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Nová Rada
města Frýdku-Místku

Vám přeje
pohodové Vánoce
a do nového roku
hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti!

Vážení spoluobčané,
jsou před námi vánoční 

svátky, dny, které byste měli 
strávit v klidu a pohodě ve 
společnosti těch nejbližších, 
které máte rádi. 

Vánoční čas patří tradičně 
našim dětem. Těm přeji, aby 
si nadcházející dny užily v ra-
dostném očekávání Štědrého 
večera a vysněných dárečků, 
které jim určitě udělají radost. 
Rodičům přeji co nejvíce ra-
dosti z rozzářených očí jejich 
dětí a nám všem, abychom si 
dokázali ve svém okolí najít 
něco nebo někoho, co nebo 
kdo nás opravdově potěší.

Nadcházející dny jsou ideální pro to, abychom alespoň na chvíli 
zvolnili tempo, užili se navzájem, rozhlédli se kolem sebe a vychut-
nali si čas, který je jako stvořený pro vytvoření pravé rodinné poho-
dy a skutečného štěstí. Lidem, kteří tolik štěstí nemají, a tráví svůj 
vánoční čas mimo rodinu nebo nejsou zrovna v té pravé pohodě, 
přeji, aby neztráceli víru, že se vše obrátí k lepšímu.

Přeji Vám, abyste nadcházející vánoční 
dny využili k načerpání nové energie pro 
dny příští. Zastavte se, i když čas nezasta-
víte. Pomalu nezadržitelně přichází i doba 
k novoročním přáním. Proto bych už nyní 

chtěl popřát vám všem do 
roku 2011 hodně zdraví a 
štěstí, které je zapotřebí ke 
spokojenému životu. My 
na radnici se vynasnažíme, 
abyste se ve městě, v němž 

žijete, cítili nejen o Vánocích 
co nejlépe.                 Petr Cvik

BUDIŽ SVĚTLO!: Leoš Mareš s primátorem Petrem Cvikem asistují 
použití klíče k vánoční výzdobě.   Foto: Petr Pavelka

Zvoneček a stromeček – Vánoce jsou tady!Zvoneček a stromeček – Vánoce jsou tady!
Zaplněné místecké náměs-

tí při akci Doneste si zvone-
ček, rozsvítíme stromeček je 
již tradicí, ne vždy ale přeje 
počasí k vytvoření dokonalé 
atmosféry Vánoc, které se 
otvírají symbolickým klíčem, 
jenž ve městě vždy odtajní vá-
noční výzdobu pro daný rok. 
Letos nechyběly sněhové  ku-
lisy, a tak byla atmosféra na 
náměstí o to vánočnější.

Soutěž o nejkrásnějšího čer-
ta a čertici způsobila, že při se-
tmění veřejného osvětlení  před 
otočením klíče přece jen bylo 
na náměstí dostatek záchytných 
bodů v podobě blikajících růžků 
jednotlivých diblíků. Do tmy zvo-
nily přinesené zvonečky, které 

z pódia rozezváněli i primátor 
města Petr Cvik s moderátorem 
Leošem Marešem. Petr Cvik 
převzal štafetu s předáváním klí-
če od Vánoc po primátorce Evě 
Richtrové a vyzval všechny pří-
tomné, aby si adventní dobu co 
nejvíce užili. „Jsou to ty nejkrás-
nější dny, které patří hlavně dě-
tem, ale jsou i příležitostí zastavit 
se a užit si vánoční čas v kruhu 
nejbližších. Všem přeji, aby tyto 
dny strávili v rodinné pohodě,“ 
popřál obyvatelům Frýdku-Míst-
ku jejich nový primátor. Lidé na 
náměstí se bavili připraveným 
programem a nasávali vánoční 
atmosféru, kterou mimo jiných 
navodilo i vystoupení Alfa Go-
spel Praises. „Novodobá tradice 

této akce podporuje udržení těch 
tradic starších, proto ji vždy rádi 
podpoříme,“ ujišťuje Petr Cvik.

Letošní rozsvícení vánočního 
stromu ve Frýdku-Místku bylo 
opět v duchu tradic a vánoční 
pohody, letos okořeněné čerto-
vinami pro celou rodinu, o které 
se starali speciální hosté – Ne-
dašovští čerti. „Různost čer-
tovských masek v jednotlivých 
částech regionu je dána stejným 
důvodem jako u lidových krojů, 
jde především o odlišení se od 
ostatních. Například typicky v 
případě Nedašova jde o využití 
toho, co jim příroda a živobytí 
poskytovaly. Čerti mají část ma-
sek ze slámy a k obchůzce si už 
podle dávného obyčeje berou 
jalovcové větve,“ vysvětlovala 
Marcela Krplová z produkčního 
týmu. Děti se díky nim například 
dozvěděly, že čertovská tradice 
má kořeny v obcházení temných 
sil, které vyvrcholilo zimním slu-
novratem a vítězstvím světla v 
podobě prodlužování dne. Za-
plněné náměstí si užilo nejen 
čertů, ale i hvězdného kulturního 
programu s Terezou Kerndlovou 
a kapelou Doga, nechyběl ani 
avizovaný ohňostroj. Ten byl 
chvilkovým zážitkem, ovšem 
bohatá vánoční výzdoba města, 
spuštěná otočením magického 
klíče, ta září dál.  (pp)
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krátce
Kovalovy děti

Po představení náměstka pri-
mátora Libora Kovala v minulém 
čísle se objevily dotazy na jeho 
věk a věk uvedených dětí. „Úda-
je byly v pořádku. Dvě nejstarší 
děti jsou manželčiny z prvního 
manželství. Jsme ale spolu více 
než 17 let, takže je tedy mám jako 
vlastní,“ dopřesnil Libor Koval.
Veřejná sbírka Vánoční strom

Ve městě se i letos koná veřej-
ná sbírka Vánoční strom. Výtěžek 
je určen na zakoupení kompen-
začních pomůcek pro zlepšení 
péče o imobilní klienty v hospi-
covém zařízení Centra zdravot-
ních a sociálních služeb Frýdek-
-Místek. Pokladnička je tradičně 
umístěna u vánočního stromu na 
náměstí Svobody. Zájemci do ní 
budou moci přispívat na dobrou 
věc do 22. prosince. Při veřejné 
sbírce město opět spolupracuje s 
dobrovolníky s mobilními poklad-
ničkami. Peněžní prostředky mo-
hou dárci zasílat také na číslo účtu 
43-7974640227/0100, VS 2321.

Nové šatny budou
již brzy v provozu 

Fotbaloví mládežníci se již 
brzy dočkají nového a kvalitního 
zázemí. V samé blízkosti sta-
dionu ve Stovkách vyrostla díky 
investici města nová budova, 
ve které se nachází šatny pro 
všechna mládežnická družstva, 
prádelna, sušárna, kanceláře pro 
mládežnické trenéry, toalety pro 
veřejnost, dvě klubovny, posilov-
na, výměníková stanice a zázemí 
pro správce stadionu. „Fotbalis-
tům bychom vše rádi předali do 
užívání v polovině ledna příštího 
roku,“ uvedl primátor Petr Cvik.

Schválená dotace
Statutárnímu městu Frýdek-

-Místek bylo dne 15. prosince 
schváleno přidělení dotace z 
Regionálního operačního pro-
gramu na projekt „Modernizace 
sportovních a dětských areálů ve 
Frýdku-Místku“ (sportovní areály 
Lískovec, Chlebovice, Lysův-
ky, dětská hřiště Rokycanova 
a Linhartova). Celkové náklady 
přesáhly 25 milionů korun, město 
získalo dotaci téměř 21 milionů.

Odložená vyhláška
Prosincové zasedání zastupi-

telstva přijalo několik vyhlášek, 
jejichž znění naleznete uvnitř 
zpravodaje. Obecně závazná 
vyhláška o stanovení veřejně 
přístupných míst, na kterých je 
provozování výherních hracích 
přístrojů zakázáno, byla ovšem 
odložena kvůli získání právní jis-
toty v jejím navrhovaném obsahu.

Rezignace zastupitele
Primátor Petr Cvik obdržel 

písemnou rezignaci Pavla Ko-
cicha na mandát člena zastupi-
telstva. Rada města vzala rezig-
naci na vědomí a v souladu se 
zákonem jej nahradila náhrad-
níkem z kandidátní listiny ODS 
osmapadesátiletým Miloslavem 
Mertou. Ten se na prosincovém 
zasedání zastupitelstva předsta-
vil a složil nezbytný slib.  (pp)

Poprvé ve funkci primátora 
vítal Petr Cvik 9. prosince na 
Frýdeckém zámku nové ob-
čánky. Sedmadvaceti nejmen-
ším spoluobčánkům statutární-
ho města Frýdku-Místku mohl 
mimo jiné předat pohádkovou 
knížku v rámci akce „Celé Čes-
ko čte dětem“ a roztomilý pol-
štářek ve tvaru zvířátka.

„Žádná sebelepší technolo-
gie, technika ani jiné vymože-
nosti nemohou ani v nejmenším 
konkurovat tomu nejkrásnějšímu 
a nejzodpovědnějšímu, k čemu 
je člověk předurčen – tedy k vy-
tvoření rodiny a výchově potom-
stva. Když si uvědomíte, co slo-
vo potomek znamená, nabádá 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ: Primátor Petr Cvik předával rodičům mimo jiné i 
knihu v rámci projektu Celé Česko čte dětem.  Foto: Petr Pavelka

Do stávky odborářů proti 
vládní politice 8. prosince 
se zapojily některé základní 
a mateřské školy, provoz v 
příspěvkových organizacích 
v oblasti sociálních služeb 
však byl bez omezení a vý-
razně nebyl omezen ani 
chod magistrátu.

Téma stávky se objevilo i 
na zasedání zastupitelstva, 

Stávka odborů radnici neomezila
které tajemník magistrátu Petr 
Menšík informoval o průbě-
hu: „Za zaměstnavatele bych 
chtěl odborům poděkovat, že 
stávka proběhla velmi korekt-
ně, klientů se nijak nedotkla, 
nemáme od občanů žádné 
negativní ohlasy. Zapojilo se 
85 zaměstnanců z 351. Co se 
týče dopadů stávky na mzdy, 
tak nedojde k paušálnímu sní-

žení mezd zaměstnanců. Pla-
tové zmražení platí i třetí rok, 
ke každému zaměstnanci se 
ovšem bude přistupovat indi-
viduálně a budeme reagovat 
i na legislativní změny, které 
přijdou.“

V rámci stávky byly zcela 
uzavřeny čtyři základní školy:  
6. ZŠ, 5. ZŠ, 9. ZŠ a ZŠ Na-
děje, na některých dalších bylo 

omezeno stravování. Uzavřeny 
byly i některé mateřské školy, 
další měly provoz omezen na 
dopolední hodiny. Rodiče byli 
předem informováni.

Provoz v příspěvkových orga-
nizacích v oblasti sociálních slu-
žeb byl bez omezení. Magistrát 
města také evidoval oznámení o 
shromáždění na frýdeckém ná-
městí.  (pp)

Primátor vítal nové občánkyPrimátor vítal nové občánky
nás to přemýšlet o tom, co bude 
potom. Co bude potom, až se 
narodí, co bude potom, až začne 
chodit, mluvit, objevovat svět. 
Co bude potom, až nám poprvé 
řekne mami, tati, co bude po-
tom, co v něm budeme hledat 
své druhé já, co bude potom, 
až se budete snažit s největší 
láskou, péčí a obětavostí pomo-
ci se mu zorientovat v dnešním 
hektickém světě. Věřte, a sám 
to mám vyzkoušené, že skuteč-
ně není na světě nic krásnějšího, 
než se pochlubit svým dítětem,“ 
oslovil rodiče primátor Petr Cvik.

Popřál všem přítomným, aby 
děti vyrůstaly v prostředí, ve 
kterém se budou cítit dobře, v 

bezpečném domově. Rodiče 
nakonec čekal podpis v pamětní 
knize a další dostali od města 
jako dárek. „Pravidelné čtení 
vaše pouto s dítětem ještě po-

sílí. Věřím, že stejně jako končí 
šťastné příběhy v těchto pohád-
kách, skončí šťastně i vaše role 
rodičovská,“ uzavřel primátor 
Petr Cvik.  (pp)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Jednání bylo mnohem věcnější a konstruktivnější než při ustavujícím 
zasedání.       Foto: Petr Pavelka

Zastupitelé přijali rozpočet na rok 2011
Čtvrteční zasedání zastupi-

telstva přineslo schválení roz-
počtu města na příští rok. Ve-
dením města byl předestřen 
úsporný rozpočet, reflektující 
současnou hospodářskou si-
tuaci, s tím, že obě strany roz-
počtu, příjmová i výdajová, se 
budou postupně upravovat, 
především v závislosti na zís-
kávání dotací.

V příjmové části jsou již nyní 
doplatky dotací na některé 
akce, které město předfinan-

covalo, jako byla rekonstrukce 
stadionu Stovky, revitalizace 
bytového domu Novodvorská a 
další. „I v příštím roce chceme 
k předfinancování akcí využívat 
revolvingový úvěr, který může-
me čerpat například při výstav-
bě azylového domu pro matky 
s dětmi, u energetických úspor 
na školách a podobně,“ řekl 
primátor Petr Cvik, který musel 
obhajovat střídmost rozpočtu. 
„Museli jsme jej postavit hodně 
úsporně, zajistit elementární 

chod města, protože výhled je 
nejasný. Pokud se bude situace 
příznivě vyvíjet, budeme zapojo-
vat další finanční prostředky.“

Město počítá, že se mu budou 
postupně vracet investice, které 
proudily v uplynulých letech do 
škol, zejména na zateplování 
budov, což by mělo snižovat 
provozní prostředky nutné pro 
chod škol. Na přetřes se dostala 
i realizace slibu ČSSD zavést 
pro místní občany MHD zdarma. 
ODS kritizovala, že chystané 

opatření  za zhruba 25 milionů 
korun osloví jen malou skupinu 
lidí. „Víme, že vždycky prosadíte 
svoje volební sliby, ale nebude 
to spravedlivé,“ nechal se slyšet 
Miloslav Merta, který se dočkal 
od radních díků za potvrzení fak-
tu, že ČSSD plní své sliby. „Slib 
dodržíme, opatření pomůže cel-
kové dopravní situaci do doby 
vybudování obchvatu, uvolní 
se parkoviště, míň aut v ulicích 
pomůže životnímu prostředí,“ 
zopakoval přínosy vedle pros-
tého šetření peněženek občanů 
primátor Petr Cvik. Zazněla i 
skutečnost, že také Ostrava už 
avizovala MHD zdarma ve smo-
gových dnech, Frýdek-Místek 
však zůstane prvním městem, 
kde se tato varianta, jak přispět 
k ekologii, ujala. 

Náměstek primátora Michal 
Novák upřesnil, že MHD se ne-
týká malé skupiny lidí, protože 
město eviduje 36 tisíc vydaných 
čipových karet a další občané 
platí jízdné přímo u řidiče. „Celý 
projekt bude mít i svou příjmo-
vou stránku, nejen z prodeje 
čipových karet, ale i druhotně, 
protože jízdné zdarma bude 
pouze pro ty, kteří nebudou mít 
vůči městu žádné dluhy. Mělo 
by je to motivovat, aby platili ko-
munální odpad a další poplatky 
řádně,“ vysvětlil. (pp)
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městská policie

Jiří Zaoral, starosta TJ 
Sokol Frýdek-Místek, jehož 
volejbalistky hrají nejvyšší 
republikovou soutěž, bude 
již třetí volební období v radě 
města. Jeho záběr na radnici 
je proto logický, je předsedou 
sportovní komise.
Jak vidíte podporu sportu ze 
strany radnice v příštích letech?

„Už na příští rok se nám po-
dařilo vyčlenit ještě větší finanční 
prostředky přímo z městského 
rozpočtu do oblasti sportu. Zů-
stane přitom zachován sportovní 

Strážníci hasili
2. 12. v půl desáté dopoledne 

na Kontaktní centrum prevence 
v křížovém podchodu ve Frýdku-
-Místku byl oznámen občanem 
zápach kouře. Hlídka městské 
policie následně zjistila, že dout-
ná jeden z odpadkových košů, 
který snadno uhasili vodou.

Do kanálů nelezou
3. 12. v devět hodin večer 

byla městská policie požádána o 
pomoc. Oznamovatel házel klíče 
kamarádovi na balkón a klíče 
se odrazily a spadly do kanálu. 
„Operační technik se telefonicky 
informoval na údržbě kanalizací, 
kde mu bylo řečeno, že takové 
případy neřeší. Oznamovatel 
nebyl moc nadšený, když zjistil, 
že si musí poradit sám, že mu 
nikdo klíče nevytáhne,“ informo-
vala Lenka Biolková, manažer 
prevence kriminality.

Štěkot rušil
4. 12. v jednu hodinu ráno pro-

sila oznamovatelka o pomoc se 
psem, který celou noc štěká. Hlíd-
ka na místě zjistila, že majitel psa 
usnul před vchodem a psa nechal 
ve vchodu. Tomu se to samozřej-
mě nelíbilo, a proto štěkal. Muž byl 
probuzen a poslán se psem domů.

Hyena na náměstí
4. 12. před půlnocí obsluha ka-

merového systému zjistila, že na 
náměstí Svobody stojí delší dobu 
u pokladničky muž. Strážníci, kte-
ří přijeli na místo, zjistili, že muž 
se snaží z pokladničky vytáhnout 
nastřádané peníze. Přestupce se 
k přestupku přiznal a souhlasil s 
udělenou pokutou, kterou hlídka 
městské policie navrhla.

Srnka na základně
5. 12. v sedm hodin večer na 

základnu městské policie osobně 
přivezl muž zraněnou srnku, kte-
rou našel v lokalitě Bahno, když 
hledal své psy. Operační technik 
si převzal srnku a informoval o 
této situaci myslivce, který se do-
stavil na základnu a srnku odvezl.

Uražené zrcátko
10. 12. v sedm hodin ráno 

oznámil oznamovatel, že viděl 
na ulici Dr. M. Tyrše, jak vozidlo 
urazilo jinému vozidlu zrcátko a 
odjelo z místa pryč. Hlídka měst-
ské policie pořídila na místě fo-
todokumentaci. Snažila se kon-
taktovat majitele, ale ten nebyl k 
zastižení a celou událost ozná-
mila ke správnímu řízení na Ma-
gistrát města ve Frýdku-Místku. 

V pyžamu na chodbě
10. 12. v deset hodin večer 

telefonovala žena na základnu 
městské policie, že její soused 
vyšel ven z bytu jen v pyžamu 
s aktovkou v ruce a zabouchl 
si dveře od bytu. Sousedka se 
snažila zvonit a bouchat na 
dveře, ale manželku souseda 
se jí nepodařilo vzbudit. Hlídka 
na místě se snažila kontakto-
vat spící ženu, ale taky nebyla 
úspěšná. Proto hlídka zajela pro 
dceru, která byt odemkla a po-
starala se o svého otce. (pp)

Společnost Distep, kte-
rá má ve Frýdku-Místku na 
starosti rozvod tepla a teplé 
vody, již úspěšně dokončila 
instalaci patních měřičů teplé 
vody pro domácnosti v na-
šem městě, které vyžaduje 
česká legislativa. 

Na tiskové konferenci ve-
dení společnosti informovalo, 
co instalace měřičů znamená. 
„Především spravedlivé rozúčto-
vání nákladů na teplou vodu na 
domy, odstranění vlivu nepřes-
ného měření bytových vodomě-
rů, konec záměrného i neúmy-
slného zkreslování podkladů 
pro rozúčtování, úsporu nákladů 
pro zodpovědné zákazníky,“ zo-
pakoval Petr Jonas. Podle něj 
kontrolní odečty prokázaly, že 
naměřené hodnoty již pracují 
s chybou pod jedno procento, 
zatímco předchozí měřiče měly 
toleranci až pět procent.

„Pro pokrytí celého měs-
ta jsme naplánovali instalovat 
celkem 510 měřičů a pouze tři 
subjekty nedovolily patní měření 
teplé vody osadit. Jsem rád, že 

Instalace měřičů byla dokončenaInstalace měřičů byla dokončena

VEDENÍ DISTEPU: Ředitel společnosti Distep Petr Jonas (druhý zleva) seznámil média s dokonče-
ním investice.     Foto: Petr Pavelka

jsme instalaci úspěšně zvládli. 
Ve vyúčtování za rok 2011 do-
mácnosti poznají díky našemu 
měření spravedlnost a někde i 
úspory nákladů na teplou vodu,“ 
uvedl Petr Pavlíček, technický 
ředitel Distepu. Připomněl, že 
instalací měřičů dojde ke zdra-
žení 1 kubíku teplé vody pouze 

o 90 haléřů, protože náklad na 
pořízení měřičů teplé vody se 
bude do cen tepla rozpouštět po 
dobu 16 let.

„Doložitelné výsledky mě-
ření podle bytových vodoměrů 
prokazují, že chyba měření by-
tových vodoměrů v součtu za 
dům bývá až 25%. Na takovou-

to chybu mohla doposud jedna 
frýdecko-místecká domácnost 
doplácet i více než 500 korun za 
rok a sponzorovat tak některé 
jiné domácnosti v jiném domě. 
Od nynějška už to bude spra-
vedlivé,“ uvedl hlavní pozitivum 
investice Petr Jonas, ředitel spo-
lečnosti Distep.  (pp)

Sněhová nadílka dává zabratSněhová nadílka dává zabrat

ÚDRŽBA SILNIC: Sněhová nadílka je vydatná a dělá problémy ze-
jména na sídlištích.   Foto: Petr Pavelka

Množství sněhu v ulicích 
města Frýdku-Místku, s nímž 
se musí vypořádat při údržbě 
komunikací technické služby 
TS a.s., je letos skutečně mi-
mořádné. Pro ilustraci – v běž-
ném roce tato organizace spo-
třebuje 700-800 tun posypové 
soli. Nyní zima sotva začala 

a v minulém týdnu už údržba 
spolkla zhruba polovinu toho-
to množství. A sněžilo dál.

„Je to skutečně náročné, 
sníh napadne, krátká obleva a 
zase sněží. V terénu je skoro 
neustále veškerá technika na 
odklízení sněhu,“ potvrdil ředitel 
technických služeb TS a.s. Ja-

romír Kohut. Navzdory těžkým 
podmínkám jsou silnice bez vět-
ších problémů sjízdné. „Samo-
zřejmě, že na takové Slezské 
je situace vzhledem k tamějším 
poměrům zase hodně složitá, 
ale v porovnání s jinými městy 
vychází Frýdek-Místek slušně. 
Určitě jsme na tom mnohem líp 
než například na mnoha mís-
tech v Ostravě,“ porovnal Jaro-
mír Kohut.

Silničáři z technických slu-
žeb, které zajišťují ve městě 
zimní údržbu komunikací ve 
vlastnictví města, věnují zvý-
šenou pozornost vozovkám s 
nebezpečným stoupáním a kle-
sáním, zatáčkám, křižovatkám a 
autobusovým zastávkám. Řidiči 
tak jako tak musí být opatrní ze-
jména v dojezdech na křižovat-
ky, v zatáčkách a na vozovkách 

s nebezpečným klesáním nebo 
stoupáním.

V případě jakýchkoliv ne-
předvídatelných událostí mo-
hou občané kontaktovat dis-
pečink zimní údržby – tel. číslo 
558 443 213, který je k dispozi-
ci nepřetržitě 24 hodin denně. 
Tam si poradí i s podněty, které 
nemá město ve své kompeten-
ci. Ve městě jsou totiž i silnice, 
které nepatří městu, jsou ve 
vlastnictví Moravskoslezského 
kraje nebo státu a jejich údržbu 
provádí Správa silnic MS kra-
je. Mezi krajské silnice se řadí 
ulice Bruzovská, Lískovecká, 
Revoluční, J. Opletala, 17. lis-
topadu, Ostravská, Na Vyhlíd-
ce, Staroměstská a Slezská. 
Ve vlastnictví státu je silnice na 
ul. Hlavní, Příborská a Beskyd-
ská.  (pp)

Jiří Zaoral
Věk: 50 let

Povolání: starosta TJ Sokol F-M

Sport si zaslouží výraznou podporu
fond i perfektně fungující Centrum 
sportu, jedinečný projekt, který 
nám vede ke sportu mládež.“
Považuje tedy radnice stále 
sport jako nejlepší variantu 
prevence kriminality mládeže?

„Jistě, organizované sporto-
vání, navíc s vazbou na školy, 
dá dětem mnohem více než 
bezcílné bloumání v ulicích měs-
ta. Navíc máme ve městě řadu 
sportů na vrcholné úrovni a širo-
ká mládežnická základna je ces-
tou, jak je v ekonomicky těžkých 
podmínkách udržet.“

Je ve městě již dostatek 
kvalitních sportovišť?

„Před lety jsme udělali první 
krok vybudováním haly na 6. ZŠ, 
která již řadu sezon slouží ex-
traligovému volejbalu a házené. 
Spoustu moderních sportovišť 
vzniklo u škol, modernizujeme fot-
balový stadion, brzy bude dokon-
čeno kvalitní zázemí pro mladé 
fotbalisty a jistě najdeme v tomto 
volebním období další projekty 
v této oblasti, které budeme rea-
lizovat, abychom vtáhli do sporto-
vání co nejvíce mládeže.“  (pp)



4 Prosinec 2010Školství

Letošní mikulášskou nadíl-
ku si děti z mateřských škol 
Anenská, MŠ 8. pěšího pluku 
a MŠ J. Trnky vytancovaly a 
vybojovaly soutěžemi, které 
pro ně připravila paní učitelka 
a žáci 3.B ze základní školy 
na ulici Pionýrů.

V úterý 7. prosince se malí 
čertíci s pomocí žáků 3.B, pře-
vlečených za čerty a anděly, 
naučili čertovský tanec, uklidili 
pekelný nepořádek a zaskákali 
si v nafukovacím hradu. Na-

Žáci 3.B se svou paní učitelkou – čerticí.   Foto: Alena Cihlářová

Šestka připravila pro děti z mateřských škol ČertohrátkyŠestka připravila pro děti z mateřských škol Čertohrátky
konec jim čert vyrobil zvířátka 
z balonků a anděl jim přinesl 
sladkou odměnu. Celým pro-
gramem děti provázela paní 
učitelka – čertice.

Dětem se čertohrátky líbily 
a jistě se budou těšit na příští 
návštěvu školy, která je čeká již 
11. ledna. Projekt Těšíme se na 
školu zavede malé předškoláky 
do školních lavic, ve kterých se 
společně se stávajícími prvňáč-
ky zapojí do výuky. 

Michaela Drabinová

Druhou polovinu roku 
úspěšně dokončuje projekt 
financovaný Evropským so-
ciálním fondem a Evropskou 
unií nazvaný Spojení potřeb 
trhu práce s volbou povolání 
žáků naší školy na frýdec-
ko-místecké základní škole 
Jiřího z Poděbrad. Projekt 
zaměřený na přípravu žáků 
na volbu budoucího povo-
lání a konkurenceschopnost 
na evropském trhu práce 
rozvíjí především povědomí 
žáků o technických profe-
sích a možnostech uplatnění 
v regionu.

„V prvním pololetí školního 
roku 2010/2011 jsme se zamě-
řili především na podporu volby 
povolání v českém jazyce, ma-
tematice, výchově k občanství 
a ve volitelném předmětu volba 
povolání,“ vysvětlila výkonná 
manažerka projektu Lucie But-
kovová a pokračovala: „Šesťáci 
se v českém jazyce zaměřili 
především na vyplňování tis-
kopisů – složenek, telegramů 
a na napsání úředního dopisu. 
To jsou úkony přímo spojené 
s volbou povolání. Matematika 
v sedmém a devátém ročníku 
je svým tematickým zaměřením 
blízká nejrůznějším technickým 
profesím. Využili jsme toho ze-
jména při řešení slovních úloh 

Projekt „Spojení potřeb trhu práce s volbou 
povolání žáků naší školy“ úspěšně pokračuje

z praktického života, při výpo-
čtech povrchů a objemů těles 
či obvodů a obsahů rovinných 
útvarů. I učivo o zlomcích a ce-
lých číslech jsme se snažili žá-
kům zpřístupnit z hlediska běž-
ného života a budoucí praxe.“

Využití volby povolání v ob-
čanské výchově se ukázalo 
podle slov výkonné manažerky 
projektu také velmi přínosným. 
„Zabývali jsme se sociálními 
skupinami, jejich pracovním 
zařazením a místem ve společ-
nosti. Zároveň jsme tuto pro-
blematiku propojili přímo i do 
předmětu volba povolání, kde si 
žáci určovali hierarchii hodnot, 
způsoby myšlení a sebepozná-
ní. Zaměřili jsme se i na interne-
tové stránky škol, které si žáci 

vybírají ke studiu,“ doplnila Lu-
cie Butkovová.

Další významnou aktivitou 
projektu Volba povolání jsou ex-
kurze žáků osmých ročníků do 
výrobních podniků. Podle vyjá-
dření Lucie Butkovové si letošní 
osmáci prohlédli výrobní závod 
Siemens ve Frenštátě pod Rad-
hoštěm. V roce 2011 navštíví 
výrobní komplex Hyundai a no-
šovický pivovar.

Žáci devátého ročníku se už 
v rámci projektu začínají připra-
vovat na výstupní pobyt v hotelu 
Odra na Ostravici. Připravují si 
materiály o různých povoláních 
a samostatné prezentace v Po-
wer Pointu, které svým spolužá-
kům předvedou.

Renata Spustová

Na počátku školního roku 
4. ZŠ potvrdila účast v lo-
gické olympiádě. Jedná se 
o soutěž pro děti, které se 
nebojí používat vlastní hlavu, 
pořádanou Mensou České re-
publiky. Nerozhodují zde na-
učené znalosti, ale schopnost 
samostatného uvažování a 
pohotového rozhodování. 

Soutěž byla určena dětem 4. 
a 5. ročníků. Z naší školy se do 
krajského kola probojovali čtyři 
žáci a 22. 10. v Ostravě soutěžili 
o postup do finále. Jen 14 dětí 
z celého kraje mohlo postoupit 
dál do celorepublikového kola a 
jet zastupovat kraj do Prahy do 
Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky.

Náš žák Tomáš Tatran se 
probojoval mezi nejlepších 14 
dětí a reprezentoval nás v Pra-
ze. Finále se skládalo z několika 
bloků, kdy finalisté řešili logické 
úlohy s důrazem na správnost 

Malý génius na „Čtyřce“

řešení a taky rychlost. Co řekl 
Tomáš o finále?: „Zatím jsem vi-
děl Poslaneckou sněmovnu ČR 
jen v televizi. Nikdy mě nena-
padlo, že bych se mohl podívat i 
dovnitř. Hned u vstupu jsem mu-
sel projít detektorem kovů. Všu-
de kolem stáli členové ochran-
ky. Usadili mne na číslo 161, 
na kterém sedává pan poslanec 
Michal Doktor. V soutěžení jsme 
se střídali se středoškoláky. Díky 
tomu byly i krátké přestávky. Po 
uvítání a sdělení pravidel se psal 
písemný test, pak se odpovídalo 
hlasováním, dále jsme řešili úlo-
hy na rychlost, paměť, postřeh a 
nakonec jsem skládal tangramy. 
Nejlepších 10 dětí získalo věcné 
ceny. Já jsem mezi nimi nebyl, 
ale i z 67. místa v republice mám 
radost a s výsledkem jsem spo-
kojený. Jen mne mrzí, že nebyl 
ani čas prohlédnout si Prahu. 
Tak snad někdy příště!“

Mgr. Radka Gebauerová

ZŠ národního umělce Petra Bezruče ve Frýdku-Místku.

Otevřená škola pro všechny
13. 1. 2011 (ve čtvrtek)

zveme všechny zájemce o aktivity naší školy na návštěvu.
Od 8:00 do 11:40 Vás zveme do výuky.

Od 14:00 do 17:00 budou probíhat projekty, dílny
a kroužky pro děti i jejich rodiče.

Od 14:00 do 17:00 zveme k návštěvě školní družiny.
Na Vaši návštěvu se těší žáci

a všichni zaměstnanci naší školy.
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Na počátku byl jen nápad 
lidí z 6. ZŠ, kteří spojili svou 
lásku k dětem a k pejskům 
a rozhodli se pomoci dětem 
s lehčími dysfunkčními po-
ruchami, dětem s výukovými, 
ale i kázeňskými problémy. 
Zároveň zde byla i touha po-
těšit děti, které milují pejsky, 
ale doma je nemohou mít. 
V neposlední řadě za vším 
stála snaha naučit děti péči o 
živé tvory a pomoci tak snížit 
počet týraných a zanedbáva-
ných pejsků, naučit děti zod-
povědnosti.

Školní družina s paní vycho-
vatelkou tedy založila nejprve na 
zkoušku pouze relaxační krou-
žek se psy. Začala zde práci se 
svými dvěma psy, kokršpaněl-
kou a kníračkou, a střídala u nich 
36 přihlášených dětí. Kroužek se 
těšil velké oblibě také proto, že 
zde našly uplatnění i děti handi-
capované nebo děti ne snadno 
ukáznitelné. Paní vychovatelka 
absolvovala s oběma pejsky 
nezbytná veterinární vyšetření a 
poté i canisterapeutické zkouš-

Canisterapie ve školní družiněCanisterapie ve školní družině
ky a od března se věnovala kro-
mě her také speciální činnosti. 
V současné době je v kroužku 
přihlášeno 58 dětí z 1. stupně. 

Každá hodina má svůj řád. 
Děti se s pejskem přivítají gra-
nulkou a podáním packy. Ná-
sleduje rychlá ukázka výcviku 
základní poslušnosti psa, což 
zkoušejí i samotné děti. Pokra-
čuje se asi patnáctiminutovou 
rušnou částí, kdy děti učí psa 
různé triky nebo tanečky, aport, 
slalom, přeskoky kruhu, rukou i 
dětí, podlézání, průlezy kruhem, 
běh po lavičkách apod.

Následuje klidová část a ca-
nisterapie, při níž jsou děti roz-
děleny na dvě skupiny po třech 
až čtyřech dětech. První skupina 
pracuje s masážními ježky a dru-
há se učí vést psa, zdolat při tom 
překážky a projít si postavenou 
relaxační dráhu. U canisterapie 
děti leží kolem pejska, hladí si 
jej a střídavě polohují. Přitom si 
s paní vychovatelkou povídají, 
jak se o psy starat, co vše obná-
ší péče o štěňátka, jak se starat 
psům o zuby, drápy, uši, packy, 

jak je správně krmit a cvičit. Ně-
kdy si také čteme z odborných 
knih a časopisů, nebo podle věku 
dětí psí příběhy na pokračování. 
Děti se tak hravou formou naučí 
poznávat psy a zároveň zdolávat 
překážky. Na závěr celé hodiny 
se děti rozloučí s pejsky opět 

packou a granulemi.
Děti vědí, že se k psům musí 

chovat pěkně a ohleduplně, pej-
sci jim za to oplácí trpělivostí, 
přátelstvím a nezměrnou lás-
kou. Nás hřeje, že se zde uplat-
ní i děti, které mají problémy 
s kázní, ale největší odměnou a 

ohodnocením této práce je, když 
nám žákyňka řekne, že dnes 
nemohla dospat, jak moc se 
na pejsky těšila, nebo že jsme 
nejlepší škola, protože na žádné 
jiné takový kroužek nemají.

Lenka Janíčková, 
vychovatelka školní družiny

Na 7. ZŠ zopakovali loň-
skou úspěšnou akci Straši-
delný den. A výsledek před-
čil naše očekávání. Rodiče 
se svými ratolestmi vytvořili 
před vchodem do školy dlou-
hou frontu, ale na každého se 
dostalo.

V 18:00 to vše začalo. Ško-
la byla osvětlena jen svíčkami, 
svítícími dýněmi a baterkami 
návštěvníků. Z každého koutu 
školy se šklebilo nějaké stra-
šidlo. Na nádvoří se malí od-
vážlivci dověděli, že se panu 
školníkovi poztrácela strašidla, 
která mohou vidět a najít jen 
děti. A tak se je vydaly hledat. 
Na devíti stanovištích plnily 
různé úkoly a potkávaly bez-
hlavého rytíře, vodníka, Bílou 
paní, bludičku, Hejkala, čaro-
děje, Sněhovou královnu, ča-
rodějnici či ducha. Za získané 
body si u čarodějnic vyzvedly 
papírové penízky a za ně na-

Dlouhá fronta před Sedmičkou

MŠ SNĚŽENKA: Studentky VOŠ Goodwill navštívily MŠ Sně-
ženka na ul. Sv. Čecha s pestrým programem. Děti zhlédly pou-
tavou pohádku o Mikuláši, zasoutěžily si, zatancovaly a nakonec 
je hodný Mikuláš, anděl a čerti obdarovali. Děkujeme paní profe-
sorce R. Voleníkové a děvčatům za spolupráci.

koupily dobrotky: upíří zuby, 
lízo nesmrtelnosti, bylinky na 

neviditelnost a žvýku na krásu.
Do celé akce se zapojili 

nejen všichni učitelé, ale jako 
pomocníci i mnozí žáci školy 
a taky i rodiče. Akce se velmi 
vydařila, o čemž svědčí nejen 
kladné ohlasy ze strany rodi-
čů, ale především spokojenost 
dětí.

Dne 16. listopadu se ko-
nala akce Žákovského parla-
mentu – Piškvorkiáda. Sou-
těže se zúčastnilo 47 žáků 
ze 3.-9. tříd. Soutěžilo se ve 
třech kategoriích. Akce byla 
úspěšná a všichni se těší na 
další pokračování.

Během listopadových dní 
proběhlo v Mateřské škole Na-
děje ve Frýdku-Místku uspá-
vání všech skřítků a víl. Děti 
se rozloučily se svými pod-
zimními kamarády a společně 
uzamkly les, aby se mohl při-
pravit na dlouhý zimní spánek. 

Rozmanití skřítci v pestroba-
revných kostýmech a lesní víly 
zaplavili začátkem listopadu ce-
lou Mateřskou školu Naději. Víla 
Květinka navštívila dětské kou-
zelné království, aby se rozlou-
čila se všemi skřítky a také i se 
svými věrnými lesními žínkami. 
S nadcházející zimou se řada z 
nich ukládá ke spánku, aby moh-
li opět na jaře v plné síle vstát a 

Mateřskou školu 
navštívili skřítci a víly

svými kouzly probudit a zvelebit 
krásu veškeré přírody. Všichni 
tyto barevné dny oslavili nejen 
tancem, zpěvem, ale i stavbou 
zimního domečku. Nechyběl zde 
ani skřítek Podzimníček, který se 
přišel se svými dětskými kama-
rády také rozloučit. Společně s 
nimi se vypravil na zahradu MŠ 
Naděje, kde pomalinku uspávali 
kouzelnou jablůňku. Na závěr 
se vydali do lesa, který uzamkli 
k zimnímu odpočinku pomocí 
kouzelné hůlky a známého zaří-
kadla: „Zamykám, zamykám les“. 
Po jeho probuzení nás znova při-
vítá svým neskonalým půvabem 
a hřejivým teplem. 

Jana Michaliková
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Plavání veřejnosti na 11. ZŠ

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI – PROSINEC 2010
18. 12. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
19. 12. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
19. 12. 17:00 – 18:30 Veřejné bruslení
22. 12. 16:15 – 17:45 Veřejné bruslení
25. 12. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
25. 12. 10:30 – 12:00 Veřejné bruslení
26. 12. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
26. 12. 10:30 – 12:00 Veřejné bruslení
29. 12. 16:15 – 17:45 Veřejné bruslení

Plavání pro veřejnost zajišťujeme
pouze koupením permanentky (plavenky).

Cena plavenky je 500 Kč/čtvrtletí. Děti do 10 let 500 Kč/půlroční.
Pondělí 19:00 - 20:00, Úterý 16:00 - 17:00, 18:00 - 19:00

Středa -, Čtvrtek 19:00 - 20:00, Pátek 18:00 - 19:00 www.11zsfm.cz

Fotbalisté zahájí přípravu na jar-
ní odvety v pátek 7. ledna 2011. 
Během přípravy se zúčastní 
soustředění v Luhačovicích a se-
hrají spoustu přípravných duelů 
(vesměs v domácím prostředí). 

Předběžný plán zimní přípravy - muži A
Pikantností bude příprava jak s 
prvoligovým Hradcem Králové, 
tak i s prvoligovou Sigmou Olo-
mouc. Fanoušci ale ligový celek 
ve Stovkách neuvidí, hrát se 
bude vždy na hřišti soupeře. 

7. ledna PÁ  úvodní trénink
8. ledna SO 11:00  Hradec Králové - Fotbal FM Letohrad
8.-13. ledna SO-ČT soustředění Luhačovice 
19. ledna ST 14:30 Fotbal FM - Baník Ostrava B UT Stovky
23. ledna NE 11:00 Sigma Olomouc A - Fotbal FM UT Sigma
26. ledna ST 11:00 Fotbal Třinec - Fotbal FM UT Lesní 
29. ledna SO 11:00 Fotbal FM - MFK Karviná UT Stovky 
2. února ST 11:00 Fotbal FM - Sigma Olomouc B UT Stovky 
5. února SO 12:00 HFK Olomouc - Fotbal FM UT Holice 
12. února SO 11:00 Fotbal FM - FC Vítkovice (??) UT Stovky
19. února SO 11:00 Fotbal FM - Petrovice UT Stovky 
26. února SO 11:00 Fotbal FM - Pawlowice UT Stovky 
5. března SO 11:00 Fotbal FM - SFC Opava UT Stovky 
12. března SO 11:00 Fotbal FM - Baník Ostrava B UT Stovky
19. března SO 11:00 Fotbal FM - Lískovec UT Stovky

Přípravky ročníku 2004 se 
zúčastnily v neděli 12. prosin-
ce dalšího turnaje okresní ligy 
ml. přípravek, konané tento-
krát v Palkovicích.

Kluci předváděli po celý tur-
naj skvělé výkony a fotbalem se 
vyloženě bavili. Užívali si krásné 
„fotbalové“ okamžiky na místní 
palubovce a svými výkony potě-
šili povzbuzující rodinné přísluš-
níky, kteří svým mladým nadějím 
vytvářeli nádhernou atmosféru 
po celý turnaj, za což jim patří 
velké poděkování.

Okresní liga mladších přípravek
Na výsledcích našeho druž-

stva se podíleli tito hráči: Martin 
Hrubý, Lukáš Kiša, Lukáš Rek, 
Vojtěch Kaňák, Radim Řeha, 
Filip Šponer, Maléř Ondřej a Mi-
chal Štětinský.

Trenéři: Roman Šimánek, 
Roman Vojvodík

Výsledky našeho družstva:
Pustkovec 1-3 (Kaňák)
Kozlovice 1-3 (Rek)
Ostrava Jih 4-2 (Maléř, Špo-

ner, Rek, Hrubý)
Staré Město 6-3 (Kiša, Rek 5)
Staříč 2-1 (Maléř, Kaňák)

Letošní rok Plavecký oddíl 
zahajuje svou čtvrtou spor-
tovní sezónu. V říjnu jsme 
započali šňůru okresních a 
krajských kol. Jsme rádi, že 
se začaly první vlaštovky 
úspěchů probojovávat na ob-
lastní přebory. 

Meziokresní přebor v Karvi-
né: Bára Šindlerová – 2. mís-
to za 100 Z, a 2. místo 200 P, 
Novotná Veronika – 3. místo za 
200 P, Hrdina Tomáš – 3. místo 
za 100 VZ, Ličman Šimon – 3. 
místo za 50 P, Kodajková Tere-
za – 1. místo za 400 VZ, 3. místo 
za 100 OPZ, 2. místo za 100 P, 
Kodajek Matěj – 1. místo za 200 
P (3:15,90), 3. místo za 100 VZ, 
2. místo za 50 M, 2. místo za 50 
VZ, 2. místo za 100 P.

Z XXXIV. ročníku Velké ceny 
Třinecka děti po zásluze dovezly 
17 medailových míst. Nejmladší-

Plavecký oddíl bilancuje
mu plavci od nás bylo 5 let. Kat-
ka Fuková obsadila 3. místo na 
25 m prsa. Mezi ročníky 2003 v 
disciplíně na 25 m VZ suverénně 
zvítězila naše Chlopčíková Karla 
a odvezla si své 1. místo a zlato 
za čas 23,44 sec. Z kategorie 
nejmenších jel letos poprvé i 
Petr Mrázek a odvezl si 2. mís-
to za 25 m P. Své překvapení 
si letos užil i Dan Holinka za 2. 
místo v disciplíně 50 m VZ a Jan 
Goryczka za 3. místo v disciplíně 
na 50 m P. Krásná dvě 3. místa 
v disciplíně na 100 m VZ a na 
50 m VZ získal ve své kategorii 
Štěpán Kaspar. Šindlerová Bára 
získala 1. místo za 50 m Z.

A komu se dařilo nejvíc a bla-
hopřejeme, jsou sourozenci Ko-
dajkovi. Matěj získal suverénní 
1. místo za 50 m VZ, 1. místo za 
50 m P, 1. místo za 100 m VZ, 
a své zasloužené 1. místo a zla-

to získal i v závodě Velké ceny 
Třince v polohovém závodě na 
100 m časem 1:26,7. Terezka 
získala 3. místo za 50 m VZ, 3. 
místo za 50 m P, 2. místo za 100 
m VZ, a zasloužené 2. místo v 
polohovém závodě.

V Karviné se konaly oblastní 
přebory mladšího žactva, kde 
bylo přítomno 14 oddílů. Kaspar 
Štěpán obsadil krásné 6. místo 
a měl tak svůj osobní rekord na 
100 m VZ. Kodajek Matěj se stal 
4x přeborníkem ve své disciplí-
ně a ještě skončil jednou druhý. 
Ličman Šimon získal 3. místo za 
50 m P. Na oblastních přeborech 
staršího žactva v Novém Jičíně se 
umístila Terezka Kodajková na 3. 
místě za 50 m VZ. 4. a 5. prosince 
se konal ve Vsetíně Zimní pohár 
Moravy a Slezska, kde nastoupilo 
32 oddílů. Náš Matěj Kodajek ob-
sadil 3x 3. místo. 

Shora zleva: Trenérka Polachová M., Kupcová A., Sindlerová B., Pešová B., Novotná V., Šírová 
D., Kanisová H., Kaspar Š, Janák M., Kovařík R., Hudeček F., trenérka Ličmanová I., druhá řada: 
Kouláková J., Hill R., Turková V., Vojtovičová N., Kaletová A., Ličman Š., Holinka S., Mrozek F., Go-
ryczka J., Hejčík T., Ličmanová K., třetí dolní řada: Lasotová K., Chlopčíková K., Hřívová H., Velká 
V., Kaletová N., Hanková L., Horáková V., Sakalová A., Křístková A., Mrázek P.

Marko a Michael Vykou-
kalovi se už deset let věnují 
baseballu, s nímž začínali ve 
Frýdku-Místku a díky kterému 
se už podívali na evropské i 
světové šampionáty.

Vzpomínáte si ještě na své 
první utkání?

„Samozřejmě, v rámci zimní 
T-ballové ligy, kterou pořádal 
klub KLASIK FRÝDEK-MÍSTEK, 
jsme nastoupili za naše oblíbené 
„YANKEES“ v hale vedle prů-
myslové školy. Zajímavé bylo, 
že to proběhlo jen deset dní po 
našem úplně prvním tréninku.“

Kolik let jste strávili v klu-
bu KLASIK a co zajímavého 
se vám vybaví?

Vydařený rok baseballistů
„Hráli jsme zde sedm let a 

přivezli historicky první medaili 
z mistrovství ČR mladších kade-
tů. Za to, co umíme, si zaslouží 
velké poděkování Marcel Pardík 
a Honza Maštalíř, frýdecko-mís-
tečtí baseballoví srdcaři.“

Pak následoval přestup do 
ARROWS OSTRAVA?

„Ano, chuť hrát baseball té nej-
vyšší úrovně byla veliká, a proto 
jsme společně do ARROWS 
odešli, nezbytností byl i přestup 
na sportovní gymnázium Dany a 
Emila Zátopkových.“

Co vám přinesla uplynulá 
sezóna?

Marko: „Pro mě byla opravdu 
zásadní, neboť jsem hrál poprvé 

za první tým mužskou extraligu. 
Spolupráce se zahraničními po-
silami, zvláště s Američanem 
Gary Kahnem, mi dala spoustu 
informací a rad o nadhozu a jeho 
tréninku.  (pokračování na str. 7)
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(Pokračování ze strany 6)
Klub mi předal ceny za nejlep-

šího juniorského nadhazovače a 
zároveň nejužitečnějšího hráče.“

Michael: „Přispěl jsem 
k bronzové medaili kadetů na 
mistrovství ČR a juniorů v extra-
lize, což ARROWS ocenil při vy-
hlašování nejlepších hráčů klubů 
tituly nejlepšího pálkaře juniorů a 
nejužitečnějšího hráče kadetů.“

Jaké máte cíle pro rok 2011?
Marko: „V polovině ledna za-

čínají výběry do juniorské repre-
zentace a vrcholem by měl být 
šampionát ve španělském Gi-
jónu. V mužském extraligovém 
týmu se chci prosadit na pozici 
prvního nebo druhého startéra. 
S juniory ARROWS bychom 

Vydařený rok baseballistů
rádi letos získali titul mistra ČR 
a v zimě 2011/2012 pošilhávám 
po zimní lize v Jižní Africe, Aus-
trálii nebo Venezuele, ale budu 
v maturitním ročníku, takže zů-
stane asi jenom u přání.“

Michael: „Marko již říkal o 
juniorské reprezentaci, já bych 
jen přidal, že budeme usilovat o 
medailové stupně, neboť mě by 
se mohlo týkat i mistrovství světa 
juniorů v Koreji v roce 2012, pokud 
se tam dostaneme mezi jen třemi 
evropskými týmy. První mužský 
tým ARROWS je moje výzva, ale 
konkurence na mých postech je 
veliká, pokud se tam nedostanu, 
rád bych oblékl zpátky dres frýdec-
ko-místeckého KLASIKU a pomohl 
jim v česko-moravské lize.“

Mikulášský běh
Malá skupinka běžců Slezanu 

Frýdek-Místek vyrazila na Miku-
lášský běh do Vyškova. V kvalitní 
konkurenci několika stovek běžců 
si vedli přímo skvěle. Mezi mlad-
šími žákyněmi zvítězila po velkém 
souboji Helena Benčová. Ve star-
ších žákyních si nejlépe vedla Kat-
ka Siebeltová, která dokázala na 
trati 1 km zvítězit. Její sestra Ve-
ronika doběhla na 4. místě před 
Natálií Závorkovou. Závod star-
ších žáků ovládl suverénně Pavel 
Szymala. Mezi dorostenkami na 
trati 1500 metrů vybojovala Petra 

Čaganová 2. místo. Potom si spo-
lečně s Petrem Lukešem zkusila 
i hlavní závod na 5 km. Oba vy-
bojovali třetí místo, Petra mezi že-
nami časem 21:32 minuty a Petr 
mezi muži časem 16:06 minuty. 
Trenér Josef Nejezchleba doběhl 
na 4. místě v kategorii mužů nad 
50 let. Všem blahopřejeme a dě-
kujeme za vzornou reprezentaci. 

Mikulenka v Japonsku
Nejlepší atlet Slezanu Frýdek-

-Místek Peter Mikulenka odletěl s 
reprezentací České republiky na 
prestižní štafetový závod smíše-
ných družstev Chiba Ekiden ma-

ratón. Startují v něm vždy tři muži 
a tři ženy. Zvítězil univerzitní tým 
Japonska za 2:07.52 hod., před 
Keňou a reprezentací pořádající-
ho Japonska. Česká štafeta do-
běhla na 11. místě v čase 2:15.23 
hodiny. Peter absolvoval vložený 
závod na 5 km a za velice silného 
větru doběhl na 4. místě v čase 
14:51.91 minuty. Zvítězil James 
Nipperess z Austrálie, před Dmi-
try Safronovem z Ruska a domá-
cím Hiroki Mitsuokou, za Pete-
rem doběhl Andrew Biladeau z 
USA. Děkujeme za reprezentaci 
oddílu i města.

Sobotní podvečer ve Frýd-
ku-Místku patřil druholigovým 
hokejistům, kteří přivítali na 
domácím ledě v důležitém sou-
boji svého souseda v tabulce z 
Uherského Hradiště. V prvním 
vzájemném utkání zvítězila 
Piskořova družina 2:1 po samo-
statných nájezdech. Dalo se tak 
opět očekávat vyrovnané utkání 
o důležité druholigové body. 

Početní výhodu dvou hráčů 
využil frýdecký kanonýr Jan Ko-
lařík, který si počkal na přihráv-
ku Petra Rozuma a rozjásal tak 
domácí příznivce – 1:0. Úvodní 
perioda skončila 1:1. Druhou 
třetinu začali domácí opět lépe a 
hostující brankář se musel činit. 
Skóre se však nijak nepohnulo. 
Ve třetí třetině Petr Rozum našel 
Jana Kolaříka, který se prokou-
sal hostující obranou a podruhé 
v zápase rozsvítil červené světlo 
za zády hostujícího brankáře. 
Další možnost, jak pojistit své 

Kolařík hattrickem zařídil vítězství
vedení, přišla na začátku 45. 
minuty, kdy přišla přesilovka 
domácích. Jenže místo tlaku 
přišla chyba, kterou ve vlastním 
oslabení potrestal po samo-
statné akci Jiří Piluša – 2:2. Po 
vyrovnání hosté ožili a snažili 
se urvat vedení na svou stranu. 
Jejich velkou překážkou byl však 
domácí brankář, který opět před-
váděl svůj brankářský um. V 51. 
minutě se napřáhl Jan Kolařík 
a jeho dělovka orazítkovala tyč 
Šteflovy branky. O vítězi neroz-
hodly ani další šance, o které ne-
byly nouze, ale zápas dokráčel 
až do prodloužení.

O tom, kdo tedy získá bonu-
sový bod za vítězství v nastavení 
mělo rozhodnout prodloužení v 
délce 5 minut. To si hosté zkom-
plikovali hned po 17 vteřinách 
nastavení, když hostující Matula 
vyfasoval trest za krosček. Ještě 
před zahájením přesilové hry si 
domácí lodivod vzal oddechový 

čas, aby naordinoval svým svě-
řencům recept na vítězný gól. A 
to se v polovině 62.minuty poda-
řilo. Po krásné souhře domácích 
zkompletoval svůj hattrick Jan Ko-
lařík, který tak získal druhý bonu-
sový bod za výhru v prodloužení. 
Boj o 12. místo je stále otevřený.

Poslední utkání v tomto 
roce na domácí palubovce 
vyznělo jasně pro házenkáře 
SKP Frýdek-Místek, když vy-
soko porazili TJ Jiskra Lázně 
Třeboň 37:24 (16:11). 

Hráči SKP vstoupili do utkání 
famózním způsobem. Ve třetí 
minutě už vedli 4:0 a hostující 
trenér si vyžádal oddechový 
čas. To ale hostům z Třeboně 
nebylo nic platné, protože v 8. 
minutě prohrávali už 7:1. V 16. 
minutě to už bylo drtivé vedení 
domácích 14:4. Pak si hráči SKP 
vybrali čtrnáctiminutový odde-
chový čas, aby dovolili svému 

Házenkáři se loučili se starým 
rokem vysokým vítězstvím

soupeři korigovat na poločaso-
vých 16:11.   Ovšem vstup do 
druhého poločasu byl ve stej-
ných notách jako do začátku 
utkání. Ve 42. minutě  byl rozdíl 
o jedenáct branek pro domá-
cí (26:15).  V závěru utkání již 
domácí na hřišti dominovali, vý-
sledkem je nakonec vítězství o 
třináct branek, čímž se  Frýdec-
ko-Místečtí  odpoutali od posled-
ní příčky extraligové tabulky.        

Sestava: Šoltés, Pyško – L. Pe-
trovský 1, O. Meca 5, R. Meca 4, 
Horut 1, Pernický 2, Unger 1, Dyba 
5, Vacula 1, Hes 3, Majer, Holbein 
8, Hojník 6/3. Trenér: Jiří Kekrt.

SOKOL-PŘEROV: Další domácí střetnutí skončilo 1:3.      Foto: Petr Pavelka

Volejbalistky hrály vesměs doma

Na začátku extraligové sou-
těže měly frýdecko-místecké 
volejbalistky často výhodu do-
mácího prostředí. Dosáhly těch-
to výsledků:

Frýdek-Místek – Přerov 1:3 (-22, 
-23, 16, -22)
Frýdek-Místek – Střešovice 3:0 
(16, 20, 23)
Frýdek-Místek – Olomouc 1:3 

(-21, 20, -14, -15)
Brno – Frýdek-Místek 3:0 (14, 
11, 24).
Frýdek-Místek – Slavia Praha 
3:1 (11, 27, -15, 21)

ŽÁCI
starší žáci B – halový turnaj 

XENA CUP v Bílovci (4. místo)
Ve dnech 4. a 5. prosince se naši 
starší B žáci (roč. 1997) zúčastnili 
X. ročníku XENA CUPU v Bílovci. 
Turnaje se zúčastnilo devět druž-
stev. Hrací systém byl každý s 
každým na 2x12 minut. Naši hráči 
obsadili solidní 4. místo, když 5krát 
vyhráli a pouze 3krát prohráli.
Celkové pořadí: 1. FC Baník 
Ostrava, 2. SFC Opava, 3. FK 
Dukla Bánská Bystrica, 4. Fotbal 
FM, 5. MFK Karviná, 6. FC Hlu-
čín, 7. ŠSK Bílovec, 8. FC Spar-
ta Brno, 9. FC Vítkovice.
Výsledky našeho týmu: Fotbal 
F-M – FC Opava 3:6 (Skokan, 

Janík, Patrik Němec)
Fotbal F-M – FC Sparta Brno 

5:2 (Skokan 2, Uhlíř, Krischke, 
P. Němec)

Fotbal F-M – FC Hlučín 6:3 
(Skokan 3, Uhlíř 2, Krischke)
Fotbal F-M – ŠSK Bílovec 5:2 

(Skokan 2, Němec 2, Uhlíř)
Fotbal F-M – FC Baník Ostrava 0:3
Fotbal F-M – FK Dukla B.Bys-

trica 3:2 (Petr Vokoun, Skokan, 
P. Němec)

Fotbal F-M – MFK Karviná 4:5 (Ja-
ník, Krischke, Skokan, P. Němec)
Fotbal F-M – FC Vítkovice 3:1 

(Skokan, Tvrdý, Vojvodík)
PŘÍPRAVKA

ročník 2000 – Zimní liga
ve Smilovicích

Výsledky FM: - Třinec 3:0 (Ost-
rák 2, Lasák), - Jablunkov 2:0 
(Lasák, Ostrák), - Kozlovice 5:0 
(J. Fukala 2, Ostrák 2, Křižák), 
- Sedliště 5:0 (Ostrák 2, Huvar, 
Vlček, Křižák), - St. Město 9:0 
(Křižák 5, Ostrák 2, Lasák 2).
Sestava FM: M. Fukala - Vlček, 
Huvar, Srubek, Baroš, Ostrák, 
Křižák, Lasák, J. Fukala.
ročník 2001 – Halový turnaj 

ve Vítkovicích (4. místo) 
Výsledky FM: - Vítkovice 0:1, - 
Hlučín 0:0, - Opava 2:0 (Kiša 2), 
- Žilina 0:0, - Brumov 1:1 (Indra), 
- Baník Ostrava 2:1 (D. Maceček, 
Nezhoda), - Karviná 1:1 (Snášel).
Konečné pořadí: 1. Vítkovice, 2. 
Opava, 3. Hlučín, 4. Frýdek-Mís-
tek, 5. Baník Ostrava, 6. Bru-
mov, 7. Karviná, 8. Žilina.
Sestava FM: Vavříček, L. Maceček, 
D. Maceček, Strouhal, Nezhoda, 
Kiša, Myška, Pajurek, Snášel, Indra.

z šachu
Klubový přebor

4. kolo „Dlouhodobého klu-
bového přeboru“, který probíhá 
pod záštitou Klubu přátel šachu 
ve Frýdku-Místku, se uskutečni-
lo v úterý 14. prosince. Do roku 
2011 vstoupí z 1. místa trojice 
tříbodových hráčů Lukáš Weiss-
mann, Michal Vaníček a Martin 
Chochula. Zveme všechny zá-
jemce o DKP na 5. kolo, které 
se uskuteční 5. ledna, do turnaje 
lze ještě „naskočit“. Přijďte si za-
hrát a zažít příjemnou atmosféru 
v kruhu šachových přátel!
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
se na svém 2. zasedání dne 16. 
12. 2010 usneslo vydat na základě 
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, tuto obecně závaz-
nou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1 Úvodní ustanovení
1. Statutární město Frýdek-Místek 
touto vyhláškou zavádí místní po-
platek za provoz systému shroma-
žďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů (dále jen „poplatek“).
2. Řízení o poplatcích vykonává 
Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor správy obecního majetku, 
oddělení místních daní a poplat-
ků (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2 Poplatník
Poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba, která má v obci 
trvalý pobyt; za domácnost může 
být poplatek odváděn společným 
zástupcem, za rodinný nebo by-
tový dům vlastníkem nebo správ-
cem; tyto osoby jsou povinny obci 
oznámit jména a data narození 
osob, za které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má ve 
vlastnictví stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci, 
ve které není hlášena k trvalému 
pobytu žádná fyzická osoba; má-
-li k této stavbě vlastnické právo 
více osob, jsou povinny platit po-
platek společně a nerozdílně, a 
to ve výši odpovídající poplatku 
za jednu fyzickou osobu.
Čl. 3 Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen ohlásit 
správci poplatku vznik své poplat-
kové povinnosti nejpozději do 15 
dnů ode dne, kdy mu povinnost 
platit tento poplatek vznikla, pří-
padně doložit existenci skutečností 
zakládajících osvobození nebo úle-
vu od poplatkové povinnosti. 
2. Poplatník dle čl. 2 písm. b) této 
vyhlášky je povinen ohlásit správ-
ci poplatku zejména příjmení, 
jméno, bydliště, popřípadě další 
adresy pro doručování, evidenční 
nebo popisné číslo stavby určené 
nebo sloužící k individuální rekre-
aci, není-li tato stavba označena 
evidenčním nebo popisným čís-
lem, číslo parcelní pozemku, na 
kterém je tato stavba umístěna. 
3. Stejným způsobem a ve stej-
né lhůtě jsou poplatníci povinni 
ohlásit správci poplatku zánik 
své poplatkové povinnosti v dů-
sledku změny trvalého pobytu 
nebo v důsledku změny vlastnic-
tví ke stavbě určené nebo slouží-
cí k individuální rekreaci.
4. Poplatník, který nemá sídlo 
nebo bydliště na území členského 
státu Evropské unie, jiného smluv-
ního státu Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru nebo 
Švýcarské konfederace, uvede 
kromě údajů požadovaných v od-

Statutární město Frýdek-Místek
Obecně závazná vyhláška č. */2010

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení povolené 

ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Statutární město Frýdek-Místek
Obecně závazná vyhláška č. */2010

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů 

stavci 2 adresu svého zmocněnce 
v tuzemsku pro doručování.
5. Dojde-li ke změně údajů uvede-
ných v ohlášení, je poplatník nebo 
plátce povinen tuto změnu oznámit 
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 4 Sazba poplatku
1. Sazba poplatku pro poplatníka 
podle čl. 2 písm. a) a b) této vy-
hlášky činí 492 Kč a je tvořena:
a) z částky 242 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250 Kč za kalendář-
ní rok. Tato částka je stanovena 
na základě skutečných nákladů 
obce předchozího roku na sběr 
a svoz netříděného komunálního 
odpadu za poplatníka a kalen-
dářní rok, přičemž ze zákona je 
omezena uvedenou výší.
Skutečné náklady roku 2009 na 
sběr a svoz netříděného komunál-
ního odpadu činily: 22.070.228,30 
Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 22.070.228,30 Kč dě-
leno 60.869 (59.807 počet osob 
s trvalým pobytem na území 
obce + 1.062 počet staveb urče-
ných nebo sloužících k individu-
ální rekreaci) = 363 Kč. 
2. V případě změny místa trvalé-
ho pobytu nebo změny vlastnictví 
stavby, která je určena nebo slou-
ží k individuální rekreaci v průběhu 
kalendářního roku, se uhradí po-
platek v poměrné výši, která od-
povídá počtu kalendářních měsíců 
pobytu nebo vlastnictví stavby v 
příslušném kalendářním roce. Do-
jde-li ke změně v průběhu kalen-
dářního měsíce, je pro stanovení 
počtu měsíců rozhodný stav na 
konci tohoto měsíce.

Čl. 5 Splatnost poplatku
1. Poplatek pro poplatníka podle 
čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky 
je splatný:
a) Jednorázově, a to nejpozději 
do 31. 5. příslušného kalendář-
ního roku 
b) je-li poplatek odváděn pro-
střednictvím společného zá-
stupce (správce nebo vlastníka 
bytového domu), ve čtyřech 
splátkách vždy nejpozději do 15. 
4., 15. 7., 15. 10., 15. 1. 
2. Vznikne-li poplatková povin-
nost po datu splatnosti uvede-
ném v odst. 1, je poplatek splatný 
nejpozději do 15. dne měsíce, 
který následuje po měsíci, ve 
kterém poplatková povinnost 
vznikla, nejpozději však do konce 
příslušného kalendářního roku.

Čl. 6 Osvobození a úlevy
1. Od poplatku jsou osvobozeni 
poplatníci uvedení v čl. 2 písm. a),
a) v případě, že se jedná o rodinu 
s počtem dětí vyšším než 3, se 
poplatek za 4. a další dítě neplatí 
(dítětem pro účely této vyhlášky 
se rozumí každý občan do 18 let).
b) po dobu pobytu v Domově dů-
chodců Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace, 28. října 2155, Frýdek-
-Místek, Domě pokojného stáří u 
Panny Marie Frýdecké, Mariánské 
náměstí č.p. 146, Frýdek-Místek, 
Ústavu sociální péče pro mládež 
Ostravice, pobočka Frýdek-Místek, 
J. Lohrera č. p. 779, Frýdek-Místek 
a poplatníci, kteří nejméně 6 měsí-

ců (po sobě jdoucích) v příslušném 
kalendářním roce pobývali v zaříze-
ních sociální a zdravotnické péče 
(např. rehabilitační ústavy, psychi-
atrické léčebny, dětské domovy), a 
to po dobu pobytu v těchto zaříze-
ních. O počátku a ukončení pobytu 
v těchto zařízeních jsou tyto osoby 
povinny správci poplatku předložit 
příslušný doklad.
c) po dobu výkonu vazby nebo 
trestu odnětí svobody v délce 9 
měsíců a více v příslušném ka-
lendářním roce, a to v případě, že 
tato doba bude doložena přísluš-
nými doklady Vězeňské služby.
d) kteří studují a jsou ubytováni 
mimo území statutárního města 
Frýdku-Místku. Tyto osoby jsou 
povinny správci poplatku předlo-
žit příslušný doklad o začátku a 
ukončení studia (potvrzení školy) a 
doklad o ubytování (např. potvrze-
ní vysokoškolské koleje, internátu 
nebo nájemní smlouvu). Osvobo-
zení se neposkytuje za období od 
1. 7. do 31. 8. kalendářního roku.
e) kteří se v příslušném kalendář-
ním roce prokazatelně zdržují déle 
než 9 měsíců v zahraničí. O počát-
ku a ukončení pobytu v zahraničí 
jsou tyto osoby povinny předložit 
správci poplatku příslušný doklad 
(např. potvrzení zahraničního nebo 
tuzemského zaměstnavatele, pří-
padně potvrzení zahraniční nebo 
tuzemské školy, a to v souladu se 
zvláštním právním předpisem).
f) po dobu pobytu v jiné obci v Čes-
ké republice, pokud tento pobyt 
prokážou potvrzením obce o úhra-
dě poplatku za shromažďování, 
sběr, přepravu, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 
včetně uvedení období, za které 
byl tento poplatek uhrazen.
g) jedná-li se o právě narozené dítě, 
a to za měsíc, ve kterém se narodilo.
2. Poplatníci uvedeni v čl. 2 
písm. a) starší 70 let platí popla-
tek ve výši 252 Kč.
3. Od poplatku jsou osvobozeni 
poplatníci uvedeni v čl. 2 písm. b), 
kteří mají na území statutárního 
města Frýdku-Místku trvalý pobyt. 

Čl. 7 Navýšení poplatku 
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny 
poplatníkem včas nebo ve správ-
né výši, vyměří mu obecní úřad 
poplatek platebním výměrem.
2. Včas nezaplacené nebo neod-
vedené poplatky nebo část těch-
to poplatků může obecní úřad 
zvýšit až na trojnásobek toto zvý-
šení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 8 Přechodné ustanovení
Na právní vztahy vzniklé přede 
dnem nabytí účinnosti této vyhláš-
ky se vztahují ustanovení dosa-
vadní obecně závazné vyhlášky.
Čl. 9 Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vy-
hláška č. 5/2009 o místním po-
platku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů ze dne 7. 
12. 2009, v platném znění.

Čl. 10 Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška 
nabývá účinnosti dne 1. 1. 2011.

Zastupitelstvo města Frýdku-Míst-
ku se na svém 2. zasedání dne 16. 
12. 2010 usneslo vydat na základě 
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů, a v soula-
du s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku:

Čl. 1 Úvodní ustanovení
1) Statutární město Frýdek-Mís-
tek touto obecně závaznou vy-
hláškou zavádí místní poplatek 
za provozovaný výherní hrací 
přístroj nebo jiné technické herní 
zařízení povolené ministerstvem 
financí podle jiného právního 
předpisu (dále jen „poplatek“).
2) Řízení o poplatcích vykonává 
Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor správy obecního majetku, 
oddělení místních daní a poplat-
ků (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2 Předmět poplatku, 
poplatník

1) Poplatku za provozovaný vý-
herní hrací přístroj nebo jiné tech-
nické herní zařízení povolené mi-
nisterstvem financí podléhá každý 
a) povolený hrací přístroj nebo 
b) jiné technické herní zařízení 
povolené ministerstvem financí.
2) Poplatníkem je provozovatel 
výherního hracího přístroje (dále 
jen „VHP“) nebo jiného technic-
kého herního zařízení povolené-
ho ministerstvem financí (dále 
jen „jiné THZ“).
Čl. 3 Vznik a zánik poplatko-

vé povinnosti
1) Poplatková povinnost vzniká:
a) dnem uvedení VHP do provozu,
b) dnem nabytí právní moci po-
volení k provozování jiného THZ.
2) Poplatková povinnost zaniká:
a) dnem ukončení provozu VHP,
b) dnem pozbytí platnosti povo-
lení k provozování jiného THZ.
Čl. 4 Ohlašovací povinnost

1) Provozovatel VHP je povinen 
ohlásit správci poplatku uvedení 
VHP do provozu, a to ve lhůtě do 8 
dnů od uvedení do provozu. Ve stej-
né lhůtě je povinen ohlásit ukončení 
provozu VHP. Tyto skutečnosti pro-
káže protokolem o zahájení provozu 
a protokolem o ukončení provozu.
2) Provozovatel jiného THZ je 
povinen ohlásit správci poplatku 
povolení tohoto zařízení, a to ve 
lhůtě do 8 dnů ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí vydaného 
ministerstvem financí. Ve stejné 
lhůtě je povinen ohlásit pozbytí 
platnosti tohoto povolení.
3) Poplatník je povinen sdělit 
správci poplatku název nebo ob-
chodní firmu právnické osoby, 
sídlo, IČ, čísla účtů u peněžních 

ústavů, na nichž jsou soustředěny 
peněžní prostředky z její podnika-
telské činnosti, identifikační znaky 
výherního hracího přístroje, popř. 
jiného THZ, jeho umístění, jakož i 
každou další skutečnost mající vliv 
na poplatkovou povinnost. Poplat-
ník je dále povinen sdělit adresu 
pro doručování a osoby, které 
jsou jeho jménem oprávněny jed-
nat v poplatkových věcech. 
4) Dojde-li ke změně údajů či 
skutečností uvedených v ohlá-
šení, je poplatník povinen tuto 
změnu oznámit do 15 dnů ode 
dne, kdy nastala.

Čl. 5 Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí 5 000 Kč 
na 3 měsíce za každý VHP nebo 
jiné THZ.
2) V případě, že VHP je provozo-
ván po dobu kratší než 3 měsíce, 
platí se poplatek v poměrné výši 
podle počtu dnů provozování VHP. 
3) Je-li jiné THZ povoleno na dobu 
kratší než 3 měsíce, platí se popla-
tek v poměrné výši podle počtu dnů, 
na který bylo zařízení povoleno.

Čl. 6 Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný čtvrtletně, a to 
vždy nejpozději do posledního dne 
příslušného kalendářního čtvrtletí. 
Poplatek je možné zaplatit také jed-
norázově za celou předpokládanou 
dobu provozu VHP nebo za celou 
dobu, na kterou bylo vydáno roz-
hodnutí ministerstva financí o povo-
lení provozu jiného THZ.
2) Připadne-li lhůta splatnosti na 
sobotu, neděli nebo státem uznaný 
svátek, je dnem, ve kterém je poplat-
ník povinen svoji povinnost splnit, 
nejblíže následující pracovní den.

Čl. 7 Navýšení poplatku
Nezaplacení poplatku včas nebo ve 
správné výši může podléhat zvý-
šení poplatku podle § 11 zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 8 Přechodná ustanovení

1) Na právní vztahy vzniklé přede 
dnem nabytí účinnosti této vyhláš-
ky se vztahují ustanovení dosa-
vadní obecně závazné vyhlášky.
2) Poplatník, kterému bylo mini-
sterstvem financí vydáno povo-
lení k provozování jiného THZ 
přede dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky, je povinen tuto skuteč-
nost ohlásit správci poplatku ve 
lhůtě do 8 dnů ode dne nabytí 
účinnosti této vyhlášky. 
Čl. 9 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vy-
hláška č. 4/2010, o místním po-
platku za provozovaný výherní 
hrací přístroj nebo jiné technické 
herní zařízení ze dne 26. 7. 2010.

Čl. 10 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 
dnem 1. 1. 2011.
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Zastupitelstvo města Frýdku-Míst-
ku se na svém 2. zasedání dne 
16. 12. 2010 usneslo vydat podle 
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpi-
sů, a v souladu s ustanoveními § 
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, tuto obecně závaz-
nou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1 Úvodní ustanovení
1. Statutární město Frýdek-Mís-
tek touto vyhláškou zavádí místní 
poplatek za užívání veřejného 
prostranství (dále jen „poplatek“). 
2. Řízení o poplatcích vykonává 
Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor správy obecního majetku, 
oddělení místních daní a poplat-
ků (dále jen „správce poplatku“). 

Čl. 2 Předmět poplatku 
a poplatník

1. Poplatek za užívání veřejného 
prostranství se vybírá za zvláštní 
užívání veřejného prostranství, 
kterým se rozumí provádění 
výkopových prací, umístění do-
časných staveb a zařízení slou-
žících pro poskytování prodeje a 
služeb, pro umístění stavebních 
nebo reklamních zařízení, zaří-
zení cirkusů, lunaparků a jiných 
obdobných atrakcí, umístění 
skládek, vyhrazení trvalého par-
kovacího místa a užívání tohoto 
prostranství pro kulturní, sportov-
ní a reklamní akce nebo potřeby 
tvorby filmových a televizních děl.
2. Poplatek za užívání veřej-
ného prostranství platí fyzické 
i právnické osoby, které užívají 
veřejné prostranství způsobem 
uvedeným v odstavci 1.
Čl. 3 Veřejná prostranství 

Poplatek podle této vyhlášky se pla-
tí za užívání veřejných prostranství, 
jejichž parcelní čísla jsou uvedena 
v příloze č. 1. Tato příloha tvoří ne-
dílnou součást této vyhlášky.

Čl. 4 Vznik a zánik
 poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, 
kdy začalo užívání veřejného 
prostranství, a trvá až do dne, 
kdy toto užívání fakticky skončilo.
Čl. 5 Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen ohlásit 
zvláštní užívání veřejného pro-
stranství správci poplatku nejpoz-
ději 8 dní před zahájením užívání 
veřejného prostranství. V případě 
užívání veřejného prostranství po 
dobu kratší než 5 dní, je povinen 
splnit ohlašovací povinnost nej-
později v den zahájení užívání 
veřejného prostranství. Pokud 
tento den připadne na sobotu, 
neděli nebo státem uznaný svá-
tek, je poplatník povinen splnit 
ohlašovací povinnost nejblíže 
následující pracovní den.
2. V ohlášení poplatník uvede:
a) jméno, popřípadě jména, a pří-
jmení nebo název nebo obchodní 
firmu, obecný identifikátor, byl-li 
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, 
místo podnikání, popřípadě další 
adresy pro doručování; právnická 
osoba uvede též osoby, které jsou 
jejím jménem oprávněny jednat v 
poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u posky-
tovatelů platebních služeb, včetně 
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poskytovatelů těchto služeb v za-
hraničí, užívaných v souvislosti s 
podnikatelskou činností, v případě, 
že předmět poplatku souvisí s pod-
nikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro sta-
novení výše poplatkové povin-
nosti, zejména předpokládanou 
dobu, způsob, místo a výměru 
užívání veřejného prostranství, 
včetně skutečností dokládajících 
vznik nároku na úlevu nebo pří-
padné osvobození od poplatku.
3. Poplatník, který nemá sídlo nebo 
bydliště na území členského státu 
Evropské unie, jiného smluvního 
státu Dohody o Evropském hospo-
dářském prostoru nebo Švýcarské 
konfederace, uvede kromě údajů 
požadovaných v odstavci 2 adresu 
svého zmocněnce v tuzemsku pro 
doručování. §14a odst. 2 zákona o 
místních poplatcích
4. Dojde-li ke změně údajů uvede-
ných v ohlášení, je poplatník nebo 
plátce povinen tuto změnu oznámit 
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
5. Po ukončení užívání veřejné-
ho prostranství je poplatník povi-
nen ohlásit skutečný stav údajů 
uvedených v odst. 2 písm. c) 
nejpozději do 15 dnů.

Čl. 6 Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí za každý i 
započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných sta-
veb sloužících pro poskytování 
prodeje a služeb 1 Kč
b) za umístění zařízení sloužících 
pro poskytování prodeje (za umís-
tění stánku, prodejního pultu, ki-
osku nebo jiného zařízení včetně 
manipulačního prostoru, skládek 
zboží a vystaveného zboží): 
- určených k prodeji vlastních 
výpěstků chovatelských a pěsti-
telských a prodej 
těch výrobků, které mají charak-
ter drobných ručních prací 40 Kč
- určených k prodeji ovoce, zele-
niny, potravin 80 Kč
- určených k prodeji ostatních 
100 Kč 
Prodává-li prodejce zboží z více 
cenových pásem, stanoví se 
cena podle vyšší sazby.
c) za umístění zařízení sloužících 
pro poskytování služeb (mimo 
venkovního posezení sloužící k 
občerstvení) 10 Kč 
d) za umístění zařízení sloužících pro 
poskytování služeb (venkovní pose-
zení sloužící k občerstvení) 1 Kč
e) za umístění skládek, staveb-
ních zařízení a provádění výko-
pových prací 5 Kč 
f) za umístění zařízení lunaparků 
a jiných obdobných atrakcí 10 Kč
g) za umístění zařízení cirkusů 5 Kč 
h) za užívání veřejného prostranství 
pro kulturní a sportovní akce 1 Kč 
i) za užívání veřejného prostran-
ství pro reklamní akce 10 Kč 
j) za užívání veř. prostranství pro 
potřeby tvorby filmových a tele-
vizních děl 2 Kč
k) za vyhrazení trvalého parko-
vacího místa 5 Kč 
l) za umístění reklamního zařízení 5 Kč
2. Statutární město Frýdek-Mís-
tek stanovuje poplatek paušální 
částkou takto:
a) za umístění dočasných sta-
veb sloužících pro poskytování 
prodeje a služeb - za každý i za-

počatý m2 300 Kč/rok
b) za vyhrazení trvalého parko-
vacího místa - za každý i zapo-
čatý m2 100 Kč/měsíc 
c) za umístění reklamního zaří-
zení  - za každý i započatý m2 50 
Kč/měsíc 

Čl. 7 Splatnost poplatku 
1. Poplatek dle čl. 6 odst. 1 písm. 
f) a g) je splatný v den, kdy bylo 
s užíváním veřejného prostran-
ství započato.
2. Poplatek dle čl. 6 odst. 2 písm. 
b) a c) je splatný do 15. dne ná-
sledujícího kalendářního měsíce.
3. V případě, že užívání veřejné-
ho prostranství netrvá celý kalen-
dářní rok, je poplatek ve všech 
sazbách vyjma sazeb dle čl. 6 
odst. 1 písm. f) a g) a vyjma sa-
zeb dle čl. 6 odst. 2 splatný do 15 
dnů od ukončení užívání veřejné-
ho prostranství, nejpozději však 
do 31. 12. kalendářního roku.
4. V případě, že užívání veřejné-
ho prostranství trvá celý kalen-
dářní rok, je poplatek splatný ve 
všech sazbách vyjma sazeb dle 
čl. 6 odst. 1 písm. f) a g) a dle čl. 
6 odst. 2 písm. b a c) ve dvou 
stejných splátkách, a to do 30. 6. 
a 31. 12. kalendářního roku.

Čl. 8 Osvobození a úlevy
1. Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parko-
vacího místa pro osobu zdravot-
ně postiženou, § 4 odst. 3 záko-
na o místních poplatcích 
b) z akcí pořádaných na veřej-
ném prostranství, jejichž výtěžek 
je určen na charitativní a veřejně 
prospěšné účely.
2. Od poplatku se dále osvobozují:
a) opravy a investiční akce re-
alizované Statutárním městem 
Frýdek-Místek,
b) kulturní a sportovní akce po-
řádané Statutárním městem Frý-
dek-Místek nebo pořádané pod 
záštitou či s finanční spoluúčastí 
Statutárního města Frýdek-Místek, 
c) uživatelé veřejného prostran-
ství, kteří jsou vlastníky nebo spo-
luvlastníky dotčeného pozemku.

Čl. 9 Navýšení poplatku 
1. Nebudou-li poplatky zapla-
ceny poplatníkem včas nebo ve 
správné výši, vyměří mu správce 
poplatek platebním výměrem.
2. Včas nezaplacené nebo ne-
odvedené poplatky nebo část 
těchto poplatků může správce 
poplatku zvýšit až na trojnáso-
bek; toto zvýšení je příslušen-
stvím poplatku. § 11 odst. 3 zá-
kona o místních poplatcích
Čl. 10 Přechodné ustanovení
Na právní vztahy vzniklé přede 
dnem nabytí účinnosti této vyhláš-
ky se vztahují ustanovení dosa-
vadní obecně závazné vyhlášky.
Čl. 11 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláš-
ka č. 2/2009 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství, ze 
dne 29. 6. 2009, v platném znění.

Čl. 12 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 
dnem 1. 1. 2011.

Součástí vyhlášky je:
Příloha č. 1 – seznam parcelních 
čísel pozemků, na kterých se na-
cházejí zpoplatňovaná veřejná 
prostranství statutárního města 
Frýdek-Místek 

Statutární město Frýdek-Místek
Obecně závazná vyhláška č. */2010

o místním poplatku z ubytovací kapacity
Zastupitelstvo města Frýdku-
-Místku se na svém 2. zasedání 
dne 16. 12. 2010 usneslo vydat 
na základě ustanovení § 14 
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů a v soula-
du s § 10 písm. d) a § 84 odst. 
2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, 
tuto obecně závaznou vyhlášku 
(dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1 Úvodní ustanovení
1. Statutární město Frýdek-Mís-
tek touto vyhláškou zavádí míst-
ní poplatek z ubytovací kapacity 
(dále jen „poplatek“).
2. Řízení o poplatcích vykonává 
Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor správy obecního majetku, 
oddělení místních daní a poplat-
ků (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2 Předmět poplatku 
a poplatník

1. Poplatek z ubytovací kapaci-
ty se vybírá v zařízeních urče-
ných k přechodnému ubytování 
za úplatu. § 7 odst. 1 zákona o 
místních poplatcích
2. Poplatek platí ubytovatel, kte-
rým je fyzická nebo právnická 
osoba, která přechodné ubyto-
vání poskytla.
Čl. 3 Ohlašovací povinnost

1. Poplatník (ubytovatel) je po-
vinen ohlásit správci poplatku 
vznik své poplatkové povinnosti 
do 15 dnů od zahájení činnosti 
spočívající v poskytování pře-
chodného ubytování za úplatu 
v zařízeních určených k přechod-
nému ubytování. Stejným způ-
sobem ohlásí ubytovatel správci 
poplatku ukončení činnosti spočí-
vající v poskytování přechodného 
ubytování za úplatu.
2. V ohlášení poplatník (ubytova-
tel) uvede:
a) jméno, popřípadě jména, a 
příjmení nebo název nebo ob-
chodní firmu, obecný identifiká-
tor, byl-li přidělen, místo pobytu 
nebo sídlo, místo podnikání, po-
případě další adresy pro doručo-
vání; právnická osoba uvede též 
osoby, které jsou jejím jménem 
oprávněny jednat v poplatko-
vých věcech,
b) čísla všech svých účtů u po-
skytovatelů platebních služeb, 
včetně poskytovatelů těchto 
služeb v zahraničí, užívaných v 
souvislosti s podnikatelskou čin-
ností, v případě, že předmět po-
platku souvisí s podnikatelskou 
činností poplatníka,
c) další údaje a skutečnosti roz-
hodné pro stanovení výše po-
platkové povinnosti, včetně sku-
tečností zakládajících nárok na 
úlevu nebo případné osvobození 
od poplatkové povinnosti.

3. Poplatník, který nemá sídlo 
nebo bydliště na území členského 
státu Evropské unie, jiného smluv-
ního státu Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru nebo 
Švýcarské konfederace, uvede 
kromě údajů požadovaných v od-
stavci 2 adresu svého zmocněnce 
v tuzemsku pro doručování.
4. Dojde-li ke změně údajů uve-
dených v ohlášení, je poplatník 
povinen tuto změnu oznámit do 
15 dnů ode dne, kdy nastala. 
5. Ubytovatel je povinen vést 
evidenční knihu, do které za-
pisuje dobu ubytování, jméno, 
příjmení, adresu místa trvalého 
pobytu nebo místa trvalého by-
dliště v zahraničí a číslo občan-
ského průkazu nebo cestovního 
dokladu fyzické osoby, které 
ubytování poskytl. Zápisy do 
evidenční knihy musí být vedeny 
přehledně a srozumitelně a musí 
být uspořádány postupně z ča-
sového hlediska.

Čl. 4 Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každé 
využité lůžko a den 6 Kč.

Čl. 5 Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději 
do 30 dnů po uplynutí pololetí 
příslušného kalendářního roku.

Čl. 6 Osvobození a úlevy
1. Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zaříze-
ních sloužících pro přechodné 
ubytování studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita ve zdra-
votnických nebo lázeňských za-
řízeních, pokud nejsou užívána 
jako hotelová zařízení,
c) ubytovací kapacita v zaříze-
ních sloužících sociálním a cha-
ritativním účelům.
2. Od poplatku se dále osvobo-
zuje: ubytovací kapacita v uby-
tovnách provozovaných Statu-
tárním městem Frýdek-Místek.

Čl. 7 Navýšení poplatku 
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny 
poplatníkem včas nebo ve správ-
né výši, vyměří správce poplatku 
poplatek platebním výměrem.
2. Včas nezaplacené nebo ne-
odvedené poplatky nebo část 
těchto poplatků může správce 
poplatku zvýšit až na trojnáso-
bek; toto zvýšení je příslušen-
stvím poplatku.
Čl. 8 Přechodné ustanovení

Na právní vztahy vzniklé přede 
dnem nabytí účinnosti této vyhláš-
ky se vztahují ustanovení dosa-
vadní obecně závazné vyhlášky.
Čl. 9 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vy-
hláška č. 7/2003, o místním po-
platku z ubytovací kapacity, ze 
dne 3. 11. 2003, v platném znění.

Čl. 10 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 
dnem 1. 1. 2011. 
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Zastupitelstvo města Frýdku-
-Místku se na svém 2. zasedání 
dne 16. 12. 2010 usneslo vydat 
na základě ustanovení § 14 
odst. 2 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
1. Statutární město Frýdek-
-Místek touto vyhláškou zavádí 
místní poplatek ze psů (dále jen 
„poplatek“).
2. Řízení o poplatcích vykonává 
Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor správy obecního majetku, 
oddělení místních daní a poplat-
ků (dále jen „správce poplatku“). 
Čl. 2 Poplatník a předmět 

poplatku
1. Poplatek ze psů platí držitel 
psa. Držitelem je fyzická nebo 
právnická osoba, která má trvalý 
pobyt nebo sídlo na území sta-
tutárního města Frýdku-Místku.
2. Poplatek ze psů se platí ze 
psů starších 3 měsíců. 
Čl. 3 Vznik a zánik poplatko-

vé povinnosti
1. Poplatková povinnost vzniká 
držiteli psa v den, kdy pes dovršil 
stáří tří měsíců nebo v den, kdy 
nabyl psa staršího tří měsíců.
2. V případě držení psa po 
dobu kratší než jeden rok se 
platí poplatek v poměrné výši, 
která odpovídá počtu i započa-
tých kalendářních měsíců. Při 
změně místa trvalého pobytu 
nebo sídla platí držitel psa po-
platek od počátku kalendářního 
měsíce následujícího po měsí-
ci, ve kterém změna nastala, 
nově příslušné obci.
3. Poplatková povinnost zaniká 
dnem, kdy přestala být fyzická 
nebo právnická osoba držite-
lem psa (např. úhynem psa, 
jeho ztrátou, darováním nebo 
prodejem), přičemž se popla-
tek platí i za započatý kalen-
dářní měsíc, ve kterém taková 
skutečnost nastala.
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Čl. 4 Ohlašovací povinnost
1. Držitel psa je povinen ohlásit 
správci poplatku vznik své po-
platkové povinnosti do 15 dnů 
ode dne jejího vzniku. Stejným 
způsobem je povinen oznámit 
také zánik své poplatkové po-
vinnosti.
2. Povinnost ohlásit držení psa 
má i osoba, která je od poplatku 
osvobozena.
3. V ohlášení držitel psa uvede:
a) jméno, popřípadě jména, a pří-
jmení nebo název nebo obchodní 
firmu, obecný identifikátor, byl-li 
přidělen, místo pobytu nebo síd-
lo, místo podnikání, popřípadě 
další adresy pro doručování; 
právnická osoba uvede též 
osoby, které jsou jejím jménem 
oprávněny jednat ve věcech po-
platkových,
b) čísla všech svých účtů u po-
skytovatelů platebních služeb, 
včetně poskytovatelů těchto 
služeb v zahraničí, užívaných v 
souvislosti s podnikatelskou čin-
ností, v případě, že předmět po-
platku souvisí s podnikatelskou 
činností poplatníka,
c) údaje rozhodné pro stanove-
ní výše poplatkové povinnosti, 
zejména stáří a počet držených 
psů, dobu držení, skutečnosti 
zakládající vznik nároku na úle-
vu nebo osvobození od poplatku
4. Dojde-li ke změně údajů uve-
dených v ohlášení, je držitel psa 
povinen tuto změnu oznámit do 
15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 5 Sazba poplatku
1. Sazba poplatku ze psů činí 
1500 Kč za kalendářní rok a jed-
noho psa poplatníka, který má 
trvalé bydliště v bytovém domě 
na území statutárního města 
Frýdku-Místku.
2. Sazba poplatku ze psů činí 
700 Kč za kalendářní rok a jed-
noho psa poplatníka, který má 
trvalé bydliště v rodinném domě 
na území statutárního města 
Frýdku-Místku nebo pokud je 
pes celoročně umístěn jako hlí-
dací na pozemku držitele psa 
nebo je určen k hlídání objektu. 
3. Sazba poplatku ze psů činí 
200 Kč za kalendářní rok a jed-

noho psa, jehož držitelem je po-
živatel invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmu, anebo poživatel 
sirotčího důchodu.
4. Sazba poplatku u druhého a 
každého dalšího psa téhož drži-
tele je zvýšena o 50%. 

Čl. 6 Splatnost poplatku 
1. Poplatek je splatný nejpoz-
ději do 31. 5. příslušného kalen-
dářního roku.
2. Vznikne-li poplatková povin-
nost po datu splatnosti uvede-
ném v odstavci 1), je poplatek 
splatný nejpozději do 15. dne 
měsíce, který následuje po mě-
síci, ve kterém poplatková povin-
nost vznikla, nejpozději do konce 
příslušného kalendářního roku.

Čl. 7 Osvobození a úlevy
1. Od poplatku ze psů je osvo-
bozen držitel psa, kterým je 
osoba nevidomá, bezmocná 
a osoba s těžkým zdravotním 
postižením, které byl přiznán 
III. stupeň mimořádných vý-
hod podle zvláštního právního 
předpisu, osoba provádějící vý-
cvik psů určených k doprovodu 
těchto osob, osoba provozující 
útulek zřízený obcí pro ztrace-
né nebo opuštěné psy nebo 
osoba, které stanoví povinnost 
držení a používání psa zvláštní 
právní předpis.
2. Od poplatku se dále osvobozují:
a) Policie ČR, pokud má přísluš-
né osvědčení o výcviku psa,
b) osoba, která smluvně zajišťu-
je pro Statutární město Frýdek-
-Místek odchyt psů a jejich umís-
tění v útulku,
c) osoba, která převzala psa 
z útulku, který smluvně zajišťuje 
pro Statutární město Frýdek-Mís-
tek odchyt psů a jejich umístění, 
na dobu 1 roku ode dne převzetí,
d) osoba, která používá psa 
k léčbě občanů – canisterapii.

Čl. 8 Navýšení poplatku
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny 
držitelem psa včas nebo ve správ-
né výši, vyměří mu správce poplat-
ku poplatek platebním výměrem. 
2. Včas nezaplacené nebo ne-
odvedené poplatky nebo část 
těchto poplatků může správce 
poplatku zvýšit až na trojnáso-
bek; toto zvýšení je příslušen-
stvím poplatku.
Čl. 9 Přechodné ustanovení

Na právní vztahy vzniklé přede 
dnem nabytí účinnosti této vyhláš-
ky se vztahují ustanovení dosa-
vadní obecně závazné vyhlášky.
Čl. 10 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vy-
hláška č. 2/2010 o místním po-
platku ze psů, ze dne 8. 2. 2010.

Čl. 11 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 
dnem 1. 1. 2011.

Lyžařský areál BÍLÁ – MEZIVODÍ
pořádá již tradičně v lednu a únoru 2011

LYŽAŘSKOU ŠKOLU
sjezdového lyžování a snowboardingu

pro děti od 5 do 15 let.
Začínáme v sobotu 8. 1. 2011 a
pokračujeme dalších 6 sobot.

Na vaše ratolesti se těší zkušení instruktoři.
Tel.: 777 670 566 

Web: www.skimezivodi.cz
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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 – nerozebrané: 
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 prodejny Mountfield 4.1. - 6.1.
U krytého bazénu 11.1. - 13.1.
Park.u Kauflandu 18.1. - 20.1.
Parkoviště u Billy 25.1. - 27.1. 

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. 558 440 062, 
558 440 061, 558 440 078.

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Lískovec
objek tč.p. 34, nebytové prostory o výměře 280 m2,
bývalá výrobna uzenin u Nové Osady ve Frýdku
k.ú. Místek
objekt č.p. 2318, 1. máje
nebytové prostory o výměře 42,60 m2, I. NP,
dříve kadeřnictví
objekt č.p. 1975, 8. pěšího pluku
nebytové prostory o výměře 15,08 m2, II. NP, kancelář
nebytové prostory o výměře 15,66 m2, IV. NP, kancelář
nebytové prostory o výměře 14,98 m2, IV. NP, kancelář
Malý podchod (u bývalého autobusového nádraží)
nebytové prostory o výměře 3 m2, I. PP, prodejní stánek
nebytové prostory o výměře 52,50 m2, I. PP, 4 prodejní stánky
objekt bez č.p./č.e., Hlavní
nebytové prostory o výměře 15,25 m2, I. NP, sklad
objekt č.p. 811, Malý Koloredov
nebytové prostory o výměře 57,38 m2, IV. NP, kancelář
nebytové prostory o výměře 41,54 m2, IV. NP, kancelář
Místecká kasárna, objekt bez č.p./č.e. na pozemku 

p.č. 3992/4
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP, garážování
Místecká kasárna, objekt bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č. 3975/7
nebytové prostory o výměře 94,86 m2, I. NP, garážování
k.ú. Frýdek
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP, kancelář
objekt č.p. 1166, Těšínská
nebytové prostory o výměře 60 m2, II. NP, kancelář
objekt č.p. 1146, Těšínská
nebytové prostory o výměře 17,94 m2, I. PP, sklad
objekt č.p. 46, Zámecké náměstí
nebytové prostory o výměře 100,1 m2 I. NP, sklad
objekt č.p. 647, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o výměře 18,99 m2 II. NP, kancelář
objekt č.p. 1861, Střelniční
nebytové prostory o výměře 9,6 m2, kancelář
objekt č.p. 646, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o výměře 43,73 m2 II. NP, kanceláře

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
– Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174.

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory

Statutární město Frýdek-Mís-
tek vyhlašuje výběrové dotační 
řízení na poskytnutí neinvestič-
ních dotací z rozpočtu Statutár-
ního města Frýdku-Místku pro 
právnické a fyzické osoby na 
podporu projektů ve zdravotnic-
tví pro rok 2011.

Podporovanými
oblastmi jsou:

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

2) podpora materiálně-tech-
nického zabezpečení preven-
tivních programů neinvestičního 
charakteru vedoucích ke zlep-
šení zdravotního stavu obyva-
telstva ve městě, které se snaží 
zabránit zhoršování zdravotního 
stavu ohrožených skupin zejmé-
na seniorů, osob s mentálním, 
smyslovým či tělesným postiže-
ním a dětí,

3) podpora celoroční pravi-
delné činnosti i individuálních 
akcí pro zdravotně postižené 
občany, včetně rekondičních a 
relaxačních pobytů,

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

Žadatel se do výběrového 
řízení přihlašuje na základě žá-
dosti, vyplněné za každou oblast 
samostatně. Součástí žádosti 

Dotační programy na podporu projektů ve zdravotnictví pro rok 2011
jsou přílohy: kopie stanov, statu-
tu, zřizovací listiny, apod., kopie 
smlouvy o uzavření účtu u ban-
kovního ústavu, kopie dokladu o 
přidělení IČ, kopie dokladů o vol-
bě nebo jmenování statutárního 
zástupce, současně s dokladem 
osvědčujícím oprávnění zástup-
ce jednat jménem subjektu na-
venek (podepisovat smlouvy), 
prohlášení o souhlasu se zve-
řejněním identifikačních údajů o 
poskytovateli a výši poskytnuté 
dotace, v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně ně-
kterých zákonů v platném znění, 
je-li žadatelem FO.

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

Při hodnocení jednotlivých 
projektů bude přihlíženo:

K formální správnosti žádosti, 
k obsahové stránce žádosti, zda 
projekt odpovídá vyhlášeným 
dotačním programům, místním 
potřebám a prioritám v dané ob-
lasti, k efektivně vynakládaným 
finančním prostředkům, k plnění 
závazků vyplývajících ze smluv 
uzavřených na projekty v minu-
lém roce. 

Podmínky, zásady, žádost:
Veškeré informace souvisejí-

cí s výběrovým dotačním řízením 

včetně podmínek vyhlášených 
dotačních programů, zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu 
Statutárního města Frýdku-Míst-
ku na podporu oblasti zdravot-
nictví, žádosti o dotaci poskyt-
nutou z rozpočtu Statutárního 
města Frýdku-Místku pro rok 
2011, jsou k dispozici na inter-
netové adrese www.frydekmis-
tek.cz nebo přímo na Odboru 
sociálních služeb Magistrátu 
města Frýdku-Místku, Radniční 
1149, Frýdek-Místek.

Kontaktní osoba:
bližší informace pro žadatele 

o dotaci na podporu projektů ve 
zdravotnictví poskytne Věra Ko-
nečná, tel.: 558 609 315, e-mail: 
konecna.vera@frydekmistek.cz.

Termín pro podání žádosti:
žadatel podává přihlášku o 

poskytnutí dotace v jednom po-
depsaném originále s přílohami 
v tištěné verzi, a to doporučeně 
poštou nebo osobně na poda-
telně Magistrátu města Frýd-
ku-Místku nejpozději do 28. 2. 
2011 včetně, na adresu: 
Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku

Odbor sociálních služeb
Radniční 1149

738 22 Frýdek-Místek
v obálce označené textem: 

„Neotvírat – Žádost o dotaci 
(v levém horním rohu obálky). 
Plný název či jméno žadatele o 
dotaci a adresa.

Centrum pečovatelské služby 
Frýdek-Místek p. o., Zámecká 
1266 nabízí seniorům a zdravot-
ně postiženým občanům města 
Frýdku-Místku, včetně Lískovce, 
Chlebovic, Zelinkovic, Lysůvek 
a Skalice, možnost dovozu obě-
dů až do domácnosti.

MÁTE ZÁJEM O DOVOZ OBĚDŮ DO DOMÁCNOSTÍ ?
Tato služba je poskytová-

na celoročně včetně víkendů a 
svátků s možností výběru  stravy 
běžné, diabetické a žlučníkové.

Obědy jsou dováženy pra-
covníky sociálních služeb v ter-
mojídlonosičích, které propůjču-
je naše organizace.

V případě Vašeho zájmu 
o naši pečovatelskou službu 
získáte potřebné informace  
přímo v Centru pečovatelské 
služby, Zámecká 1266, Frý-
dek-Místek nebo na telefon-
ních číslech 558 433 975, 775 
790 008. 

Výkup papíru se provádí
na SD Collolouky 

a na Separaci v Lískovci. 
Provozní doba: 
SD Collolouky 

Po-Pá 8-18 hod, So 8-14 hod
V Lískovci 

Po-Pá 6-14 hod
Tel.: 595 174 058, 736 422 259 

nebo 603 881 672

Žádosti k účasti ve výběro-
vém řízení na poskytnutí půjček z 
„Fondu rozvoje bydlení“ na území 
statutárního města Frýdek-Místek 
pro rok 2011 lze podat na závaz-
ných formulářích na Magistrátu 

Půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“ 
na území města Frýdek-Místek

města Frýdku-Místku, Radniční 
1148, odbor správy obecního 
majetku, ve lhůtě od 2. 1. 2011 do 
31. 1. 2011. Bližší informace na 
www.frydekmistek.cz, nebo tel. 
558 609 172, 558 609 171.

Na internet je v současné 
době v ČR připojena více než 
polovina domácností, které je 
mimo jiné používají k vyhledává-
ní potřebných informací.

Pro lepší zkvalitnění služeb se 
rozhodla Frýdecká skládka, a.s. 
otevřít nové, přehlednější webo-
vé stránky, které se nacházejí na 
adrese: www.fmskladka.cz 

Na stránkách lze zjistit struk-
turu firmy a činnosti, kterými 
se Frýdecká skládka zaobírá. 
Při podrobnějším prozkoumání 
zjistíte, že se skládá z jednotli-
vých středisek, z nichž má kaž-
dé jinou náplň. Každé středisko 
má odkaz na mapě (mapy.cz), 
takže ho lze pohodlně najít. U 
každého střediska je popsáno, 
jaké provádí práce, kdo za něj 
zodpovídá a na koho se můžete 
obrátit v případě potřeby jednot-
livých služeb daného střediska.

Krom jednotlivých středisek 
je v části „Kontakty“ uveden 
celkový přehled jmen pracov-
níků, s nimiž se lze telefonicky 
nebo e-mailem spojit, včetně 
adresy firmy a potřebných fak-
turačních údajů. 

Pro lepší informovanost 
je v části zvané „Poradna“ 
vysvětleno. kam volat, když 
potřebujete jednotlivé služby, 
popřípadě jak máte nakládat 
s některými odpady.

V části „Napište nám“ můžete 

poslat dotaz, na který se bude-
me snažit co nejdříve odpovědět 
na vaši otázku a současně mů-
žete vyplnit Dotazník spokoje-
nosti, kde se můžete vyjádřit ke 
službám, které Frýdecká sklád-
ka provádí. V poslední části „Za-
jímavosti“ se dozvíte o provede-
ných akcích firmy.

Webové stránky
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Odkaz na praktický a přehledný seznam úřadu s telefonními kontakty
na jednotlivé osoby, včetně čísla kanceláře:

http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/telefonni-seznam/

Všeobecný odkaz na životní situace,
které je magistrát kompetentní řešit:

http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/zivotni-situace/

Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku oznamuje 
všem zájemcům o finanční pří-
spěvek ze Sportovního fondu, 
že nové tiskopisy žádostí o do-
tace na celoroční činnost nebo 
podporu konání jednotlivých 
akcí v roce 2011 je možné získat 
na webových stránkách města 
(http://www.frydekmistek.cz/cz/
obcan/organy-mesta/magistrat-
-mesta/odbor-skolstvi-kultury-
-mladeze-a-telovychovy/), rov-
něž je lze vyzvednout ze stojanu 
u informací v přízemí budovy 
Magistrátu města Frýdku-Místku 
na ul. Radniční 1148, případně 
na odboru školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy u p. Čecho-
vé, tel. 558 609 214.

Neinvestiční dotace ze 
sportovního fondu jsou urče-
ny výhradně k podpoře spor-
tovních organizací – občan-
ských sdružení – pracujících 
s dětmi a mládeží a zdravot-

Neinvestiční dotace ze Sportovního fondu
statutárního města Frýdek-Místek na rok 2011

ně postiženými sportovci. 
Organizace musí mít sídlo 
ve Frýdku-Místku a působit 
na území města. Dotace ne-
budou poskytovány podni-
katelským subjektům a spor-
tovním klubům zařazeným do 
Centra sportu.

Řádně vyplněné tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroční 
činnost a jednotlivé akce s poža-
dovanými aktuálními přílohami je 
nutno zaslat poštou či osobně 
podat na podatelně Magistrátu 
města Frýdku-Místku, Radniční 
1148 nejpozději do 30. prosince 
2010. Žádosti o dotace na jed-
notlivé akce je možno podá-
vat i v průběhu roku 2011. Na 
žádosti o dotace na celoroční 
činnost odeslané po tomto 
termínu nebude brán zřetel.

Doporučujeme všem žadate-
lům prostudovat si statut Spor-
tovního fondu, který je rovněž 
k dispozici na webových strán-
kách města.

Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku oznamuje 
všem zájemcům o finanční pří-
spěvek z Kulturního fondu, že 
nové tiskopisy žádostí o dotaci 
na celoroční činnost nebo podpo-
ru konání jednotlivých akcí v roce 
2011 je možné vyzvednout na 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
Odbor školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy nebo ze stojanu 
u informací v přízemí budovy 
Magistrátu města Frýdku-Místku 
na ul. Radniční 1148. Tiskopis 
je možné získat i na webových 
stránkách města (www.frydek-

Neinvestiční dotace z Kulturního fondu 
statutárního města Frýdku-Místku na rok 2011

mistek.cz/občan/orgány města/
magistrát města/odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy/
tiskopisy, materiály).

Kulturní fond je určen k pod-
poře činnosti zejména nezisko-
vých organizací, souborů, sku-
pin, klubů i jednotlivých občanů, 
kteří zajišťují kulturní aktivity pro 
občany města Frýdku-Místku. 
Trvalý pobyt nebo sídlo žadatele 
se musí nacházet na katastrál-
ním území města. 

Řádně vyplněné tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroční 
činnost, nájmy či provoz zaří-
zení s požadovanými příloha-

mi je nutno zaslat na odbor 
školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy nebo podat na 
podatelně Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Radniční 1148, 
nejpozději do 31. prosince 2010. 
O dotace na jednotlivé akce je 
možno požádat ve dvou termí-
nech, a to do 31. prosince 2010 
a do 15. června 2011. Na žádos-
ti o dotaci odeslané po tomto 
termínu nebude brán zřetel.

Doporučujeme všem žada-
telům prostudovat platný statut 
Kulturního fondu, který je rovněž 
k dispozici na webových strán-
kách města.

Neinvestiční dotace z Fondu výchovy, vzdělávání a zájmových 
aktivit statutárního města Frýdku-Místku na rok 2011
Odbor školství, kultury, mláde-

že a tělovýchovy Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku oznamuje všem 
zájemcům o finanční příspěvek 
z Fondu výchovy, vzdělávání a 
zájmových aktivit, že nové tisko-
pisy žádostí o dotaci na celoroč-
ní činnost nebo podporu konání 
jednotlivých akcí v roce 2011 je 
možné vyzvednout na Magistrátu 
města Frýdku-Místku, Odbor škol-
ství, kultury, mládeže a tělovýcho-
vy, nebo ze stojanu u informací 
v přízemí budovy Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku na ul. Radniční 
1148. Tiskopis je možné získat i 

na webových stránkách města 
(www.frydekmistek.cz/občan/
orgány města/magistrát města/ 
odbor školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy/tiskopisy, materiály).

Fond výchovy, vzdělávání a zá-
jmových aktivit je určen k podpoře 
volnočasových, zájmových a vý-
chovně vzdělávacích aktivit před-
nostně pro děti a mládež města 
Frýdku-Místku. Trvalý pobyt nebo 
sídlo žadatele se musí nacházet 
na katastrálním území města. 

Řádně vyplněné tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroční 
činnost a jednotlivé akce s po-

žadovanými přílohami je nutno 
zaslat na odbor školství, kultu-
ry, mládeže a tělovýchovy nebo 
podat na podatelně do 31. pro-
since 2010. Na žádosti o dotaci 
na celoroční činnost odeslané 
po tomto termínu nebude brán 
zřetel. Žádosti o dotace na jed-
notlivé akce je možno podávat i 
v průběhu roku 2011.

Doporučujeme všem žada-
telům prostudovat platný Statut 
fondu výchovy, vzdělávání a zá-
jmových aktivit, který je rovněž 
k dispozici na webových strán-
kách města.

Pro inzerci volejte 603 249 743

Odbor kancelář primátora 
v souladu s Pravidly pro udě-
lování Cen statutárního města 
Frýdku-Místku upozorňuje na po-
dávání návrhů  pro udělení Cen 
statutárního města Frýdku-Míst-
ku v termínu do 31. 12. 2010 (viz 
níže a internetové stránky města 
www.frydekmistek.cz)

I. Úvodní ustanovení
Zastupitelstvo města Frýd-

ku-Místku za účelem ocenění 
mimořádných počinů ve všech 
oblastech společenského života 
města, které významně přispěly 
k jeho rozvoji a šíření jeho dob-
rého jména, jakož i k ocenění 
mimořádných projevů odvahy 
při záchraně lidských životů, 
rozhodlo udělovat Ceny statutár-
ního města Frýdku-Místku (dále 
jen „ceny města“).

Ceny města lze udělit
v následujících oblastech: 

vědecká činnost
výtvarné umění a architektura 

hudba 
literární činnost 

dramatické umění 
sport 

výchova a vzdělávání
záchrana lidských životů 

Ceny města se udělují jednou 

Výzva k podávání návrhů pro udělení Cen statutárního města Frýdku-Místku
ročně vždy za uplynulý rok. 

Cena města může být udě-
lena občanům města a jeho 
rodákům. Občanem města pro 
tyto  účely se rozumí fyzická 
osoba s trvalým pobytem na 
území města. Výjimečně může 
být cena města udělena i jiným 
fyzickým osobám.

Cena města představuje pa-
mětní list, umělecké dílo s mo-
tivem města Frýdku-Místku a 
peněžní dar ve výši 20 000 Kč.

Cenu města lze udělit i in 
memoriam. V takovém přípa-
dě bude Cena města předána 
zpravidla nejbližšímu rodinnému 
příslušníku oceněného občana. 
Cenu města lze udělit opakovaně. 

II. Předkládání
a zpracování návrhů 

Výzva k podávání návrhů se 
zveřejňuje prostřednictvím sdě-
lovacích prostředků v září přísluš-
ného roku, za který má být cena 
udělena. 

Předkládat návrhy na udě-
lení ceny města mohou pouze 
občané města, a to písemně 
prostřednictvím podatelny Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku, 
nejpozději do 31. prosince toho 
roku, za který má být cena udě-

lena. Návrh musí obsahovat 
jméno, příjmení a bydliště nomi-
novaného a odůvodnění nomi-
nace. Navrhovatel dále uvede 
své jméno a příjmení, adresu 
bydliště a návrh podepíše.

Návrhy eviduje a zpracovává 
odbor kancelář primátora.

Primátor předloží evidované 
návrhy, které obsahují všechny 
náležitosti dle odst. 2 čl. II, do 
15. ledna na schůzce předsedů 
politických klubů. Návrhy, které 
nebudou splňovat předepsané 
náležitosti, vrátí odbor kancelář 
primátora zpět navrhovatelům.
III. Rozhodování o udělován

cen a jejich předávání
Po předchozím projednání 

v radě města primátor předloží 
k projednání zastupitelstvu měs-
ta písemný materiál se jmény 
kandidátů na základě dohody 
předsedů politických klubů. 

Zastupitelstvo města může 
udělit cenu města jen v někte-
rých oblastech nebo nemusí 
udělit cenu města vůbec.

O udělování cen města se roz-
hoduje zpravidla na prvním zase-
dání zastupitelstva města v roce, 
kdy budou ceny města uděleny.

Ceny předává primátor na 

slavnostním večeru konaném 
zpravidla 14. března, u příležitosti 
vzpomínky na ozbrojený odpor 
3. praporu 8. pěšího pluku proti 
okupačním vojskům v roce 1939.

IV. Závěrečná ustanovení

Tato Pravidla pro udělování 
Cen statutárního města Frýd-
ku-Místku schválilo Zastupitel-
stvo města Frýdku-Místku na 
svém 18. zasedání konaném 
dne 20. 4. 2009.
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Vánoce a konec roku jsou 
ve frýdecko-místeckém Stou-
nu ve znamení kvalitní zábavy 
všech žánrů. Už ve středu 22. 
prosince zde po čtyřech letech 
vystoupí historicky první čes-
ká superstar Aneta Langerová, 
a to v rámci „Jsem Tour 2010“. 

Čtvrtek 23. 12. bude ve zna-
mení  hip hopu a drum’n’bassu 
– tradiční Titty Twister party se 
vstupem zdarma přinese kromě 
tanečních rytmů spoustu dárků 
pro příchozí. 

Ani Štědrý den nebude ve 
Stounu ve znamení zavřených 
dveří – od 21 hodin začíná kaž-
doroční Vánoční rockotéka. Na 
první svátek vánoční (sobota) 
jsou připraveny Hity ze záhrobí 
18+ se vstupem od 18 let. Ště-
pánské videohity hned následu-
jícího dne uvítají všechny, kteří 
kromě tance rádi zkouknou nej-
lepší videoklipy všech dob. 

Pondělí 27. prosince bude 
svátkem pro všechny, kteří mají 
pod kůží americko-mexickou hip 
hopovou legendu Delinquent 
Habits – po předloňském mega-
úspěšném vystoupení přijíždějí 
s novýma albem a ve vrcholné 

Stoun přichází 
s vánoční nadílkou

formě. Den po tomto vyvrcho-
lení vánoční hudební nadílky ve 
Stounu zahrají Fecal Matters 
aneb Nirvana Revival se svými 
hosty. Poslední akcí roku 2010 
bude Stoundrum special, kdy 
oblíbení místní DJ’s rozjedou 
svoje d’n‘b sety, aby roztančili 
fanoušky tohoto stylu.

„Závěr letošního roku je na-
bitý hodnotnými programy, na 
které chci všechny stálé i nestá-
lé návštěvníky co nejsrdečněji 
pozvat,“ komentuje výčet akcí 
ve Stounu jeho šéf a dramaturg 
Kamil Rudolf. „Zároveň chci po-
děkovat všem, kteří klub v uply-
nulém období navštívili,“ pokra-
čuje Rudolf. „Také v příštím roce 
se mají obyvatelé Frýdku-Místku 
a okolí na co těšit – kromě jiných 
umělců se ve Stounu objeví 
již tradičně Mňága a Žďorp a 
Horkýže Slíže. Naopak poprvé 
vystoupí Nightwork a slovenští 
No Name. Doufám, že takovou 
kvalitu všichni fanoušci ocení a 
přijdou si koncerty náležitě užít. 
Podrobnější informace nalez-
nou zájemci na stránkách klubu 
www.stoun.cz,“ uzavírá drama-
turg Stounu.

SVĚTOVÝ AUTOR: Ve frýdecké Galerii pod zámkem do 15. ledna vystavuje čerstvý vítěz celosvětové 
výtvarné soutěže Artists Gone Global Roman Schmucker – na snímku s galeristou Ivanou Cvikovou. Ta 
říká: „Úspěch pana Schmuckera nás velmi potěšil a povzbudil v další galerijní činnosti. Spolupracoval s námi 
totiž již před oceněním a mezinárodní úspěch jej nyní povýšil do úplně jiné kategorie.“     Foto: Petr Pavelka

Již posedmé se v Nové scéně 
Vlast sešli ve středu 8. prosince 
malí zpěváci z mateřské školy 
Mateřídouška a ze základních 
škol z Frýdku-Místku na pěvec-
ké soutěži Vánoční nota, kterou 
opět uspořádala a připravila Zá-
kladní škola Jiřího z Poděbrad, 

Vánoční nota opět slavila úspěch

POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA: 
Zpěváky přišel pozdravit primátor 
Petr Cvik.     Foto: Petr Pavelka

pod záštitou primátora města 
Frýdku-Místku Petra Cvika.

Vánoční atmosféru navodilo 
pásmo páťáků z Jedenáctky pod 
vedením Martiny Poláchové.  „Do-
provodný program zajistili svěřen-
ci profesionálních mistrů České 
republiky v latinsko-amerických 

tancích Tomáše Hoška a Simo-
ny Švrčkové, kteří trénují na naší 
škole,“ uvedla zástupkyně ředite-
le pro 1. stupeň ze Základní školy 
Jiřího z Poděbrad a hlavní organi-
zátorka soutěže Táňa Janošcová 
a dále doplnila: „Letos se soutěže 
kromě našich žáků zúčastnili i 
zpěváci z druhé, čtvrté, páté, sed-
mé a osmé základní školy. Musím 
konstatovat, že úroveň zpěváků 
každým rokem vzrůstá a vždy 
jsme jejich výkony mile překva-
peni.“ Toho nejlepšího zpěváka 
vybírala odborná porota, v níž 
zasedla Ilona Nowaková, vedoucí 
odboru školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy, ředitelka mateřské 
školy Kouzelný svět Lenka Otřísa-
lová, spisovatelka Jaroslava Ho-
ráčková, učitelka Marie Divišová 
a psycholožka Šárka Brandová.

„Vybrat ty nejlepší ze zpěvá-
ků nebylo vůbec jednoduché,“  

popsala těžkou práci poroty 
Táňa Janošcová a pokračovala: 
„V kategorii prvních a druhých 
tříd zvítězila Tereza Durčáková 
z Jedenáctky, na druhém místě 
skončila Eliška Stracková z 8. zá-
kladní školy. Třetí místo patřilo Fi-
lipu Hladíkovi, opět z 8. základní 
školy, a Karolíně Moniakové z 5. 
základní školy. V kategorii třetích 
až pátých tříd si zlato odnes-
la Monika Maďová z místecké 
Sedmičky, Osmičce patřilo druhé 
místo Gabriely Škanderové a třetí 
post Elišky Minksové, která se o 
něj podělila s Nelou Doleželovou 
ze 4. základní školy.

„Jako doprovodná  akce pě-
vecké soutěže „Vánoční nota“ pro-
běhla letos už potřetí v aule kina 
výstavka keramického kroužku 
školní družiny a prací dětí školní 
družiny,“ dodala vedoucí školní 
družiny Alena Bařinová. Tradičně 

byl k vidění keramický betlém a 
prostory ozdobili také čertíci, an-
dílci, mikulášské lucerny, svícny 
a kapři. Kromě keramiky vyráběly 
děti stromečky z přírodnin, advent-
ní věnce a Mikuláše ze špalků.

I letos provázely slavnostním 
večerem Michaela Vařeková a 
Veronika Slezáková a vystoupi-
ly i pěvecké sbory žáků prvního 
a druhého stupně z Jedenáctky. 
Za doprovodu učitelů zazpívaly 
v netradičním temperamentním 
pojetí známé i méně známé ko-
ledy. Sbor žáků prvního stupně 
pod vedením učitele Ivo Katzlera 
byl důstojnou tečkou za sedmým 
ročníkem pěvecké soutěže Vá-
noční nota.  Renata Spustová

VÁNOČNÍ NOTA: Široký hudební potenciál má 11. ZŠ i v učitel-
ském sboru.   Foto: Petr Pavelka

Minimálně patnáct betlémů 
můžete zhlédnout na Štěpána 
v neděli 26. prosince od 13 do 
17 hodin v prostorách budovy 
tiskárny Kleinwächter naproti 
8. základní školy v Místku.

„Kromě betlémů bude na 
programu i živá hudba v podání 
komorního tělesa Campagnuollo 
Barok Ansamble pod vedením 

Výstava betlémů u Kleinwächtera
pana Jakubíka,“ láká k návště-
vě o svátečním dni Josef Kle-
inwächter, který expozicí připo-
míná svou soukromou sbírku, 
v níž přerostl jeho koníček. „Je 
to tak. Když někdo neví, čím mě 
obdařit, tak mi koupí betlém,“ při-
taká Josef Kleinwächter.

Raritou je pohyblivý betlém 
se 108 figurkami, skoro dva 

metry široký, dvoupatrový, ale 
uvidíte i látkový nebo keramic-
ký betlém, kdy je každá figurka 
vlastně zvonečkem. Sbírka při-
nese zajímavé srovnání stylů a 
výtvarných technik, které spoju-
je tradiční vánoční téma. Autoři 
betlémů se vždy snaží něčím 
odlišit od ostatních, proto si mů-
žete být jisti, že co betlém, to 
originál, který stojí zato zhléd-
nout.  (pp)
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MUZEUM BESKYD
Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
BAREVNÁ KRÁSA MINERÁLŮ

ŘÍŠE POHÁDEK
Výstava návštěvníkům přiblíží osmdesátile-
tou tradici loutkového divadla ve Frýdku a 
Místku. Představí rozsáhlou kolekci různých 
druhů loutek i kulis, řadu plakátů, fotografií, 
diplomů a ocenění získaných soubory na 
krajských a národních přehlídkách. Vysta-
veny budou dokumenty o nejvýraznějších 
osobnostech, které ovlivnily vývoj obou 
loutkových scén v našem městě. Součástí 
výstavy bude malá loutková scéna.
Potrvá do 30. ledna 2011

PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
21. prosince v 16,30 hod.

 – Langův dům na ulici Hluboká
GEOLOGICKÝ KROUŽEK

Pravidelné setkání sběratelů hornin a mi-
nerálů, doplněné výměnou poznatků a ma-
teriálu, poradenská služba, videoprojekce.

26. prosince 13,00 – 17,00 hod.
– frýdecký zámek

SVATOŠTĚPÁNSKÉ ODPOLEDNE
Od 15,00 hod. VÁNOČNÍ KONCERT 

Účinkuje PĚVECKÉ SDRUŽENÍ ECHO
Od 16,00 hod. LOUTKOVÉ POHÁDKY v 

provedení Divadla DUO
Dále k vidění:
- Říše pohádek – výstava
- Barevná krása minerálů – výstava
- Na mikulášském trhu – studijní výstava 
pro školy v muzejní učebně
- Kaple sv. Barbory, stálé expozice
Na koncert v Rytířském sále platí vstu-
penky do výstavy „Říše pohádek“

Rezervace: p. Polomská 774 409 369
Páteční hudební produkce 19 – 23 h.

18. 12. Jan´s Duo – Hanka a Jan

KAVÁRNA RADHOŠŤ 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Hudební hospůdka U Arnošta
ul. Těšínská (areál TJ Slezan)

738 01 Frýdek-Místek
tel.: 603 145 217, 604 382 517 

hospudka@uArnosta.cz, www.uArnosta.cz

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

tel.: 558 435 449, mobil: 732 628 731,
klubnezbeda.f-m@caritas.cz

KLUB NEZBEDA

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
+420 773 993 112,

www.galeriepodzamkem.cz

Prodej výtvarných děl předních sou-
časných malířů a grafiků

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

www.penzionuzvonu.eu
Farní 3551, Frýdek-Místek

RESTAURACE U ZVONU

6.-18. prosince - Výroba přáníček, 
drobných dárků 

13.-17. prosince - Pečení vánočního 
cukroví

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 (pouze 

porodních asistentek a fyzioterapeutů)
SLUŽBY:

- Nastřelování náušnic (15 let praxe)
- Návštěvní služba porodní asistentky 
(ZDARMA – na základě indikace lékaře)
- Masáže těhotných i po porodu (klasické 

i aroma)
- Laktační poradna

- Prodej aromaterapeutických produktů 
v bio kvalitě

- Poradna stravování pro maminky aneb 
„Jak po dětech zdravě hubnout“

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA
ZDARMA - na základě indikace ošetř. gyn.

7. 1. 2011 v 11:30
TERMÍNY CVIČENÍ:

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

Čtvrtek – 8:45, 10:00, 15:45, 17:00
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – TANEC, JÓGA

Úterý – 11:30 
POPORODNÍ CVIČENÍ

Úterý – 17:00
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI - 

MANIPULACE
aneb jak dítěti dopomoci správně růst

(obsahová náplň: praktické nácviky mani-
pulace s dítětem, masáže kojenců, meto-
dika správného krmení, relaxační polohy 
pro zklidnění nespavých a hyperaktivních 

dětí). Pod vedením fyzioterapeutky!

Těhotenské a poporodní centrum

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

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 18. prosince v 15 hod.
Pohádky vánočních nocí

dvě loutkové pohádky s podtituly Pohádka 
štědrovečerní a Tři sněhuláci – hraje DUO 

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

Tel.: 723 021 622

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

739 511 380, www.kmbroucci. cz
e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 

Otevřeno: Po – Pá 9.00 –12.00h.
15. 12. - Předvánoční slet Broučků

s lampiony
Tradiční odpolední procházka do parku s 
lampiony. Děti budou plnit jednoduché úko-
ly, pro rodiče bude připraveno něco pro za-
hřátí a nakonec si s prskavkami zazpíváme 
vánoční koledy. Sraz v 16.00 u KM Broučci.

17. 12. - Výtvarka – Zhotovení
nepečeného cukroví

Děti si mohou s maminkami vytvořit nepe-
čené cukroví – kokosové kuličky.

22. 12. - Vánoční besídka
Zveme vás na tradiční ukončení roku s 
Broučky. Čeká nás zpívání koled, povídá-
ní O betlémské cestě a připomeneme si 
s dětmi některé vánoční tradice. Můžete 
donést trochu vánočního cukroví – děku-
jeme! Začátek v 10.00 hod.

Mimi koutek
Každé úterý od 9.30 – 11.30 hod.

Zveme maminky s dětmi do 1,5 roku na 
přátelské posezení. Využijte této nabíd-
ky a nezůstávejte doma samy! Maminky 
tento čas mohou využít k výměně zkuše-
ností s péčí o děti, jejich výchovou apod. 
a děti si budou bezpečně hrát v herně 
bez přítomnosti starších dětí. Máme k 
dispozici občerstvení, výběr přesnídávek 

21. prosince v 18.00 hod. – chrám sv. 
Jana a Pavla

VÁNOČNÍ KONCERT
Program: Pavel Josef Vejvanovský: So-
náta Natalis pro 2 trubky a smyčce, Kon-
cert pro hoboj a smyčce (dvouvětý), J. J. 
Ryba: Česká mše vánoční
Účinkují: Jakub Klimánek – trubky, Linda 
Klimánková – hoboj, Veronika Holbová 
– soprán, Pavla Mrázová – alt, Rudolf 
Medňanský – tenor, Michal Onufer – bas, 
Symfonický orchestr Frýdek-Místek, Smí-
šený pěvecký sbor Smetana, sbormistry-
ně Hana Olková, Ženský pěvecký sbor B. 
Martinů, sbormistr Milan Báchorek. Diri-
guje: Jan Novobilský
Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)
30. prosince ve 20 hod. – Národní dům
PŘEDSILVESTROVSKÝ SWINGOVÝ 

TANEČNÍ VEČER
Hraje: WS kvartet Waldemara Svatoše s 

hosty. Vstupné: 150 Kč
Pohybové a taneční kurzy – leden 2011
Tchaj-ťi čchüan – začátečníci, pokročilí

Cvičení pro zdraví s Pilates
Pohybově – relaxační kurz

Kondiční posilování
Cvičení pro seniory
Cvičení pro zdraví

Powerjóga
Pilates
Fit ball

Moderní tanec pro aktivní ženy
Zumba

Street Dance
Taneční pro dospělé
Jednorázové vstupy

Cvičení pro zdraví s Pilates
Kondiční posilování
Cvičení pro zdraví

Cvičení pro seniory
Powerjóga

Podrobné informace naleznete na strán-
kách www.kulturafm.cz nebo na tel. čísle 

558 432 011 Kateřina Kubalová.
Výstavy:

1. 12. – 31. 12.2010
 – chodby Národního domu

Život nejen na kolech
Výstava fotografií Ligy vozíčkářů

ZAMĚSTNANCI NÁRODNÍHO DOMU 
FRÝDEK-MÍSTEK PŘEJÍ VŠEM 

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

ŠTĚSTÍ, POHODY A MNOHO KRÁS-
NÝCH UMĚLECKÝCH ZÁŽITKŮ.

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

PŘIPRAVUJEME:
Společenské plesy, karnevaly pro děti.

Více informací na www.kulturnidumfrydek.cz

26. 12. 2010 (ne) od 20 hod.
koncert kapely ČADI

frýdecko-místecká formace a její Štěpán-
ská hudební nadílka

Až do konce prosince výstava
fotografií Lucie Peterové - „TVÁŘ KUBY“

Od 7. 12. 2010 do 15. 1. 2011 
Výstava obrazů čerstvého vítěze celo-
světové výtvarné soutěže Artists Gone 

Global Romana Schmuckera.

FÁJNY FRÝDEK - Výstava fotografií
Producent J. Řehák 

Od 3. 12. 2010 do 3. 2. 2011.

Vlci v obrazech
velkoformátové fotografie 

Jaroslava Pešata

23. prosince - „Nezbednické Vánoce“ 
v klubu 

Od 27. do 31. prosince je Klub
Nezbeda otevřen v době od 9 do 14 hod.

– Divadlo u Ostravice Frýdek-Místek
Vstupné 20 Kč

Pro mládež a dospělé
Sobota 18. prosince v 18 hod.

The Best of ING
To nejlepší z INGu včetně „Impérium 

vrací uhlo“ – hraje ING Kolektiv Frýdek-
-Místek. Vstupné 80 Kč

Půjčování kostýmů v prosinci:
úterý až pátek od 15 do 17 hod.

Když prosinec bystří,
po Vánocích jiskří - Učitel a žáci

Vratislav Karel Novák,
Kateřina Matěchová, Karla Olšáková



15 Prosinec 2010Programová nabídka

MaMiCentrum
Centrum služeb pro maminky a miminka
budova krytého aquaparku na Olešné, Místek

608 575 384, info@mamicentrum.eu
aktuální informace o termínech a bližší infor-
mace naleznete na: www.mamicentrum.eu

PRO TĚHULKY:
- aromaterapeutická těhotenská masáž
- těhotenský kurz – opět v lednu 2011
- aromaterapie pro těhotenství a porod 
- individuální konzultace před porodem (pro 
maminky, které již rodily a měly problémy s 
kojením miminka či rodily císařským řezem 
a chtějí se připravit na spontánní porod ane-
bo se chtějí na další porod jen „naladit“)

PRO MAMINKY:
- čokoládová fantazie (příjemná atmosfé-
ra, peeling celého těla, sprcha, čokoládo-
vá masáž a k popíjení horká čokoláda)
- aromaterapie pro šestinedělky a kojící 
maminky
- individuální konzultace 
správná manipulace s novorozencem a 
kojencem (kurz probíhající ve 2 lekcích s 
praktickým nácvikem je možné absolvo-
vat už v těhotenství nebo již s miminkem) 
– úterý 21. 12. a 28. 12. v 9.30
- laktační poradna (pomoc při problémech 
s kojením a prospíváním miminka v pohodlí 
Vašeho domova nebo v MaMiCentru)
- půjčovna pomůcek (kojenecké váhy, kojí-
cí polštáře, odsávačky mateřského mléka)
- šátkování – sobota 18.12. v 15.00 
- nejčastější dětské nemoci (přednáška)
- pokračovací výživa kojence a batolete 
- výživová poradna 

PRO DĚTI:
- aromaterapie pro miminka i starší děti
- dětské masáže se základy aromatera-
pie – čtvrtky 16.12. v 9.30
- nastřelování náušnic nejen miminkům 
- cvičení rodičů s dětmi (v prostorách Dět-
ského světa Pohoda v bývalém Kině Pet-
ra Bezruče opět od ledna 2011, v prosinci 
přijímáme přihlášky)
- zábavný program pro děti – vaši akci 
pozvedne klaunice Bublina, která má pro 
děti v kapsáři vždy plno překvapení a smí-
chu – tanečky, skládání z papíru, malová-
ní obličejů na balónky, kouzelnické číslo, 
hádanky z pohádek, soutěže)

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek
Výstava Fototalent FM

fotografie z Frýdecko-Místecka a z 
jeho okolních měst, jako je Ostrava a 
Frenštát pod Radhoštěm, v podání tří 
talentovaných fotografů. Fotografie si 
budete moci prohlédnout do přibližně 

poloviny ledna 2011.

DŮM POD SVÍCNEM
Výběr z doprovodných akcí oslav

10 let Domu Pod Svícnem:
15. a 16. prosince od 18 hodin - Promí-
tej i ty! (ozvěny festivalu Jeden svět)
neobyčejný klubar Pavlač. Vstup volný
18. prosince od 18 hodin - Vernisáž 

Salonu Omalovánka 
Galerie Pod Svícnem a neobyčejný klubar 

Pavlač. Vystoupí Jakub Tichý a David 
Stypka. Vstup volný

Frýdek, Jiráskova 506 – ústředí
21. 12. v 16.30 – 17.30 - Vánoční čtení s 
dárkem (čtení pohádek s vánoční témati-

kou) – oddělení pro děti a mládež
20. – 23. 12. - oddělení pro dospělé – STA-
ROČESKÉ VÁNOCE (přijďte si vychutnat 

vánoční atmosféru do knihovny)
Místek, Hlavní 111

16. 12. 17.30 - Book club – Modrý salonek
Provozní doba o vánočních prázdninách
23. 12. - ve všech odděleních končí provoz-

ní doba v 16.00 hodin
27. 12. – 31. 12. uzavřeno hudební oddělení

Frýdek, Jiráskova 506 a Místek, Hlavní 111 
– oddělení pro dospělé a studovna

27. 12. 8.00 – 18.00, 28. 12. 8.00 – 18.00
29. 12. 12.00 – 16.00, 30. 12. 8.00 – 18.00

31. 12. knihovna uzavřena

Městská knihovna F-M

Rozkvetlý svět pro děti a mámy
Na Půstkách 40, 73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705 
E-mail: jana@centrum-magnolie.cz
Web: www.centrum-magnolie.cz

Kontakt: Ing. Jana Černotová
Programy:

Hravá angličtina pro děti od 2 do 12 let – 
výuka plná her, písniček, říkadel, pohybu a 
zábavy v malých skupinách 6 dětí; účastnit 

se mohou i mladší sourozenci. 
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

Gravidjóga – jógový program pro období ce-
lého těhotenství až do porodu; aktivní cvičení 
pro váš aktivní porod; dynamické fáze cvičení 
jsou kompenzovány relaxací a prací s dechem
Jóga po porodu – jógové cvičení speciálně 

zaměřené na období cca 10 měsíců po 
porodu pro vaši regeneraci a psychickou 

kondici, mimi s sebou.
Jóga pro ženy – jóga pro aktivní ženy 

každého věku
Jóga pro děti od 3 let-12 let – hravé cvičení 
pro hravé děti; děti se učí přirozenou formou 
vnímat své tělo, pracovat s dechem, uvolnit 

se a odpočívat
Břišní tance pro těhotné – tancem k 

obnovení kontaktu s vaším tělem, cesta k 
vašemu ženskému principu a ženskosti

Tančení pro mámy a dětičky – tančí nejen 
maminky, ale i děti a společně se učí vnímat 

a rozumět svému tělu v pohybu; tančit 
mohou též maminky s miminky v šátku 
Cvičení pro bolavá záda – aneb zdravé 

posilování a formování postavy;
Předporodní kurzy vedené porodní asis-
tentkou – příprava pro aktivní porod pro 

maminky s partnerem 
Těhotenské aromamasáže a holistické 

aromamasáže
Zápis do všech programů možný kdykoliv 

během roku.

CENTRUM MAGNOLIE

a mikrovlnnou troubu.
Cvičení pro nastávající maminky

Každou středu od 10.30 hod.
Těhotenské cvičení probíhá na rehabi-
litačních míčích pod vedením zkušené 
porodní asistentky. Hlídání starších dětí 
zajištěno. Cena 70 Kč, při zakoupení per-
manentky sleva! 

Anglická konverzace pro pokročilé
Každý pátek v 9.30 hod. 
Výuku vede rodilá mluvčí, cena bude 
upřesněna. Možnost hlídání dětí.

Orientální tance pro ženy i dívky
Každý pátek – dívky - 15.15 hod.
pokročilí - 16.30 hod.
začátečníci - 17.45 hod.
Cena 600,- /10 lekcí
Nabízíme poslední volná místa !!!

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

16. 12. čtvrtek HUDBA PRAHA – LIVE!!!
KULTOVNÍ ČESKÁ KAPELA POPRVÉ VE 
STOUNU
17. 12. pátek DRUMANDBASS.CZ NIGHT
NEW DNB AKCE, RIDO / dnb.cz,BEAST67 /
dnb.cz, MKS /dnb.cz, SMARIO / dnb.cz
18. 12. sobota VIDEOHITY ZA ZÁHROBÍ !!!
DJka BARUCHA A DJ KAMIL A TY NEJLEP-
ŠÍ HITY VŠECH DOB

VÁNOCE VE STOUNU 
22. 12. středa ANETA LANGEROVÁ – LIVE!
PO LETECH PRVNÍ A NEJLEPŠÍ ČESKÁ SU-
PERSTAR OPĚT VE STOUNU, JSEM TOUR
23. 12. čtvrtek TITTY TWISTER HH&DNB 
PARTY
DJ BURCHO (OLD SCHOOL), SHUPSTA 
(NEW SCHOOL), LOFI (BREAKZ) DRUM 
-IT, LINEART, HYPOTHEC (DNB) ANEB 
SKATESHOP NADĚLUJE!! TOMBOLA O 
HADRY! VSTUP ZDARMA!!!
24. 12. pátek VÁNOČNÍ ROCKOTÉKA
TRADIČNÍ ŠTEDROVEČERNÍ ROCKOTÉKA 
A DJ KAMIL, ANEB SNÍST KAPRA, ROZBA-
LIT DÁRKY A RYCHLE DO DÍRY, STOUN 
TAKY NADĚLUJE, OTEVŘENO OD 21:00
25. 12. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ 18PLUS!
PRVNÍ SVÁTEK VÁNOČNÍ VE ZNAMENÍ 

SKVĚLÝCH HITŮ A VSTUP OD 18 LET, DJ 
KAMIL, BARUCHA
26. 12. neděle ŠTĚPÁNSKÉ VIDEOHITY
ŠTĚPÁNSKÝ SVÁTEK S NEJLEPŠÍMI KLIPY 
A HITY VŠECH DOB DJ KAMIL, BARUCHA
27. 12. pondělí  DELINQUENT HABITS 
(USA/MEX)-LIVE &HH PARTY
TO NEJLEPŠÍ NAKONEC, KONCERT KUL-
TOVNÍ KAPELY OPĚT VE STOUNU. PŘIJĎ SI 
POSLECHNOUT HITY JAKO RETURN OF THE 
TREES, NEBO TRES DELINQUENTES. JEJICH 
KONCERT VE STOUNU PŘED 2 LETY SE ZA-
ŘADIL MEZI NEJLEPŠÍ ČESKÉ HH MEJDANY!
28. 12. úterý NIRVANA REVIVAL & TA-
TROSKA &SKA PARTY
NEJLEPŠÍ REVIVAL NIRVANY JE Z FRÝD-
KU-MÍSTKU – FECAL MATTERS, A NEJ-
LEPŠÍ SKA SEVERNÍ MORAVY!
29. 12. středa STOUNDRUM SPECIAL – 
LAST IN YEAR! 
DNB TEČKA ZA STARÝM ROKEM SE VŠE-
MI REZIDENTNÍMI DJS, VSTUP ZDARMA!

PŘIPRAVUJEME:
8. 1. FREESTYLE BATTLE

22. 1. REVOLT FEST 
26. 2. MŇÁGA A ŽĎORP

5. 3. NO NAME

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

www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

DIGITÁLNÍ KINO
15.-17. 12. v 19 h. - THE SOCIAL

NETWORK/USA
Facebook – nejrevolučnější sociální feno-

mén nového století ve filmu.
16.-17. 12. v 17.00 h. - Premiéra: TRON: 

LEGACY, 3D/USA
Pokračování snímku TRON z roku 1982. 
3D high-tech dobrodružství zasazené do 

digitálního světa.
18. 12. v 15.00 h. - “3x 3D“

AVATAR, 3D/USA
Největší filmová událost roku! Vítejte v 
novém světě za hranicí vaší fantazie…
18. 12. v 18.00 h. - Premiéra: TRON: 

LEGACY, 3D/USA
Pokračování snímku TRON z roku 1982. 
3D high-tech dobrodružství zasazené do 

digitálního světa.
18. 12. v 20.00 h. - SOUBOJ TITÁNŮ, 

3D/USA
Boj mezi muži a bohy opět začíná!

19. 12. v 15.00 h. - JÁ, PADOUCH, 3D/USA
Animovaná komedie pro celou rodinu.

19. 12. v 17.00 h. - HARRY POTTER A 
RELIKVIE SMRTI – část 1./VB

V pořadí sedmé pokračování dobrodružství 
Harryho Pottera.

19. 12 v 20.00 h. - WALL STREET: PENÍ-
ZE NIKDY NESPÍ/USA

Michael Douglas zpět ve své oscarové roli 
finančního žraloka Gordona Gekka.

20.-21. 12. v 16.00 h. - HARRY POTTER 
A RELIKVIE SMRTI – část 1./VB

V pořadí sedmé pokračování dobrodružství 
Harryho Pottera.

22. 12. v 17.00 a 19.00 h. - ROMÁN PRO 
MUŽE /ČR

Komedie podle předlohy Michala Viewegha 
v režii Tomáše Bařiny.

23. 12. v 15.00 h. - JAKO KOČKY A PSI: 
POMSTA PROHNANÉ KITTY, 3D/USA
Připravte se na akční komedii, ve které 

budou chlupy lítat.
23. 12. v 17.00 h. - Premiéra: LOUSKÁ-

ČEK, 3D/Maďarsko/VB
Krásné vánoční představení plné dobro-

družství pro celou rodinu
23. 12. v 19.00 h. - Premiéra:

 FOTŘI JSOU LOTŘI/USA
Třetí pokračování filmu Fotr je lotr.
27. 12. v 15.00 h. - LOUSKÁČEK, 

3D/Maďarsko/VB
Krásné vánoční představení plné dobro-

družství pro celou rodinu
27. 12. v 17.00 h. - FOTŘI JSOU LOTŘI/USA

Třetí pokračování filmu Fotr je lotr.
28. 12. v 15.00 h. - LOUSKÁČEK, 3D/

Maďarsko/VB
Krásné vánoční představení plné dobro-

družství pro celou rodinu

29.-30. 12. v 15.00 h. - SHREK: ZVONEC 
A KONEC, 3D/USA

Závěrečný díl úspěšné animované série o 
Shrekovi.

29.-30. 12. v 17.00 h. - LOUSKÁČEK, 3D/ 
Maďarsko/VB

Krásné vánoční představení plné dobro-
družství pro celou rodinu

29. 12. v 19.00 h. - KAJÍNEK/ČR
Akční thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka.
30. 12. v 19.00 h. - FOTŘI JSOU LOTŘI/USA

Třetí pokračování filmu Fotr je lotr.
FILMOVÝ KLUB

Miniprofil režiséra Jana Švankmajera
20. 12. v 19.00 h. - PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT/ČR
Nový snímek legendárního českého surrea-

listy a filmaře Jana Švankmajera.
21. 12. v 19.00 h. - LEKCE FAUST/ČR 

Originální tvůrčí přemítání o moderní podo-
bě faustovského mýtu.

27. 12. v 19.00 h. - Tip FK: KRÁLOVSTVÍ 
ZVĚRSTEV/Austrálie

Vítejte ve městě, kde vládne zákon džungle. 
Strhující australské krimi.

28. 12. v 18.00 h. - Giuseppe Verdi | AIDA – 
záznam z Metropolitní opery v New Yorku
Tragický milostný příběh a zároveň vý-

pravné drama plné velkolepých davových 
scén a působivých sborových partů ze 

starodávného Egypta.
Výstavy:

1. 12. – 31. 12.2010
 HORY – MŮJ SVĚT

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

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

www.klicfm.cz

SVČ
te

18. a 19. 12. - ADVENTNÍ VÝTVARNÉ DÍL-
NY PRO VEŘEJNOST – VÍKENDOVÉ
Program: Každý účastník si odnese 5 vlast-
noručně vyráběných dárků hvězdička z lýka 
zdobená přírodninami, přání s keramickou 
rybičkou/ prasátkem, zvoneček z květináče, 
smaltovaný dárek, dekorační svícen
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, Místek, 9:00 – 16:00 hodin. Cena: 20 
Kč. Informace: Karolína Lepíková, telefon: 
731 167 010, 558 434 154, e-mail: karolina@
klicfm.cz. Na akci se nemusíte předem hlásit.

ŠACHY - 27. 12. - VÁNOČNÍ ŠACHOVÝ 
TURNAJ DVOJIC

Program: Šachový turnaj dvojic a rodinných 
dvojic. Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek, 9:00 - 12:00 hodin. In-
formace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
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Vánoční balíčky
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Pro inzerci 
volejte

603 249 743

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o., T.G.Masaryka 456, Frýdek-Místek
Tel. 558 433 636, 603 574 554, 603 440 456, www.ssosfm.cz

Ředitelka školy: Mgr. Miluše Pacíková
Kontakt: miluse.pacikova@ssosfm.cz

Studium denní (čtyřleté), dálkové (pětileté) a integrující
v oborech:

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

Dálkové studium probíhá 1 x týdně od 14 hodin
Přihlášky ke studiu přijímáme průběžně


