprvé v zápase rozsvítil červené 
světlo za zády orlovského brankáře 
Marek Slavík. Po první třetině však 
svítil na ukazateli skóre stav 1:1. 

Ve druhé třetině, znovu v pře-
silovce, se puk dostal na hůl Pe-
tra Slováka, který poslal Frýdek-
-Místek podruhé v tomto zápase 
do vedení. Na obou stranách 
zářili brankáři, domácí Dalibor 
Polonyi přiváděl hostující střelce 

Vítězné derby s Orlovou
HC F-M – HC Orlová 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

přímo k zoufalství. 
Od začátku závěrečné třetiny 

soupeř z Orlové aktivně napa-
dal a pokoušel se o vyrovnání. 
Polonyi si tak připisoval jeden 
důležitější zákrok než druhý. Na 
začátku 52. minuty inkasovali 
hosté potřetí. Na 3:1 zvyšoval 
opět Petr Slovák. Šanci na zvrat 
v derby Orlová získala snížením 
v 55. minutě, ale víc už nestihla.

Michal Piskoř (trenér HC Frý-
dek-Místek): „Do utkání nastoupi-
li hráči s odhodláním a nasaze-
ním. V zápase byla znát chuť po 
vítězství, na které čeká Frýdek-
-Místek již dlouhou dobu. Kluci 
dali do zápasu proti Orlové vše a 
za jejich vynaložené úsilí jsou tři 
body za vítězství proti jednomu z 
favoritů letošní soutěže.“

Rok 2010 je již v plném 
proudu, ale i přesto se pojď-
me ohlédnout za úspěchy, 
kterých judooddíl TJ Důl Sta-
říč v loňském roce dosáhl. 
Celkově judisté mohli své na-
byté zkušenosti zúročit zhru-
ba ve 40 jak tuzemských, tak 
zahraničních turnajích. 

Vytrvalost a píle na trénincích 
přispěly k medailovým umístěním 
nejen na ,,menších“ soutěžích, 
ale také na Mistrovstvích České 
republiky. Na zlatém stupínku za-
zářili naši judisté celkem 49krát, 
47krát vybojovali 2. místo a bron-
zových medailí získali 42.

Trenér Lubomír Černý ohod-
notil jako nejlepší členy oddílu 
Nikol Mikolášovou, která je letos 
prvním rokem dorostenka. Kari-
éru starší žákyně završila zlatou 
pozicí na MČR starších žákyň 
v Mohelnici, dále 2. místem na 
MČR starších žákyň v druž-
stvech a bronzovou medailí z 
MČR dorosteneckých družstev. 

Dalším vyhodnoceným judistou 
byl Jiří Metzner. Mezi jeho nejvý-
znamnější úspěchy patří zaslouže-
ná bronzová medaile z MČR star-
ších žáků, kterou získal díky svým 
propracovaným technikám.

Mezi šikovnější členy patří 
také Denisa Mršálková a Martin 
Jašúrek. Denisu trenér ohodnotil 
pro velký pokrok v judu. Vybojo-

Loňský rok byl pro judisty úspěšný
vala 5. místo na MČR starších 
žákyň. Martin získal na MČR 
mladších žáků 9. pozici. Podob-
né výsledky se od něj očekávají 
i v kategorii starších žáků.

Dalšími významnými turnaji 
za rok 2009 byly například Mi-
strovství Moravskoslezského 
kraje a Mistrovství Moravy. Z 
Mistrovství Moravskoslezského 
kraje si zlaté medaile odnesli 
Nikol Mikolášová a Petr Lisník, 

stříbrnou pozici obsadil Jakub 
Cudzik a 3. místo získali Martin 
Jašúrek spolu s Matoušem Ko-
cháněm. Stříbrnou medailí z Mi-
strovství Moravy se může chlubit 
Martina Milevová.

Celkově trenér Lubomír Čer-
ný hodnotí uplynulý rok velmi 
pozitivně. Zbývá jen doufat, že 
rok 2010 bude stejně, ba i více 
úspěšný než rok uplynulý. 

Lucie Mikolášová
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čp. 34, k.ú. Lískovec, obec 
Frýdek-Místek. Podlahová plo-
cha objektu je 279,69 m2 (bývalá 
výrobna uzenin u Nové Osady 
Frýdek). Smlouva o nájmu na 
dobu neurčitou, doporučená 

Statutární město Frýdek-Místek
nabízí k pronájmu objekt

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

- Nebytová jednotka 549/1 
včetně podílu 9/992 na společ-
ných částech budovy č. p. 549 
a zastavěném pozemku p. č. 
202/66 zastavěná plocha a ná-
dvoří a souvisejícím pozemku p. 
č. 202/211 ostatní plocha (Růžo-
vý Pahorek) k. ú. Frýdek, obec 
Fýdek-Místek, nejnižší nabídko-
vá cena 94.016 Kč

- Nebytová jednotka 549/2 
včetně podílu 50/992 na spo-
lečných částech budovy č. p. 
549 a zastavěném pozemku p. 
č. 202/66 zastavěná plocha a 
nádvoří a souvisejícím pozemku 
p. č. 202/211 ostatní plocha (Rů-
žový pahorek) k. ú. Frýdek, obec 
Fýdek-Místek, nejnižší nabídko-
vá cena 522.314,- Kč 

- Dům č. p. 48 na pozemku 
p. č. 49/1 zastavěná plocha a 
nádvoří a pozemek p. č. 49/1 
zastavěná plocha a nádvoří, k. 
ú. Místek, obec Fýdek-Místek 
(náměstí Svobody), nejnižší na-
bídková cena 12.300.000 Kč

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 31. 3. 2010 ve 
13.00 hod. (jednotky 549/1 a 549/2 
ul. Růžový pahorek) a 14.00 hod. 
(č. p. 48 náměstí Svobody) v zase-
dací síni odboru správy obecního 
majetku Magistrátu města Frýdku-
Místku, ul. Radniční 10.

Účastník nabídkového licitač-
ního řízení se před jeho konáním 
prokáže platným občanským 

výše nájemného 790 Kč/m2/rok.
Žádosti o pronájem s nabíze-

nou výší nájmu (zvlášť v zapeče-
těné obálce s nápisem „Neotvírat“ 
– čp. 34) a informací, za jakým 
účelem bude objekt využíván, 

doručte na podatelnu Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Radniční 
1148 maximálně do 12. 3. 2010 
14.00 hodin. Případné dotazy či 
prohlídku je možné domluvit na 
telefonním čísle 558 609174.

Nabídkové licitační řízení 

průkazem a dokladem o zapla-
cení jistoty. Jde-li o právnickou 
osobu, je účastník povinen 
předložit výpis z obchodního 
rejstříku a písemné zmocnění 
k tomu, že je oprávněn jednat 
jménem právnické osoby, nejde-
li o statutární orgán. Výše jistoty 
je stanovena na 10% z nejnižší 
nabídkové ceny a je splatná 
nejpozději dne 26. 3. 2010 na 
účet Statutárního města Frýdek-
Místek, č. ú. 6015-928781/0100, 
var. symbol 31131111. Příkle-
pem licitátora vzniká zájemci 
s nejvyšší nabídkou právo na 
uzavření kupní smlouvy k prodá-
vané nemovitosti za nejvyšší na-
bídnutou kupní cenu. V případě, 
že zájemce s nejvyšší nabídkou 
nezaplatí nejvyšší nabídnutou 
kupní cenu ve lhůtě 60 dnů ode 
dne konání nabídkového licitač-
ního řízení, vzniká Statutárnímu 
městu Frýdek-Místek nárok na 
smluvní pokutu ve výši složené 
jistoty. Ostatním účastníkům se 
jistota vrací. Bližší informace – 
Magistrát města FM, tel. 558 609 
172, 558 609 171.

Masážních salónů je v kaž-
dém městě spousta. Ale thaj-
ské masáže nejsou u nás ještě 
tak obvyklé jako jinde ve světě. 
I přesto se začaly čím dál více 
rozmáhat z důvodu velké po-
ptávky. Nedávno se otevřely i ve 
Frýdku-Místku první originál thaj-
ské masáže. Na své zákazníky 
v něm čeká opravdová profesi-
onálka – pravá thajská masérka.

Salón je prvním v okolí, který 
nabízí originální thajskou masáž. 
Thajské masáže dopřávají tělu i 
duši absolutní uvolnění. Za dopro-
vodu relaxační hudby, při světle 
svíček a vůní orientálních olejů 
se přenesete do jiného světa. Po 
masáži si vychutnáte šálek jasmí-
nového čaje a necháte tak doznít 
účinky těchto jedinečných masáží. 

Thajské masáže TOON THAI uvolní tělo i duši
Staroorientální masáže, je-

jichž počátky se datují někdy ko-
lem roku 2500 př. n. l., si mohou 
všichni zájemci dopřát v salónu 
na Antonínově náměstí. „Zákaz-
níkům se bude věnovat profesi-
onální masérka z Thajska, která 
byla speciálně školena v tam-
ních chrámech,“ uvedl provozní 
salónu Marek Lichovník a dodal: 
„Tradiční thajské masáže se na 
rozdíl od těch běžných provádí 
v oblečení. Pro zákazníky tak 
máme připraveny unisex oděvy 
přímo z Thajska a veškerý kom-
fort spojený s dozněním masá-
že. V ceně každé z masáží je 
také možnost využití sprchy jak 
před, tak po masáži.“ 

Salón TOON THAI nabízí 
osm druhů masáží o době trvání 

až 90 minut. Od masáže hlavy, 
zad a ramenou, masáže nohou, 
přes aromatickou olejovou ma-
sáž, tradiční thajskou masáž, po 
masáž pro maminky a těhotné 
ženy. Masáží se uvolňují toxiny z 
kloubů, svalů a tkání, zvyšuje se 
schopnost přijímání živin, uvolňují 
se energetické blokády, posiluje 
nervový systém a dochází ke 
zvýšení celkové flexibility těla.

Salón má připraven k za-
koupení také stylové dárkové 
poukazy, které jsou uzpůsobe-
ny na kteroukoliv masáž nebo 
jakoukoliv finanční hodnotu. S 
kompletní nabídkou služeb saló-
nu se zákazníci mohou seznámit 
na webových stránkách www.
toonthai.cz nebo se informovat 
na tel: 607 908 990.  (PR)

Provozní doba knihovny platná od 1. ledna 2010
(oddělení pro dospělé, studovna a oddělení naučné literatury)

Městská knihovna v Místku, 
modrý salonek

datum: 25. 2. 2010,
začátek v 18:00

Zveme Vás na veřejnou 
přednášku cestujícího učitele 

Buddhismu
Diamantové cesty

Karla Trachty na téma
Buddha a láska.

Městská knihovna v Místku, 
modrý salonek

datum: 4. 3. 2010,
začátek v 17:00

Zveme Vás na promítání filmu 
v rámci Tibetských dnů Hledání 

starého
Tibetu a následnou diskuzi s 
kameramanem Thomasem 

Schmidtem.

Otevřeno:
Po 8:00 – 19:00
Út 8:00 – 18:00
St 12:00 – 16:00
Čt 8:00 – 19:00
Pá 8:00 – 18:00

So 8:00 – 14:00 ústředí

Frýdek, ul. Jiráskova
So  8:00 – 12:00 pobočka 

Místek, ul. Hlavní
V hudebním oddělení, v od-
děleních pro děti a mládež 
a v ostatních pobočkách 

provoz nezměněn.

TIPY NA AKCE V KNIHOVNĚTIPY NA AKCE V KNIHOVNĚ
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V oblasti kultury chceme:V oblasti kultury chceme:
Zrekonstruovat divadlo ČtyřlístekZrekonstruovat divadlo Čtyřlístek

INTERIÉR DIVADLA: Důstojné prostředí pro místní soubory.      Foto: Petr Pavelka

Vzhledem k historii stav-
by, poplatné době, by možná 
bylo lepší objekt srovnat se 
zemí, frýdecko-místecká rad-
nice se ale u divadélka Čtyř-
lístek vydala cestou postupné 
rekonstrukce, tak aby zde 
mohla být nadále provozová-
na divadelní činnost.

Už v roce 2006 byla na opra-
vy divadla vyčleněna částka 700 
tisíc korun, dalších 300 tisíc bylo 
věnováno na provozní náklady. 
Do konce tohoto roku byla opra-
vena střecha, rekonstruováno 
sociální zařízení, šatna, jeviště 
a přístavek. Celkové náklady na 
rekonstrukci nakonec překročily 
1,25 milionu. 

Na počátku roku 2007 tak 
mohlo divadélko po generální 
opravě sálu a vstupu obnovit 
svou činnost. „Město začalo do 
rekonstrukcí investovat hned, 
co převzalo budovu od Sokola. 
Konečně byly naše žádosti vy-
slyšeny. V době oprav jsme sice 
s herci zkoušeli, kde se dalo, 
ale výsledek opravdu stojí za 
to,“ ocenila tehdy znovuotevření 
divadla Ludmila Deutscherová z 
občanského sdružení FAMUS, 
kterému je divadélko pronajato. 
„Na objektu se musel opravit 
i obvodový plášť. Divadlo má 
upravené jeviště a modernější 
ozvučení i osvětlení,“ rekapitu-
lovala vedoucí odboru školství, 

kultury, mládeže a tělovýchovy 
Ilona Nowaková.

I v roce 2008 stejně jako v 
předešlých letech bylo na pro-
voz a drobné opravy vyčleněno 
300 tisíc korun a na zhruba čtvrt 
milionu přišlo dokončení fasády 
zateplené části velkého sálu. 
Národní dům, který tento objekt 
spravuje, chystá v dalších eta-
pách opravu podlahy hlavního 
sálu a projekt na rekonstrukci 
topení celého divadla. „Čtyřlís-
tek si v rámci frýdecko-místecké 
kultury určitě našel své místo, 
poskytuje zázemí pro několik 
divadelních souborů, takže mu 

zcela jistě bude-
me věnovat na-
dále pozornost. 
Záběr divadelní-
ků je široký, do-
kážou zaujmout 
děti, mládež i 
dospělé,“ oce-
ňuje náměstek 
primátora Petr 
Cvik. 

Realizované stavební úpravy 
financovalo město, o jevištní 
techniku a vybavení se stará 
FAMUS – Frýdecko-místecké 
umělecké sdružení, které zahr-
nuje soubory Divadelní soubor 
Čtyřlístek, DUO – Divadlo U Os-
travice, ING Kolektiv, 21 Gramů 
a SERUM. Díky této spolupráci 
Divadlo Čtyřlístek dnes nabízí 
kulturní zážitky v kulturnějším 
prostředí. Diváci se mohou tě-

Opravená fasáda.

šit na upravené zázemí, které 
je od hlediště zvukově oddě-
leno, ale jistě ocení i změny 
jeviště včetně nových světel a 
moderního zvuku. Objekt skýtá 
divadelníkům i zázemí, kromě 
půjčovny kostýmů je divadlo 
schopno ve volných termínech 
poskytnout prostory k pořádání 
kulturně-společenských akcí, 
přednášek, besed, prezentací a 
podobně.  (pp)

Půjčovna kostýmů. Sociální zařízení, včetně bezbariérového provedení.

Nová šatna.

Rekonstruovaný vstup.
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Série výchovných koncertů ve Stounu

Občanské sdružení Klub 
angažovaných muzikantů, 
provozující známý frýdecko-
-místecký klub Stoun, uspěl 
v minulém roce s mikropro-
jektem „Výchovně-vzdělá-
vací koncerty se zaměřením 
na protidrogovou prevenci“, 
podporovaným Evropským 
fondem pro regionální rozvoj. 
Série sedmnácti koncertů, z 
nichž čtyři budou předvedeny 
v Polské republice, byla zahá-
jena ve středu 10. února. 

„Koncerty jsou realizovány 
„na klíč“ skupinou Sagar, pro 
účely projektu přejmenovanou 
na MUSIC MASTERS. Hudební-
ci navštíví s kompletní zvukovou 
a světelnou aparaturou školy, 
které o koncert projevily zájem, 
a tam ve vhodných prostorách 
koncert předvedou. Program 
je uváděn zdarma a podstatná 
část nákladů bude uhrazena z 
prostředků Evropské unie,“ in-
formoval Petr Klega z Hudební-
ho klubu Stoun.

Koncerty mají být průřezem 
dějinami české a světové popu-
lární hudby od 30. let 20. století 
do současnosti a dokumentují 
propojení dějinných procesů a 
hudebního vývoje. Zazní sklad-
by Voskovce a Wericha, Su-
chého a Šlitra, Beatles, Janis 
Joplin, Ozzy Osbourna, Nirva-
ny, Pink a polské skupiny Bajm. 

„Koncert doprovází komentář, 
který uvádí a osvětluje fakta, 
vážící se k prezentovaným 
skladbám. Celým koncertem se 
jako červená nit táhne varování 
před nebezpečím drog, které 
nejprve zdánlivě dávají tvůrcům 
křídla, aby je později srazily až 
na samé dno nebo je připravily 
o život,“ přiblížil Klega.

Koncerty jsou určeny žákům 
2. stupně základních škol i stu-
dentům a učňům středních škol. 
Tato mládež je drogami nejvíce 
ohroženým segmentem popu-
lace a prevence nenásilnou, 
zábavnou formou má pozitivní 

dopad na zaujetí zdravotně a 
společensky prospěšného po-
stoje k problematice závislostí. 
Zároveň si oslovená mládež 
rozšíří svoje povědomí o hudbě, 
která je za hranicí v současnosti 
nejvíce preferovaných hudeb-
ních stylů (hip-hop, drum’n’bass 
atd.). „Spojení hudebního klubu 
Stoun a protidrogové prevence 
se nám v minulosti již několikrát 
osvědčilo. Mládež dobře přijímá 
sdělení a poselství v souvislosti 
s hudbou, určitě je to lepší než 
klasická přednáška,“ pochválil 
tuto aktivitu náměstek primátora 
Petr Cvik.  (pp)

Zastupitelstvo města na 
svém jednání rozhodlo uza-
vřít smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace z kultur-
ního fondu na rok 2010 s níže 
uvedenými subjekty v celkem 
jednatřiceti položkách.

„V termínu do konce roku 
podalo žádosti o dotace z kul-
turního fondu 38 subjektů na 
60 akcí v celkové výši zhruba 
4,25 milionu korun. Tyto žádos-
ti projednala Komise kulturní a 
pro výchovu a vzdělávání na 
své lednové schůzi a navrhla 
přidělení neinvestičních dotací 
a příspěvků z kulturního fondu. 
Ten je pro letošní rok ve výši 
730 tisíc, jako rezerva zůstává 
39 tisíc korun,“ popsal náměs-
tek primátora Petr Cvik.

Město podpoří folklór, napří-
klad Soubor lidových písní a tan-
ců Ostravica získá provozních 
50 tisíc korun a dalších 20 tisíc 
na akci „50 let SLPT Ostravica“, 
Dětský folklorní soubor Ostra-
vička 50 tisíc a Klub rodičů a 

Město rozdělilo peníze na kulturu
přátel dětského folklórního sou-
boru Ondrášek 10 tisíc. Ostra-
vička může navíc počítat s půl 
milionem korun na Mezinárodní 
folklorní festival a 150 tisíci ko-
runami na provoz, které jsou vy-
členěny přímo v rozpočtu města.

Divadelníci z Famusu se mo-
hou těšit na 120 tisíc korun, Čes-
ký svaz včelařů, o.s., základní 
organizace Frýdek-Místek, na 
35 tisíc, Klub angažovaných 
muzikantů (KAM), provozující 
klub Stoun, dostane na činnost 
50 tisíc. Pěvecký sbor Smetana 
Frýdek-Místek, který mimo jiné 
chystá koncertní cyklus ke 100. 
výročí, obdrží celkem 30 tisíc, 
Klub filmových amatérů chys-
tající 30. ročník Beskydského 
ještěra celkem 25 tisíc, Katolický 
lidový dům v Místku na koncerty, 
literární večery, výstavy a před-
nášky a 8. ročník festivalové 
přehlídky dětských pěveckých 
sborů celkem 45 tisíc, Ženský 
pěvecký sbor Bohuslava Marti-
nů celkem 20 tisíc, Společnost 

pro dechovou hudbu ve Frýd-
ku-Místku, která chystá Prome-
nádní koncerty ve Frýdku-Míst-
ku celkem 40 tisíc, stejně jako 
Společnost pro symfonickou a 
komorní hudbu ve Frýdku-Míst-
ku, pořádající Koncerty mladých 
umělců a Jarní koncert hvězd.

Spolek přátel Frýdku-Místku 
o.s. na akce „7. ročník festivalu 
mladých amatérských hudeb-
ních skupin – Douši Buši“ a 
„4. ročník festivalu amatérské 
divadelní  tvorby – Čerstvé na 
prkýnku“ a činnost dramatické-
ho souboru Koupelna dostane 
příspěvek 15 tisíc, stejně jako 
Libuše Olšáková pro Galerii 
Langův dům.

12 tisíc korun je určeno pro 
Kulturní sdružení Bezručův kraj, 
mimo jiné na provoz Památníku 
na Fojtství v Chlebovicích a čin-
nost Místecké Violy, stejnou su-
mou vylepší svůj rozpočet Sdru-
žení Filip Neri, pořadatel 31. a 
32. ročníku sv. Jan Session.

Mezi desetitisícovými polož-
kami figuruje TŠ Just Dance, 

Od soboty 6. února patří 
Galerie Pod Svícnem výstavě 
obrazů Tamary Blažkové, kte-
rá bude své práce představo-
vat až do 12. března. 

„Na první samostatné výstavě 
Moře ve Vyškově byly vystaveny 
pastely, které představovaly spí-
še realistickou záležitost. Malby 
vznikaly přímo u moře a jeho 
okolí. Během posledních tří let 
jsem si techniku pastelu oblíbila 
pro její pestrost, matnost, same-
tovost a hlavně proto, že mi do-
volí zanechat kresebný rukopis 
na barevné ploše,“ vyznává se 
samotná autorka.

Výstava v Galerii pod Svíc-
nem je už soubor větších děl 
(formát A0), jenž vznikl během 
zhruba tří let. Oproti výstavě 
Moře ve Vyškově jsou současné 
malby oproštěny od realistické-
ho prostředí. Jde převážně o fi-
gurální náměty, kde se vše ode-
hrává ve vysněném prostoru. 

Obrazy vynikají svou ba-
revnou zářivostí a umístěním 
lidských figur do celkové kom-
pozice. Někde můžeme spatřit 

Pastely Tamary Blažkové

Pastely Tamary Blažkové.   Foto: Petr Pavelka
zálibu v perspektivních zkrat-
kách lidských těl, což umocňuje 
neznámý prostor kolem nich. 
Ten je také dotvářen krátkými, 
intenzivními a vlnitými linkami – 
evokují pohyb a proudění ener-
gií. Obrazy jsou nositeli proží-
vání reálných věcí – vztahů, lidí. 
Jde o jakousi intuitivní výpověď 
o štěstí-neštěstí, přátelství, lou-
čení, soužití, hledání a podobně, 
která vzniká automaticky.
Galerie Pod svícnem už předsta-
vila i plán vstav pro letošní rok:

13. 3. - 16. 4. Marek Pražák, ob-
razy, kresby
17. 4. - 21. 5. Zuzana Čadová, 
sochy, kresby
22. 5. - 25. 6. Karolína Németho-
vá, fotografie
26. 6. - 30. 7. Pavel Preisner, 
obrazy
31. 7. - 3. 9. Veronika Opavská, 
obrazy, šperk
4. 9. - 8. 10. Alena Musilová, 
malby
9. 10. - 12. 11. Michal Popieluch, 
fotografie
13. 11. - 17. 12. Jan Slovák, tisky
18. 12. - 31. 1. Salon

Ve čtvrtek 18. února se 
po zrušeném prosincovém 
koncertu konečně dočkají fa-
noušci táborské rockové sku-
piny Sunshine, která ovládne 
pódium hudebního klubu 
Stoun. Za pouhých devět dní 
– už v sobotu 27. února pak 
přijde další pecka v podobě 
legendární Mňágy a Žďorp.

„Sunshine jsou ve Stounu 
poprvé, přesto věřím, že tato 
anglicky zpívající a zejména v 
cizině proslavená kapela přitáh-
ne hodně svých fanoušků,“ říká 
dramaturg Stounu Kamil Rudolf. 
„A nejen to – doufám, že hodně 
nových příznivců z řad pravidel-
ných návštěvníků našeho klubu 
ještě získá – proto neváhejte a 
18. února se určitě zastavte,“ 

Přijede Sunshine a Mňága
vzkazuje všem příznivcům kva-
litního rocku Kamil Rudolf a po-
kračuje: „Jako support vystoupí 
oblíbená domácí formace Down-
below, takže o dokonalý hudební 
zážitek je postaráno! To však v 
tomto měsíci není všechno. V 
sobotu 27. února se předvede 
na své TAKŽE DOBRÝ TOUR 
valašsko-meziříčská legenda 
Mňága & Žďorp.“

Název turné je odvozen od 
nově vydané desky „Takže dob-
rý“ a jeden ze série koncertů 
se odehraje právě 27. února ve 
Stounu. Křest alba se uskuteční 
na každém koncertě šňůry, tedy 
i ve Frýdku-Místku.

Vstupenky v předprodeji v 
Beskydském informačním cent-
ru a také ve Stounu.

Společnost pro podporu lidí s 
mentálním postižením v České 
republice, o.s. ŠKOLA ŽIVOTA 
– denní stacionář, Literární klub 
Petra Bezruče a Daniel Virág 
chystající Talent 2010 – soutěž 
kapel a zpěváků.

Menší částky obdrží také 
Country club VIRGINIA, Svaz 
důchodců ČR, o.s. městská 
organizace, Pěvecký sbor CA-
TENA MUSICA, Fotoklub ART 
COLLEGIUM Frýdek-Místek, 
Pobeskydský klub přátel výtvar-
ného umění ve Frýdku-Místku, 
se sídlem ve Frýdku-Místku, 

Vlastivědné sdružení Skaličanů i 
Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické ve Frýdku-Místku.

„Po pět tisíc korun z tohoto 
fondu bylo vyčleněno i školám 
na jejich speciální kulturní ak-
tivity. 5. ZŠ chystá k 55. výročí 
založení školy almanach, stejně 
jako 1. ZŠ k 120. výročí založe-
ní školy. 11. ZŠ podpoříme její 
tradiční Vánoční notu a drobnou 
částku jsme vyčlenili také pro 
Dětský domov a Školní jídelnu, 
Frýdek-Místek, na akci Nejmilej-
ší koncert,“ vyjmenoval náměs-
tek primátora Petr Cvik.  (pp)
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Č.
Název
programu

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

1
ICT v
podnicích III

Rozšíření nebo zavedení informačních a ko-
munikačních technologií

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

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

15.10.2010

2
INOVACE
-Patent

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

Malý, střední a velký podnik

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

31.5.2010

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

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

až do výše 300 mil. Kč 30.6.2010

4
Školící
střediska II

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

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

0,2-100 mil. Kč 31.5.2010

5 Nemovitosti II

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

územní samosprávné celky, 
podnikatelské subjekty 

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

31.3.2010

6
Podpora zaklá-
dání podniků a 
jejich rozvoje

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

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

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

26. 2. 2010
(zatím neo-
ficiální) 

1-5: http://www.czechinvest.org; telefon: 595 198 480-4; e-mail: ostrava@czechinvest.org, 6: http://www.mze.cz; telefon +420 221 812 357; e-mail: anna.hrdlickova@mze.cz  

Aktuální možnosti získání dotací EU pro podnikatele

Mezi téměř sedmi sty vy-
stavovateli veletrhu cestov-
ního ruchu Holiday World 
2010 v Praze mělo své ne-
přehlédnutelné zastoupení 
i město Frýdek-Místek, pre-
zentující se společně s Eu-
roregionem Beskydy s pod-
porou Evropské unie.

„Tato prezentace ve dnech
4.-7. února byla druhou částí 
projektu, v rámci kterého se 
město již v lednu zúčastnilo 
veletrhu Region Tour 2010 v 
Brně a ze strukturálních fondů 
Evropské unie na něj získalo 
více než 23 tisíc EUR. Z těchto 
prostředků jsou spolufinan-
covány náklady na pronájem 
ploch a realizaci výstavních 

expozic na obou veletrzích, 
dále byly pořízeny dva stojany 
na reklamní tiskoviny a přenos-
ný prezentační pult pro použití 
na jiných akcích během roku,“ 
připomněl náměstek primátora 
Michal Pobucký.

Již 19. ročník prestižního 
středoevropského veletrhu 
cestovního ruchu Holiday 
World 2010 odrážel dnešní 
složitou ekonomickou situaci, 
která i v tomto odvětví vede 
k novým trendům a změnám 
chování. Město Frýdek-Místek 
má mnohem větší šanci přilá-
kat turisty, protože spousta lidí 
v současnosti dává přednost 
domácí dovolené, navíc je prv-
ním nejbližším velkým městem 

FRÝDEK-MÍSTEK V PRAZE: Město se prezentovalo na veletrhu 
cestovního ruchu Holiday World 2010 v Praze. Zprava náměstek pri-
mátora Michal Pobucký, sekretář sdružení region Beskydy Dagmar 
Valášková, radní Ivan Vrba a vedoucí odboru územního rozvoje a 
stavebního řádu Petr Šabrňák. 

Frýdek-Místek na pražském veletrhuFrýdek-Místek na pražském veletrhu

od beskydských hor, které se 
staly rovněž lákavou golfovou 
destinací. 

Frýdek-Místek se díky Bes-
kydskému informačnímu centru 
znovu prezentoval svěžími no-
vými propagačními materiály, 
které posloužily odborníkům 
z oblasti cestovního ruchu i 
laickým milovníkům cestování. 
„Veletrhy jsou pro nás příleži-
tostí setkat se s našimi partnery 
v rámci Euroregionu Beskydy, 
ale také v praxi vidíme, že o 
prezentaci města touto formou 
je zájem. Na stáncích je vždyc-
ky živo a i my se snažíme od-
povídat na nejrůznější dotazy 
návštěvníků veletrhu,“ popsal 
radní Ivan Vrba.  (pp)
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- 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 (V.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. 604, Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (VII.NP a VIII.NP)
2) 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 16. 2. - 18. 2.
U krytého bazénu 23. 2. - 25. 2.
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

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

pronajmout nebytový prostor 
– garáž nacházející se v suterénu 
domu č. p. 146, ul. 17. listopadu, 
k.ú. Místek na základě výsledku 
„dražby výše nájemného“ (dále jen 
„Dražba“) v souladu s „Postupem 
při pronájmu garáží nacházejících 
se v objektech ve vlastnictví Sta-
tutárního 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 suterénu 
domu č. p. 146, ul. 17. listopadu.

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
Celková plocha garáže je 25 m2.

Vyvolávací cena je stanovena 
ve výši minimálního ročního ná-
jemného na 1 m2 plochy garáže 
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 trva-
lým bydlištěm na území statutární-
ho města Frýdku-Místku. Při zápi-
su účastníka k dražbě je účastník 
povinen předložit průkaz totožnos-
ti, malý technický průkaz vozidla, 
se kterým hodlá v garáži parkovat, 
popř. smlouvu o užívání služební-
ho 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 
městu Frýdek-Místek. Splnění této 
podmínky potvrdí účastník dražby 
podpisem čestného prohlášení při 
zápisu k dražbě.

Účastníkem dražby může být 

pouze fyzická osoba, která nej-
později do okamžiku zahájení zá-
pisu účastníků k dražbě uhradila 
zálohu na úhradu nákladů dražby 
na účet města ve výši 5.000 Kč a 
která nejpozději při zápisu účast-
níka k dražbě předložila doklad o 
zaplacení zálohy na úhradu ná-
kladů dražby (kauce), přičemž za-
placení kauce se vyžaduje ke ga-
ráži – nebytovému prostoru, který 
je předmětem dražby (č.ú.: 6015-
928781/0100, VS 325980005).

Účastníkem dražby může být 
pouze fyzická osoba, která nej-
později při zápisu účastníků k 
dražbě podepíše dohodu o úhra-
dě 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-Mís-
tek“ je zveřejněn na úřední des-
ce umístěné v budově Magistrá-
tu města Frýdek-Místek.

Služby:
- Návštěvní služba sestry

- Aromaterapeutické masáže 
těhotných (v ceně je možné využít 

i sprchu a infrasaunu)
- Půjčovna pomůcek (kojenecké 
váhy, kojící polštáře, odsávačky 

mateřského mléka, šátky na 
nošení dětí…)

- Laktační poradna (v pohodlí Va-
šeho domova nebo v MaMiCentru)

- Výživová poradna - Jak po 
dětech hubnout zdravě

- Prodej produktů určených k 
aromaterapii v bio kvalitě

- Nastřelování náušnic
Termíny kurzů:

TĚHOTENSKÝ KURZ – lekce II: 
20. 2. v 9.30

TĚHOTENSKÝ KURZ – lekce III: 
27. 2. v 9.30

Před jednotlivými lekcemi těho-
tenského kurzu, který zahrnuje 

přípravu k porodu a přípravu 
na kojení, můžete využít hodin 

aquatěhobiku – cvičení ve vodě 
pro nastávající maminky. Vše pod 

vedením zdravotníků.
KURZ SPRÁVNÉ MANIPULACE 
S NOVOROZENCEM A KOJEN-

CEM – lekce I: 
16. 2. v 9.30

KURZ SPRÁVNÉ MANIPULACE 
S NOVOROZENCEM A KOJEN-

CEM – lekce II:
23. 2. v 9.30 (je možné jej 

absolvovat už v těhotenství nebo 
s miminkem)

KURZ ŠÁTKOVÁNÍ – NOŠENÍ 
DĚŤÁTKA V ŠÁTKU: 

27. 2. v 15.00 (je možné jej 
absolvovat už v těhotenství nebo 

s miminkem)
Již nyní přijímáme objednávky na veli-
konoční rodinný tábor (rodiče + děti):

KOUZELNICKÁ ŠKOLA
– 2.-5. 4. 2010

Chata Sachova studánka – Horní 
Bečva je to správné místo pro 

strávení Vašeho pobytu v každém 
ročním období, ať už si budete chtít 

v klidu odpočinout nebo naopak 
zvýšit hladinu adrenalinu a tepovou 
frekvenci. Řádění z Bradavické tvrze 
plné kouzel, čar a smíchu. Rodiče si 
odpočinou od denních starostí a děti 
se vyřádí. Pokud chcete zažít víkend 
plný pohody a klídečku, neváhejte 

– kytara, zábava, legrace, relaxace, 
pro děti program a hry. Maminky si 

večer mohou zacvičit. Kontakt a dal-
ší informace: (adriana.adamovska@

seznam.cz; 737 518 840;
http://kouzelny.koutek.sweb.cz)

Ze starých nepotřebných elet-
rospotřebičů mohou vnikat jak od-
pady, tak i zařízení určené k zpět-
nému odběru. Z elektrozařízení se 
stává odpad v tom okamžiku, kdy 
z daného spotřebiče někdo vy-
montuje určité komponenty (např. 
z ledničky motor apod.). 

Vzhledem k tomu, že většina 
eletrozařízení obsahuje nebez-
pečné látky (jako například rtuť, 
arzen apod.), dojde při neodborné 
demontáži k znečištění ostatních 
částí zařízení a z elektrozařízení 
se stává elektroodpad, který má 
nebezpečné vlastnosti, a proto jej 
řadíme mezi odpady nebezpečné.

Právě z tohoto důvodu je elek-
troodpad oddělen od komunální-
ho a směsného odpadu a má sta-
novena jiná pravidla jeho sběru, 
likvidace a nakládání s ním.

Nakládání s elektroodpadem v 
České republice upravuje zákon 
č. 185/2001 Sb. o odpadech. Pro 
elektroodpad zavádí tzv. recyk-
lační poplatek. V principu jsou 
stanovena následující obecná 
pravidla: Pro elektrozařízení jsou 
stanovena sběrná místa, která 
zajišťuje stát na úrovni jednot-
livých obcí. Mimo tato sběrná 
místa je možné odevzdat elek-
trozařízení také prodejcům elek-

trotechnických výrobků. Účelem 
sběrných míst je převzít elektro-
zařízení a následně ho předat k 
likvidaci specializovaným firmám. 
Náklady na provoz sběrných míst 
a likvidace elektrozařízení jsou 
promítnuty do velkoobchodních 
a následně maloobchodních 
cen výrobků jako tzv. recyklační 
poplatek (také PHE – příspěvek 
na likvidaci historických elektro-
spotřebičů).

Elektrozařízení i elektroodpa-
dy mohou občané Frýdku Místku 
odevzdat bezplatně na všech 
sběrných místech Frýdecké 
skládky, a.s.

Elektroodpady a elektrozařízení

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu objekt
čp. 2138 a pozemek p.č. 4191/3 ostatní plocha, neplodná půda o 

výměře 23 m2 – loděnice přehrada Olešná, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek. Podlahová plocha objektu je 123,93 m2. Smlouva o nájmu 
na dobu neurčitou, doporučená výše nájemného 790 Kč/m2/rok. 
Prostory nebudou pronajímány za účelem provozování herny apod.

Žádosti o pronájem s nabízenou výší nájmu (zvlášť v zapečetěné 
obálce s nápisem „Neotvírat“ – loděnice) a informací, za jakým úče-
lem bude objekt využíván, doručte na podatelnu Magistrátu města 
Frýdek-Místek, Radniční 1148 maximálně do 12. 3. 2010 14.00 h.

Případné dotazy či prohlídku je možné domluvit
na telefonním čísle 558 609 174.

Kolik mì to bude stát?

Kde si mohu vymìnit svùj ØP?Co musím mít s sebou?

Kdy mnì bude vydán nový ØP?
povinná výmìna øidièského prùkazu 
je osvobozena od správního poplatku

na pøíslušném pracovišti
obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností

(podle místa trvalého pobytu držitele øidièského prùkazu)

platný doklad totožnosti (obèanský prùkaz, pas)
jednu fotografii o rozmìrech 3,5 x 4,5 cm
øidièský prùkaz, kterému konèí platnost

nejpozdìji do 20 dnù ode dne podání žádosti
(popø. do 5 pracovních dnù po úhradì

správního poplatku 500 Kè)

Rozhodující pro výmìnu øidièského prùkazu je datum jeho vydání, nikoliv typ øidièského prùkazu (viz § 134 zákona è. 361/2000 Sb.)

http://www.mdcr.cz

Jste držitelem nìkterého ze zde uvedených øidièských prùkazù?

Další informace získáte na internetových stránkách

Teï je nejlepší èas pro podání žádosti o výmìnu!

VÝZVA k povinné výmìnì øidièských prùkazù

Øidièské prùkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000
jsou jejich držitelé povinni vymìnit do 31. prosince 2010.

Zbývá vyměnit 8926 řidičských průkazů!
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Zastupitelstvo města Frýdku-
-Místku se dne 8. 2. 2010 usnes-
lo vydat na základě ustanovení 
§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v soula-
du s ustanoveními § 10 písm. d) 
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1 - Úvodní ustanovení
Správu místního poplatku ze 

psů (dále jen „poplatek“) vykonává 
Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor správy obecního majetku, 
oddělení místních daní a poplatků 
(dále jen „správce poplatku“), a v 
řízení ve věcech poplatku se po-
stupuje podle zákona č. 337/1992 
Sb., o správě daní a poplatků ve 
znění pozdějších předpisů, pokud 
zákon č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 2 - Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší 

tří měsíců.
Čl. 3 - Poplatník

Poplatek platí držitel psa. Dr-
žitelem je fyzická nebo právnic-
ká osoba, která má trvalý pobyt 
nebo sídlo na území statutárního 
města Frýdku-Místku.
Čl. 4 - Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen podat správ-
ci poplatku přiznání k poplatku do 15 
dnů od nabytí psa do držení.
2) Povinnost oznámit správci 
poplatku nabytí psa do držení 
má i poplatník, který je od pla-

Obecně závazná vyhláš-
ka, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 5/2009, 
o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování 
komunálních odpadů

Zastupitelstvo města 
Frýdku-Místku se dne 8. 2. 
usneslo vydat podle ustano-
vení § 14 zák. č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpi-
sů, a v souladu s ustanovení-
mi § 10 písm. d) a § 84 odst. 
2 písm. h) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně zá-
vaznou vyhlášku (dále jen 
„vyhláška“):

Čl. 1
Obecně závazná vyhláška 

č. 5/2009, o místním poplatku 
za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů ze dne 

7. 12. 2009 se mění takto:
Odst. 1 čl. 5 se ruší a nahra-

zuje se novým tohoto znění:
1. Poplatek pro poplatníka 
podle čl. 2 písm. a) vyhlášky 
je splatný: 
a) jednorázově nejpozději do 
31. 5.
b) je-li poplatek odváděn pro-
střednictvím společného zá-
stupce (správce nebo vlastní-
ka bytového domu) ve čtyřech 
splátkách vždy nejpozději do 
15. 4., 15. 7., 15. 10., 15. l.“

Čl. 2
1. Ustanovení této vyhlášky 
platí již pro poplatkovou povin-
nost za rok 2010.
2. Ostatní ustanovení obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2009, 
o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních 
odpadů ze dne 7. 12. 2009, se 
nemění.

Čl. 3
Tato vyhláška nabývá účin-

nosti dne 1. 3. 2010.

Statutární město Frýdek-Místek změnilo vyhlášky
o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
cení poplatku podle zákona o 
místních poplatcích nebo podle 
této vyhlášky osvobozen a tuto 
skutečnost musí v oznámení 
správci poplatku prokázat.
3) Poplatník je rovněž povinen 
oznámit správci poplatku každou 
skutečnost, která má vliv na výši 
jeho poplatkové povinnosti nebo 
na vznik a zánik osvobození, a to 
do 15 dnů ode dne, kdy tato sku-
tečnost nastala.
4) Při plnění oznamovací po-
vinnosti je poplatník, jde-li o 
fyzickou osobu, povinen sdělit 
správci poplatku příjmení, jmé-
no, rodné číslo, adresu trvalého 
pobytu, adresu bydliště, pokud 
je od adresy trvalého pobytu od-
lišná, nebo, jde-li o právnickou 
osobu, název, sídlo a IČ.

Čl. 5 - Vznik a zánik
poplatkové povinnosti

1) Poplatková povinnost vzniká 
v kalendářním měsíci, ve kterém 
pes dovršil stáří tří měsíců. Po-
platek se platí za každý, i zapo-
čatý kalendářní měsíc.
2) Zanikne-li poplatková po-
vinnost (např. úhyn psa, jeho 
ztráta, darování nebo prodej), 
poplatek se platí i za započatý 
kalendářní měsíc.

Čl. 6 - Sazby poplatku
1) Poplatek činí za kalendářní rok:
(Za prvního psa, za druhého a kaž-
dého dalšího psa téhož držitele)
a) za psa poplatníka, který má 
trvalé bydliště v bytovém domě 
v částech města Frýdek a Mís-
tek, mimo katastrálního území 
Panské Nové Dvory (1.200 Kč, 

1.800 Kč)
b) za psa poplatníka, který má 
trvalé bydliště: 
- v rodinném domě v částech 
města Frýdek a Místek (mimo je-
jich okrajových částí1/ a katastrál-
ního území Panské Nové Dvory)
- v bytovém domě v částech 
města Lískovec, Zelinkovice, 
Lysůvky, Chlebovice, Skalice 
a v katastrálním území Panské 
Nové Dvory
- který je celoročně umístěn jako 
hlídací na pozemku držitele psa 
nebo je určen k hlídaní objektu 
(400 Kč, 600 Kč)
c) za psa poplatníka, který má 
trvalé bydliště 
- v rodinném domě v okrajových 
částech částí města Frýdek a Mís-
tek1/, v částech města Lískovec, 
Zelinkovice, Lysůvky, Chlebovice, 
Skalice a v katastrálním území Pan-
ské Nové Dvory (100 Kč, 150 Kč)
d) za psa, jehož držitelem je po-
živatel invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmu, poživatel si-
rotčího důchodu a důchodu, 
u kterého dochází k souběhu 
dvou důchodů, a to starobního 
a vdovského, starobního a vdo-
veckého, invalidního a vdovské-
ho, invalidního a vdoveckého, 
přičemž nemá jiný zdroj příjmů a 
nespadá do sazby poplatku dle 
písm. c) (200 Kč, 300 Kč)
2) V případě držení psa po dobu 
kratší než jeden rok se platí 
poplatek v poměrné výši, která 
odpovídá počtu i započatých ka-
lendářních měsíců.
3) Při změně místa trvalého po-
bytu nebo sídla platí držitel psa 
poplatek od počátku kalendářní-
ho měsíce následujícího po mě-
síci, ve kterém změna nastala, 
nově příslušné obci. Pro výpočet 
poměrné výše poplatku platí od-
stavec 1).
Čl. 7 - Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný jednorá-

zově nejpozději do 31. 5.
2) Vznikla-li poplatková povin-
nost během roku až po datu 
splatnosti dle předchozího od-
stavce, je poplatek (jeho část) 
splatný do jednoho měsíce po 
jejím vzniku.
3) Poplatek je možno hradit 
poštovní poukázkou, převodem 
na bankovní účet města nebo v 
hotovosti na Magistrátu města 
Frýdku-Místku.
Čl. 8 - Osvobození od poplatku
Od poplatku je osvobozen drži-
tel psa, kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná2/ 
a osoba s těžkým zdravotním 
postižením, které byl přiznán 
III. stupeň mimořádných výhod 
podle zvláštního právního před-
pisu3/,
b) osoba provádějící výcvik psů 
určených k doprovodu těchto 
osob,
c) osoba, která smluvně zajišťu-
je pro Statutární město Frýdek-
-Místek odchyt psů a jejich umís-
tění v útulku,
d) osoba, které stanoví povin-
nost držení a používání psa 
zvláštní právní předpis4/,
e) osoba, která převzala psa z 
útulku, který smluvně zajišťuje 
pro Statutární město Frýdek-
-Místek odchyt psů a jejich umís-
tění, na dobu 1 roku ode dne 
převzetí,
f) osoba, která používá psa k 
léčbě občanů – canisterapii,
g) Policie ČR a městská policie, 
pokud mají příslušné osvědčení 
o výcviku. 

Čl. 9 - Sankce
1) Nebude-li poplatek zaplacen 
(odveden) včas nebo ve správ-
né výši, vyměří správce poplat-
ku poplatek platebním výměrem. 
Včas nezaplacený (neodvede-
ný) poplatek nebo jeho neza-
placenou (neodvedenou) část 
může správce poplatku zvýšit až 
na trojnásobek. Vyměřený po-
platek se zaokrouhluje na celé 

koruny nahoru.
2) Pokud poplatník nesplní ve 
stanovené lhůtě svoji ozna-
movací povinnost vyplývající z 
vyhlášky nebo uloženou rozhod-
nutím podle zákona č. 337/1992 
Sb., o správě daní a poplatků, 
ve znění pozdějších předpisů, 
může mu správce poplatku opa-
kovaně uložit pokutu za nepeně-
žité plnění ve smyslu ustanovení 
§ 37 a § 37a citovaného zákona. 

Čl. 10 - Přechodná
a závěrečná ustanovení

1) Poplatková povinnost pro rok 
2010 se řídí touto vyhláškou. Pro 
dřívější poplatkové povinnosti se 
použijí dosavadní předpisy.
2) Pokud poplatník nesplní svoji 
poplatkovou povinnost stanove-
nou vyhláškou, lze dlužné částky 
vyměřit nebo doměřit do 3 let od 
konce kalendářního roku, ve kte-
rém poplatková povinnost vznikla.
3) Byl-li před uplynutím této lhůty 
učiněn úkon směřující k vymě-
ření nebo doměření poplatku, 
běží tříletá lhůta znovu od konce 
roku, v němž byl poplatník nebo 
plátce o tomto úkonu písemně 
uvědoměn. Vyměřit nebo domě-
řit poplatek však lze nejpozději 
do 10 let od konce kalendářního 
roku, ve kterém poplatková po-
vinnost vznikla.
4) Správce poplatku může na 
základě žádosti poplatníka z dů-
vodů odstranění tvrdosti popla-
tek nebo jeho příslušenství zcela 
nebo částečně prominout.

Čl. 11 - Účinnost
1) Dnem účinnosti této vyhlášky 
se ruší:
- obecně závazná vyhláška č. 
12/2003 o místním poplatku ze 
psů, ze dne 15. 12. 2003,
- obecně závazná vyhláška č. 
13/2005, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 12/2003, o 
místním poplatku ze psů, ze dne 
19. 9. 2005, 
- čl. 3 a třetí odrážka v čl. 4 obec-
ně závazné vyhlášky č. 4/2009, 
kterou se mění některé obecně 
závazné vyhlášky Statutárního 
města Frýdku-Místku, ze dne 2. 
11. 2009. 
2) Tato vyhláška nabývá účin-
nosti dnem 1. 3. 2010.

1/ Okrajové části města Frý-
dek-Místek jsou vymezeny v 
obecně závazné vyhlášce č. 
10/92 o snížení sazeb u daně z 
nemovitostí 

2/ § 120 odst. 2 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších 
předpisů

3/ § 86 zákona č. 100/1988 
Sb., o sociálním zabezpečení, 
ve znění pozdějších předpisů.

4/ Například zákon č. 
449/2001 Sb., o myslivosti, ve 
znění pozdějších předpisů.
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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

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

KAVÁRNA RADHOŠŤ

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.

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

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

www.kulturnidumfrydek.cz

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

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

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

e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 

Pátek 19. února v 16:30 a 19 hodin
KARNEVAL MÓDY

Velká módní přehlídka Střední oděvní a 
obchodně podnikatelské ve Frýdku-Místku 

na ulici Potoční 1094.
Vstupné 150 Kč, předprodej Národní dům, 

sekretariát školy – tel.: 558 633 368
KURZY S JEDNORÁZOVÝMI VSTUPY

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
Každou středu od 17.30 do 19.00 hodin,

50 Kč/1 lekce
KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ

Každé pondělí od 17.30 do 19.00 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

Středa 17. února v 19 hodin
Divadlo Kalich Praha

Noel Coward
ZAMILOVAT SE 

I sen, který nesníš, se ti může splnit. Člověk 
ani neví, jak přijde k lásce – nečekaně! Dva 

lidé na nástupišti. Každé ráno cestují do 
práce a z práce. Ranní únavy, podvečerní 

letargie, mlčící hlavy plné problémů a 
otázek. Peníze a manželství. A přece – dva 

páry očí se setkají. Znovu a znovu se na 
sebe dívají. A stane se ta nejkrásnější věc 

na světě – zamilují se do sebe.
Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček

Vstupné: 400, 380 a 350 Kč 
Mimo předplatné

Neděle 21. února v 15 hodin
Divadlo Tramtárie Olomouc

POLÍZANICE TRAMTÁRIE OLOMOUC
Veselá pohádka pro malé i velké o jedné ne-
posedné kouzelnické holce, létajícím koštěti, 
mluvícím havranovi a přetlusté knize kouzel. 

Vstupné: 50 Kč
Neděle 28. února v 15 hodin

Umělecká agentura Křesadlo Třinec
POHÁDKY Z TISÍCE A JEDNÉ NOCI

Příběh z pohádkové orientální říše, ve které 
žijí dvě exotické postavy. Pohádka plná 

soutěží a písniček.
Vstupné: 50 Kč

KINO
18.-21. 2. v 19.00 hod.

KAWASAKIHO RŮŽE/ČR
Drama Jana Hřebečka podle Cenou sazky 

oceněného scénáře Petra Jarchovského.
19.-20. 2. v 16.30 hod., 21. 2. v 17.00 hod.

ASTRO BOY/Hong Kong
Mechanický kluk – Astro Boy byl stvořen pro 
napínavá dobrodružství, které může prožít 

jenom on. Animovaný film pro celou rodinu.
24. 2. v 19.00 hod.

DOKONALÝ ÚNIK/USA
Dovolená na Havaji se může pro Milu Jovovich 
a Steva Zahna snadno změnit v boj o přežití, 
aniž by vlastně věděli, kdo jim jde po krku.

25.-28. 2. v 19.00 hod..
SHERLOCK HOLMES/USA

Nové dynamické zpracování nejznámějšího 
díla Sira Artura Conana Doyla „Sherlock 

Holmes“ v režii Guye Ritchieho.
26.-28. 2. v 17.00 hod.

FAME – CESTA ZA SLÁVOU/USA
Inspirováno filmovým hitem roku 1980. 

Fame sleduje výjimečnou skupinu taneční-
ků, zpěváků, herců 

a umělců po dobu 4 let na střední umělecké 
škole v New Yorku.
FILMOVÝ KLUB

Před každou projekcí bude lektorský úvod.
15. 2. v 19.00 hod.

AŤ VEJDE TEN PRAVÝ/Švédsko
Švédský upírský HIT minulého roku oceně-

ný na řadě festivalů.
16. 2. v 19.00 hod.

Projekt 100 – ZAHRAJ TO ZNOVU, 
SAME/USA

Adaptace výtečné divadelní hry Woodyho 
Allena v režii Herberta Rosse.

22. 2. v 19.00 hod.
NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ/Izrael, Německo, 

Francie 
Sportovní komedie na téma láska, smích 
a sumo, jejíž hrdinové se prostřednictvím 

tohoto netradičního sportu pokoušejí zlepšit 
svoji společenskou situaci.

23. 2. v 19.00 hod.
Projekt 100 – MUŽ Z LONDÝNA/Maďar-

sko, Francie, Německo
Existenciální drama o touze po svobodě ve 
světě plném zla s Miroslavem Krobotem v 

hlavní roli.
BIJÁSEK

26. 2. v 10.00 hod.
PÁSMO FILMOVÝCH POHÁDEK PRO 

NEJMENŠÍ – SOBECKÝ OBR/ČR
27. 2. ve 14.00 hod.

VZHŮRU DO OBLAK/USA
Animovaný film od PIXARU o cestě za 

dobrodružstvím do Jižní Ameriky. 

FILMY PRO SENIORY
24. 2. v 10.00 hod.

ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED/ČR
Všední a přitom nevšední osud 

pohledné, životaschopné ženy (Vilma 
Cibulková) a jejích dvou dospívajících 
dcer (Dana Marková, Tereza Voříš-
ková) a jejich „tatínků“ (Jiří Dvořák, 

Miroslav Etzler, Jan Zadražil).

Výstava
1.-28. února

Říše středu – z Pekingu do Hongkongu, 
Korsika – fotoreportáž Karla Fryše

hudební produkce 19 – 23 hodin
19. 2. Oldies Disco Party 

– Tommy & Johny
26. 2. Evergreen Party 

– Pavel Ondráček & Ivan Obračaj

Pro děti
Představení Čertice Makrela

(sobota 20. 2.) se kvůli nemoci nekoná.
Pro mládež a dospělé

Sobota 20. února v 18 hodin
Norbert Závodský

Perfect Day
Může jeden (ne)obyčejný den změnit váš ži-
vot? Hraje soubor 21 gramů Frýdek-Místek

Vstupné 80 Kč
Půjčování kostýmů v únoru:

úterý až pátek od 15 do 17 hodin

18. 2. - Výtvarné odpoledne hrátky s 
krepovým papírem

22. - 25. 2. - Výroba masek a převleků
26. 2. - Nezbednický karneval

Každý pátek od 15 do 16 hodin chodíme 
sportovat do tělocvičny.

15. 2. - Přednáška – Rodinné právo
Jestli se potřebujete poučit v oblasti rodinné-
ho práva, přijďte na přednášku JUDr. Mikulí-
ka Hamele spojenou s besedou (připravte si 
dotazy předem).
Začátek v 10.00 hod.
19. 2. - Výtvarka – Modelujeme z plastelíny
Děti si mohou vyrobit zajímavé postavičky nebo 
zvířátka z plastelíny. Materiál k dostání u nás.
22. 2. - Barevné hraní a cvičení – pro 
malé děti
Navštíví nás paní Macečková, která sezná-
mí maminky s problematikou Rané péče. 
Pro děti bude připraveno mnoho hraček 
podporujících jejich psychomotorický vývoj. 
Přijďte si pohrát! Určeno pro děti od miminek 
do věku cca 2 let. Začátek v 10.00 hod. Pro 
starší děti plánujeme podobnou akci na 1.3. !
26. 2. - Výtvarka – Vystřihujeme strome-
ček a panáčka
Jednoduchá práce pro děti a jejich maminky. 
Materiál k dostání u nás.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti + 
besedy a přednášky
Úterý – dopoledne ZAVŘENO !!! Otevřeno 
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 rehabili-
tačních míčích pod vedením zkušené fyziote-
rapeutky je vždy ve středu v 9.30 hod. Starší 
děti si mohou hrát v herně Broučků. Cena 50 

Kč/hod. Možnost proplacení zdravotní pojiš-
ťovnou! Při zakoupení permanentky sleva!

Konverzace v anglickém jazyce pro 
mírně pokročilé

Přidat se můžete kdykoliv. Ještě máme ně-
kolik 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. Doporuču-
jeme hlavně kojícím maminkám! Bližší infor-
mace u hospodyňky.

úterý 23. 2. - Karneval MŠ Beruška – 
Nová Osada

pátek 26. 2. - SPOLEČENSKÝ PLES – 
SOUKROMÉ ČTYŘ A OSMILETÉ

GYMNÁZIUM ve F-M

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

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

zdravotními pojišťovnami, čímž garantujeme 
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 ošetřujícího 

gynekologa
18. 2. v 10:00

I. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU
16. 2. v 16:00

DALŠÍ KURZY:
ŠÁTKOVÁNÍ MIMINEK (Základní kurz)

24. 2. v 10:00
ŠÁTKOVÁNÍ MIMINEK (Úvazy na záda)

24. 2. v 13:30
BESEDA: MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENY 

24. 2. 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 manipu-
lace s dítětem, masáže kojenců, metodika 
správného krmení, relaxační polohy pro 

zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí)
Pod vedením fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 0 - 6 měsíců
12. 2., 19. 2., 5. 3. – 9:30

II. BLOK PRO DĚTI od 7 - 12 měsíců
12. 2., 19. 2., 5. 3. – 11:00
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Hudební hospůdka U Arnošta

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

Tel.: 723 021 622

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

Jiráskova 506
www.mkmistek.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
FRÝDEK-MÍSTEK

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Výstava portrétů ostravského fotografa 
Romana Poláška s názvem Bezdomovci. 

Riegrova ulice, Místek

GALERIE POD SVÍCNEM

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

17. 2. středa STOUNDRUM 
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRY FREE!!!
18. 2. čtvrtek SUNSHINE – LIVE!!!
NÁHRADNÍ TERMÍN KONCERTU SKVĚLÉ 
KAPELY ZNÁMÉ PŘEDEVŠÍM ZA HRANI-
CEMI, PŘEDKAPELA: DOWNBELOW
19. 2. pátek NA:SH:UP 
DNB PARTY, SPECIAL GUST, LUXUS 
SOUND, 3XFOTBALL
20. 2. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ – 18 PLUS 
SKVĚLÉ HITY A OPRAVDU DOSPĚLÁ 
AKCE PRO OPRAVDU DOSPĚLÉ LIDI! 
VSTUP OD 18 LET!
23. 2. úterý ELEKTROBEAT THEATRE
NOVÁ POSLECHOVKA! BREAKBEAT, 
ACID, TEKNO – DJS:LOFI, VENCA, DZAN-
DRA, FLOU-TEK, FOTBÁLKY, OPEN BAR, 

VSTUP ZDARMA!!!
24. 2. středa STOUNDRUM 
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRY FREE!!!
25. 2. čtvrtek FM CITY PARTY
DJ SHUPSTA A VEČER PLNÝ KVALIT-
NÍCH BEATŮ
26. 2. pátek HITY - VIDEOPÁRTY!!
NEJEN SKVĚLÁ HUDBA, ALE I TY NEJ-
LEPŠÍ VIDEOKLIPY HUDEBNÍ HISTORIE 
80. A 90. LET, DJ X
27. 2. sobota MŇÁGA & ŽĎORP –LIVE!!!
SKVĚLÝ KONCERT MŇÁGY PO ROCE OPĚT 
VE STOUNU A TURNÉ K NOVÉ DESCE
PŘIPRAVUJEME:
19. 3. VYPSANÁ FIXA
25. 3. 100°C
9. 4. ŠVIHADLO

17. 2. 9.00-11.00 hodin
minivýuky práce na PC 

nutno předem tel. nebo osobně domluvit

do 12. 3. 
Tamara Blažková, pastely

ul. Těšínská (areál TJ Slezan)
738 01 Frýdek-Místek

tel.: 603 145 217 603 145 217
email: john@kajkery.cz

web: www.Arnost.f-m.cz, www.uArnosta.cz
20. 2.

Legendární písničkář
Jarda SAMSON Lenk

Začátek ve 20h.
Aktuální výstava:

Nina Mathijsen (Nizozemí)
Poezie všedních věcí – malby, kresby koláže.

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

výstava fotografií

STRÁŽNICKÝ DUB
Vítězslava Jurečky a Ivana Korče

Bety K. Majerníková
a Kristýna Španihelová

Kosti a zbraně
Dialog prací dvou šperkařek

Do 5. března
Irena Jůzová

Najdi sedm podobností
Kresby, tisky, projekce

Do 5. března

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

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

8. – 12. 3. - TÁBOR FERDY 
MRAVENCE – TRADIČNÍ JAR-
NÍ TÁBOR NA VIŠŇOVCE
Program: I letošní jarní 
prázdniny spolu můžeme 
prožít v krásném prostře-
dí Beskyd, kde strávíme pět dní her, soutěží, 
relaxace a zimních radovánek.
Místo a čas: Turistická základna Višňovka, 
Vyšní Lhoty, 8. – 12. 3. 2010
Cena: 1 400 Kč (5x denně strava, pitný re-
žim, doprava, ubytování, pedagogický do-
provod, režie, materiál, pojištění)
Přihlášky a informace: Renata Bortlíčková, 
telefon: 731 080 964, 558 435 067, e-mail: 
renata@klicfm.cz
16. 2. - VÝTVARNÝ ATELIÉR DEA – DE-
COUPAGE (UBROUSKOVÁ TECHNIKA)
Program: Tématem únorového kurzu bude 
ubrousková technika – Decoupage. Přijďte 
se přesvědčit, že užití této techniky se ne-
vztahuje pouze na dekorování květináčů. 
Budete příjemně překvapeni.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, Budova A, Pioný-
rů 752, Místek, 17:00 - 20:00 hodin
Cena: 250 Kč (lektor, materiál, režie, pojištění)
Přihlášky a informace: Karolína Lepíková, 
telefon: 731 167 010, 558 434 154, e-mail: 
karolina@klicfm.cz
Na akci se přihlaste e-mailem nebo telefo-
nicky do 12. 2. 2010.

21. 2. - KARNEVAL – ODPOLEDNE
S CHYTROLÍNEM A LENIVCEM

Program: Zveme všechny děti na maškarní 
karneval. Celým programem vás provedou 
Klauni z Balónkova Chytrolín a Lenivec. 
Čeká vás balónková show, sněhulák Fran-
tišek, kouzelnická škola, spousta písniček a 
tanců, soutěže, tombola a mnoho dalšího.
Místo a čas: ZŠ Pionýrů 400, Místek (6. ZŠ, 
tělocvična), 14:00 - 17:00 hodin
Vstupné: 50 Kč
S sebou: Přezůvky.
Informace: Eva Otýpková, telefon: 736 150 
088, 558 434 154, e-mail: eva@klicfm.cz
Prodej vstupenek bude zahájen 8. února ve 
všech budovách SVČ Klíč FM.
23. 2. - ZNAKOVÁ ŘEČ PRO BATOLATA 

– BABY SIGNS - DOPOLEDNE
Už jste někdy přemýšleli o tom, co vám chce 
vaše nemluvně říci nebo proč pláče?
Program: Přirozený způsob, jak se dorozumět 
s vaším dítětem ještě předtím, než dokáže 
mluvit. Rodiče si užívají větší pohody, která za-
vládne, když se dozví, co jejich ratolest chce, 
bez slziček a nářku. Snížení frustrace a vytvo-
ření větší důvěry mezi batolaty a jejich rodiči.
Místo a čas: Rodinné centrum SVČ Klíč 
FM, budova C, Slezská 749, Frýdek, 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: Lenka Paseková (Nezávislá certifi-
kovaná instruktorka programu Baby Signs)
Informace a přihlášky: Patrik Siegelstein, te-
lefon: 732 646 125, e-mail: patrik@klicfm.cz, 
www.klicfm.cz/znakovani
24. 2. - ZNAKOVÁ ŘEČ PRO BATOLATA 

– 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 poho-
dy, která zavládne, když se dozví, co jejich 
ratolest chce, bez slziček a nářku. Snížení 
frustrace a vytvoření větší důvěry mezi bato-
laty 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 materiály, 

879 Kč – obdržíte kompletní materiály. Za 
uvedené ceny se mohou zúčastnit oba rodiče.
Lektor: Lenka Paseková (Nezávislá certifi-
kovaná instruktorka programu Baby Signs)
Informace a přihlášky: Patrik Siegelstein, te-
lefon: 732 646 125, e-mail: patrik@klicfm.cz, 
www.klicfm.cz/znakovani

27. 2. - VÝLET ZA KOŇMI
Program: Pojeďte s námi na Ranch Geochin 
za koňmi. Prohlédneme si jízdárnu, zajezdí-
me si na koni, zahrajeme si tematickou hru.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pio-
nýrů 752, Místek, sraz před budovou v 9:00 
hodin. Předpokládaný návrat: v 12:00 hodin.
Vstupné: 50 Kč (doprovod, jízdárna, režie, 
pojištění)
S sebou: Vhodné obutí a oblečení, svačinu.
Informace: Eva Otýpková, telefon: 736 150 
088, 558 434 154, e-mail: eva@klicfm.cz
Na akci se přihlaste e-mailem nebo telefo-
nicky do 24. 2. 2010.
27. 2. - TURNAJ V ČLOVĚČE, NEZLOB 

SE – O POHÁR FRÝDKU-MÍSTKU
Stručná pravidla: Každý hráč odehraje 3-5 
her. Nejlepší postoupí do finálového kola. 
Každé kolo se hodnotí body od 4 do 1. Sou-
těží jednotlivci bez věkového omezení (dítěti 
do 7 let může pomáhat rodič). Nejlepší hráči 
budou odměněni.
Startovné: 20 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pioný-
rů 764, 8:30 - 16:00 hodin
Informace: Jiří Šnapka, telefon: 604 524 
066, e-mail: jirka@klicfm.cz
Na akci se přihlaste e-mailem nebo telefo-
nicky do 25. 2. 2010.

ŠACHY
19. 2. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

– 9. KOLO
Program: Šachový turnaj pro děti a mládež 

4-18 let
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Místek, 

15:30 - 18:00 hodin
Informace a přihlášky: Martin Kocur, telefon: 

732 224 966
NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH 
TÁBORŮ 2010 - K MOŘI S NÁMI

28. 5. – 6. 6. 2010
LÉTO U MOŘE – RODIČE S DĚTMI
Místo: Chorvatsko – Biograd na Moru - 

Camp Maslene (k moři 50 m)
Ubytování: Bungalovy, zděná budova (pokoje)
Během pobytu budou zajištěny jednorázové 

programy pro děti bez rodičů.
Cena: Bližší informace na www.klicfm.cz

13. – 22. 8. 2010
LÉTNÍ TÁBOR U MOŘE

Místo: Chorvatsko – Pakoštane – Vila Eva
Ubytování: Zděná budova (pokoje)

Věk: 9 – 15 let
Cena: Bližší informace na www.klicfm.cz

LETNÍ POBYTOVÉ TÁBORY 2010
1. – 10. 7. 2010

ZTRACENÉ POHÁDKY

Místo: TZ Višňovka, Vyšní Lhoty, okres 
Frýdek-Místek

Ubytování: Zděná budova, stany s pod-
sadou

Věk: 6 - 12 let
Cena: 3 500 Kč
1. – 10. 7. 2010

ŠACHOVÝ TÁBOR
Místo: Chata Teplárna, Ostravice, okres 

Frýdek-Místek
Ubytování: Zděná budova

Věk: 6 - 13 let
Cena: 3 400 Kč
1. – 13. 7. 2010

CESTA ZA POZNÁNÍM
Místo: TZ Vigantice, okres Vsetín

Ubytování: Stany s podsadou
Věk: 8 - 14 let

Cena: 3 800 Kč
11. – 20. 7. 2010

TAJEMNÁ KRONIKA
Místo: TZ Višňovka, Vyšní Lhoty, okres 

Frýdek-Místek
Ubytování: Zděná budova, stany s pod-

sadou
Věk: 6 - 12 let

Cena: 3 500 Kč
25. 7. – 7. 8. 2010
HRY BEZ HRANIC

Místo: TZ Vigantice, okres Vsetín
Ubytování: Stany s podsadou

Věk: 8 - 14 let
Cena: 3 800 Kč

30. 7. – 8. 8. 2010
LETNÍ TÁBOR FERDY MRAVENCE
Místo: Krásná, okres Frýdek-Místek

Ubytování: Stany s podsadou
Věk: 8 - 14 let

Cena: 3 500 Kč
21. – 31. 7. 2010

THE WEST ANEB HORKÉ LÉTO
V DIVOČINĚ

Místo: Třemešek u Oskavy, okres Šumperk
Ubytování: Chatky

Věk: 8 - 16 let; Cena: 3 900 Kč
31. 7. – 8. 8. 2010

CESTOU NECESTOU
Místo: Třemešek u Oskavy, okres Šumperk

Ubytování: Chatky
Věk: 8 - 15 let; Cena: 4 000 Kč

1. – 21. 8. 2010
MUŠKETÝŘI

Místo: Rosoly u Moravice, okres Opava
Věk: 7 - 13 let

Ubytování: Stany s podsadou
Cena: 3 200 Kč

13. – 22. 8. 2010
PODIVUHODNÉ PATÁLIE
SHERLOCKA HOLMESE

Místo: Chata Teplárna, Ostravice, okres 
Frýdek-Místek
Věk: 9 - 15 let

Ubytování: Zděná budova
Cena: 3 700 Kč
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