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Frýdek-Místek čte dětemFrýdek-Místek čte dětem

ČTENÍ DĚTEM: Primátor Petr Cvik přivítal zástupce institucí zapojených do předčítání v mateřinkách. 
Foto: Petr Pavelka

Město Frýdek-Místek patří 
díky podpoře primátora Petra 
Cvika k nejagilnějším v pro-
jektu Celé Česko čte dětem, 
který přijalo za svůj a ještě jej 
dokáže dále rozvíjet. Vybur-
covat ke každodennímu čtení 
k nám přijel nejčtenější český 
spisovatel Michal Viewegh, 
první knížky dostávají už no-
vorozeňata na vítání občán-
ků a nyní se rozjíždí aktivity 
směrem k mateřinkám.

Primátor Petr Cvik přivítal na 
radnici zástupce 8. ZŠ, mateři-
nek i pedagogicko-psychologic-
ké poradny, aby s nimi probral, 
jak může magistrát dále pomoci 
aktivitě, kterou rozjela 8. ZŠ pod 
názvem Osmička čte dětem. Jde 
o netradiční čtení pohádek po 
obědě, kdy předškoláky v mateř-
ské škole navštěvují žáci vyšších 
ročníků, kteří jim předčítají z knih, 
kde dobro vítězí nad zlem. „Já to 
beru jako další „level“ v tomto 
projektu, jsem rád, že projekt 
Celé Česko čte dětem byl pro 
Osmičku takovou inspira-

cí. Když se děti s něčím takovým 
setkají, vyžadují pak čtení i po 
rodičích, určitě se v tomto směru 
už vykonalo dost práce. Nako-
nec i na vítání občánků, kde se 
kniha stal doplňkem obvyklých 
dárků od města, zaznamenává-
me stále vyšší účast rodičů,“ těší 
primátora Petra Cvika. Ten si vy-
slechl zkušenosti zúčastněných 
stran a byl ujištěn, že předčítání 
je pro obě vítaným zpestřením. 
„Malé děti jsou poměrně nároč-
né a netolerantní publikum, ale 
školákům se daří je zaujmout, je 
to pro ně zážitek, na který se do-
konce těší tak, že když některé 
mají jít po obědě domů, tak chtějí 
zůstat na spaní kvůli pohádce,“ 
shodovaly se učitelky mateřinek. 
Také zástupci České školní in-
spekce projekt kvitovali, protože 
práci s textem mají u této věkové 
kategorie jako prioritní. „Před-
školáci si ve většině případů 
sami nepřečtou. Proto je nutný 
apel na rodiče, kterým se pravi-
delná chvilka nad knihou vrátí, 

protože děti milují rituály. My se 
budeme snažit předčítání v ma-
teřinkách v rámci možností pod-
pořit, určitě jej chceme zavést i 
v dalších částech města, protože 
Osmička na všechno sama sta-
čit nemůže,“ řekl primátor Petr 
Cvik, kterého těší, že ve Frýdku-
-Místku přibývá lidí, kteří věří, že 
čtení rodičů dětem je maximálně 

prospěšná věc 

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám popřát jménem ve-

dení našeho města všechno nejlepší 
v novém roce, hlavně hodně zdraví 
a štěstí. V přeneseném slova smyslu 
si přejeme tyto obvyklé hodnoty i pro 
naši práci na radnici v příštím roce. 
V ekonomicky těžkých časech, které 
se projevují i na příjmech do městské 
pokladny, se postaráme o udržení fi-
nančního zdraví našeho města, čemuž 
jsme přizpůsobili i již schválený rozpo-
čet na rok 2011. Co se týče štěstí, to 
můžeme vidět v získaných dotacích, 
které v roce 2011 náš rozpočet obohatí, i když tady musím říct, že jde-
me štěstí hodně naproti kvalitními projekty, s nimiž do boje o evropské 
peníze vstupujeme. Již v minulém období jsme dokázali, že jsme na 
tomto poli poměrně úspěšní a město si tak může dovolit i poměrně 
náročné investiční akce. Jsem strašně rád, že již zkraje nového roku 
budeme moci slavnostně otevřít jednu z nich – sportovní zázemí pro 
mládežnický fotbal na Stovkách. Jsem přesvědčený o tom, že v kom-
binaci s již vybudovanou umělou trávou se v tomto ohledu dostáváme 
ve městě na úroveň, kterou nám budou leckde závidět, a Frýdek-Mís-
tek získá další oblast, kdy je jinými zmiňován s respektem a uznáním. 
Věřím, že v průběhu roku nám budou přibývat další investice, kterými 
potěšíme zase jiné skupiny obyvatel. Z větších investičních akcí lze 
zmínit zateplování školních budov, pokládku inženýrských sítí na ulici 
Horní, vybudování Azylového domu pro osamělé ženy a matky s dětmi, 
obnovu Zámeckého parku a nový park Jižní svahy, ale také například 
vybudování sportovního hřiště v Zelinkovicích-Lysůvkách.

Největší objem výdajů bude v roce 2011 směřovat do oblasti škol-
ství (206 mil.), dopravy (186 mil.), ale také bydlení, komunálních slu-
žeb a územního rozvoje (143 mil.). V rámci odborů získá z rozpočtu 
nejvíce financí odbor dopravy, a to téměř 205 milionů korun, násle-
duje odbor investiční s částkou 203 milionů korun a odbor školství se 
147 miliony korun. 

Pevně věřím, že se nám všem bude v roce 2011 dařit tak, jak nás 
k tomu dvě jedničky na konci přímo vybízejí.  Petr Cvik

Osmičku takovou inspira- čtení rodičů dětem je maximálně
prospěšná věc

spojená s emotivním společným 
sdílením času. „Hlasité předčítání 
učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí 
jeho paměť a obrazotvornost, 
obohacuje ho o vědomosti a 

vzorce morálního chování, posi-
luje jeho sebevědomí,“ vidí zá-
kladní přínos Eva Katrušáková, 
iniciátorka projektu Celé Česko 
čte dětem.  (pp)

Vše nejlepší v novém roce přeje vedení města Frýdek-Místek
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krátce Zastupitelé rozdělili poslední peníze z rozpočtu 2010Zastupitelé rozdělili poslední peníze z rozpočtu 2010

POSLEDNÍ ZASTUPITELSTVO 2010: Zastupitelé rozhodovali o financích.    Foto: Petr Pavelka

Zastupitelé města na svém 
posledním zasedání schválili 
rozpočet roku 2011, ale i po-
slední výdaje roku 2010. Roz-
dělili poslední peníze z fondu 
životního prostředí i z vlast-
ního rozpočtu města. Osm 
žadatelů si mezi sebe rozdělí 
celkem 180 tisíc korun. 

Z fondu životního prostředí, 
bylo mezi tři žadatele rozděle-
no 50 tisíc korun. Putovaly na 
pořízení solárních kolektorů, na 
pořízení komínové hlavice a vy-
budování kanalizační přípojky. 
„Fond životního prostředí slouží 
k podpoře aktivit, které vedou ke 
zlepšení životního prostředí, ale 
také k podpoře vzdělávacích pro-
gramů souvisejících s životním 
prostředím,“ připomněl náměstek 
primátora Michal Pobucký.

Z rozpočtu města pro rok 
2010 bylo rozděleno 130 tisíc 
korun mezi pět žadatelů. Řím-
skokatolická farnost Frýdek 
získala 20 tisíc korun na do-
končení oprav kaple Svatého 
kříže v Hájku. Dalších 50 tisíc 

korun dostala na výstavní čin-
nost provozovatelka Galerie 
Langův dům. Zastupitelé také 
uvolnili z rozpočtu 10 tisíc korun 
na sportovní akci – horský běh 
Ondřejnická patnáctka, o 20 
tisíc navýšili dotaci na částeč-
nou úhradu provozních nákladů 

Domu pro matky s dětmi v Haví-
řově, jehož služeb využívají také 
matky z Frýdku-Místku, které se 
ocitly v krizové situaci a samy si 
nejsou schopny pomoci, a 30 ti-

síc korun získala městská orga-
nizace Svazu důchodců ČR na 
zhotovení propagačního filmu o 
životě seniorů ve městě Frýdek-
-Místek.  (pp)

Ve všech sociálních zaří-
zeních města se zaměstnan-
ci snažili před koncem roku 
navodit tu správnou vánoční 
atmosféru. V místeckém Do-
mově pro seniory je tradičně 
spjata s Vánočním jarmar-
kem, který se letos konal již 
pošesté a svou přítomností 
seniory znovu potěšila i sená-
torka Eva Richtrová.

K dobré náladě vyhrávala cim-
bálová muzika Fojt a prodávaly se 
výrobky seniorů z domova. „Naši 
klienti se na Vánoční jarmark při-
pravují již mnoho dní dopředu. 
Také letos za asistence pracovnic, 
které mají na starosti volnočasové 
aktivity, vyrobili v keramické dílně 

I senioři pořádali Vánoční jarmark
různé misky, podnosy i ozdoby na 
stromeček, upletli ponožky, na-
zdobili malé polštáře nebo vytvořili 
přívěsky na krk,“ řekl ředitel Domo-
va pro seniory Milan Novák.

„Vánoční jarmark v Domově 
pro seniory je vždy opředen jedi-
nečnou a kouzelnou atmosférou. 
Je až s podivem, jak se senioři 
dokážou skvěle bavit a nad-
chnout pro dobrou věc. Svědčí 
o tom velké množství nápaditých 
výrobků, které sami vytvořili a na 
jarmarku prodávali. S cimbálov-
kou si někteří i zazpívali,“ uvedla 
nynější radní města Eva Richtro-
vá, která seniorům popřála pří-
jemné prožití vánočních svátků a 
hodně štěstí v roce 2011.  (pp)

Fotbalová sláva
Nová budova pro mládežnický 

fotbal v areálu Stovky již byla ko-
laudována. Po instalaci vnitřního 
interiéru již nic nebrání a slavnost-
nímu otevření objektu, které bylo 
stanoveno na středu 19. ledna 
v 15 hodin. V tento den by měl 
proběhnout také i Den otevřených 
dveří, kdy bude široké veřejnosti 
nabídnuto nahlédnout do špičko-
vého zázemí, které díky městu 
vzniklo. Fotbalový oddíl v této 
souvislosti současně děkuje všem 
spolupracovníkům, trenérům, fa-
nouškům a rodičům za trpělivost v 
tomto roce, kdy za plného staveb-
ního provozu ve ztížených podmín-
kách proběhla prakticky celá jedna 
fotbalová sezona.

Tuny černého odpadu
Magistrát města Frýdku-Míst-

ku, prostřednictvím odboru ži-
votního prostředí a zemědělství, 
zajistil koncem roku zlikvidování 
bezmála pěti tun odpadu z čer-
ných skládek na území města. 
Byly mimo jiné odstraněny čer-
né skládky na ulici Lískovecká, 
Slezská, Na Příkopě, Svazar-
movská a další.

Otevřená Jednička
ZŠ národního umělce Petra 

Bezruče ve Frýdku-Místku (1. 
ZŠ) pořádá ve čtvrtek 13. ledna 
Otevřenou školu pro všechny. 
Den otevřenýh dveří předsta-
vuje v dopoledních hodinách 
možnost účasti ve výuce, od 14 
do 17 hodin pak budou probíhat 
projekty, dílny a kroužky pro děti 
i jejich rodiče, budete také moci 
navštívit školní družinu.

Tříkrálová sbírka
Také ve Frýdku-Místku již 

zakotvila oprášená tradice – 
Tříkrálový průvod na koních 
městem, pořádaný v rámci ce-
lorepublikové Tříkrálové sbírky. 
Průvod se třemi králi na koních, 
dětmi, skauty, trubači, koledníky 
a lidmi vyjde 5. ledna v 15 hodin 
od kostela sv. Jakuba, projde 
plánovanou trasou Místkem. Vy-
vrcholení je plánováno na 15.30 
na místeckém náměstí Svobody 
u živého betlému. Zde pak pro-
běhne scénka, zpěvy dětských 
sborů a koledy pro všechny.

Díky za muziku
Představitelé občanského 

sdružení Kafira děkují touto ces-
tou pěveckému souboru Catena 
Musica, který působí ve Frýdku-
-Místku a okolí a věnuje se sta-
ré světské a duchovní hudbě. 
Soubor přišel klientům zpříjemnit 
předvánoční čas přímo na středis-
ko a zazpíval pásmo vánočních 
písní a koled, jako je Tichá noc, 
Jazz Gloria, Ščedrik, Ding Dong 
aj. Protože klienti Kafiry jsou 
zrakově handicapovaní a jsou 
odkázáni především na sluchové 
vnímání, bylo pro ně toto vystou-
pení o to příjemnější a přínosnější. 

Beskydské informační cen-
trum Frýdek-Místek uspořá-
dalo ve čtvrtek 16. prosince 
poprvé Vánoční den s prů-
vodcem aneb nalaďte se s 
námi na Vánoce. Návštěvnost 
byla nad očekávání vysoká, 
na prohlídku se přišla podívat 
téměř stovka zájemců.

„Dny s průvodcem si našly 
své zájemce a my jsme rádi, že 
lidé přijali i tuto vánoční variantu. 
Protože zájem byl nad očekává-
ní, plánujeme uspořádat Vánoč-
ní den s průvodcem i v příštím 
roce, třeba po místeckých kos-
telech,“ hodnotila akci ředitelka 
Beskydského informačního cen-
tra Monika Konvičná.

Dvouhodinová prohlídka, jejíž 
cílem bylo navodit vánoční at-
mosféru, začala na Zámeckém 
náměstí ve Frýdku, odkud se 

Vánoční den s průvodcem 
sklidil nečekaný úspěch

účastníci společně s průvodcem 
přesunuli do kostela sv. Jana 
Křtitele a ke kostelu sv. Jošta, 
kde mohli zhlédnout interiér 
kostela, což bylo pro mnohé z 
nich překvapení, jelikož tento 
kostel je veřejnosti velmi málo 
zpřístupněn. Další kroky poté 
směřovaly k evangelickému 
kostelu a k bazilice Navštívení 
Panny Marie. „Lidé se během 
vánoční prohlídky dozvěděli, co 
to jsou liturgická období, advent, 
jak se v minulosti slavily Vánoce 
ve Frýdku-Místku, v čem mají 
původ betlémy, vánoční stromy, 
koledy a jiné symboly Vánoc. 
Na závěr prohlídky v bazilice 
zástupci Beskydského informač-
ního centra rozdali účastníkům 
malé dárečky a popřáli krásné 
Vánoce,“ přiblížila Monika Kon-
vičná.  (pp)

Senioři a zdravotně po-
stižení občané v sociálních 
zařízeních města dostali i 
letos vánoční dárky od žáků 
základních škol, kteří je vy-
robili pod vedením učitelů a 
vychovatelek školních družin. 

„Akce má ve školách již 
mnohaletou tradici a dětem ur-
čitě pomáhá ve vztahu ke starší 
generaci. Pedagogům i žákům 
patří za jejich přínos k vánoční 
atmosféře v sociálních zařízeních 

Děti obdarovaly seniory a postižené
velké poděkování,“ vyslovil díky 
zúčastněným primátor Petr Cvik.

Děti opět vyrobily originální 
přání, různé druhy svícnů, napří-
klad z těstovin, ale také keramic-
ké ozdoby či zapichovátka, per-
níčky a další vánoční dekorace. 

Vyrobené dárky přispěly ke 
krásnější předvánoční a vánoční 
pohodě klientů v Domově pro se-
niory, v Domě pokojného stáří na 
Mariánském náměstí a v Oáze po-
koje pro psychicky nemocné.  (pp)

PRÁCE DĚTÍ: Vánoční dárky pro seniory.

Začaly platit nové jízdní řády
12. prosince začaly platit 

nové jízdní řády městské hro-
madné dopravy. V porovnání s 
těmi předchozími v nich dochází 
jen k menším úpravám, které se 
týkají převážně uspíšení nebo 
opoždění některých spojů. Trasy 
linek zásadně měněny nebyly. 

„Na podobě jízdních řádů 
město spolupracovalo s doprav-
cem ČSAD Frýdek-Místek, a.s., 
přičemž vycházelo především z 

připomínek občanů, kteří je mohli 
vyjádřit do konce října tohoto roku 
na odboru dopravy,“ vysvětlil ná-
městek primátora Michal Novák.

Změny se dotkly linek č. 2, 3, 5, 
7, 9 a 10. V co největší možné míře 
byla zohledněna návaznost na pří-
městské a dálkové autobusy i na 
vlakové spoje, ale také na pracovní 
dobu zaměstnanců  ArcelorMittal 
Frýdek-Místek a.s. a dalších pod-
niků. (pokračování na straně 12)
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městská policie
Konflikt se strážníky

12. 12. ve čtyři hodiny od-
poledne oznámil řidič vozidla, 
že čeká na svou ženu v za-
parkovaném autě a kolem něj 
prošel muž, který silou uho-
dil do zpětného zrcátka. Na 
místo přijela hlídka městské 
policie a s oznamovatelem se 
vydala do nejbližší restaurace, 
kde muž odešel. Oznamova-
tel ukázal na muže, který mu 
rozbil zrcátko, a ten přiznal, 
že měl kontakt s vozidlem, ale 
tím, že na něj vozidlo najelo. 
Protože v restauraci nebylo 
možné komunikovat, tak hlídka 
muže vyzvala k opuštění této 
místnosti s tím, že si promluví 
venku. To se muži nelíbilo, a 
proto odmítl. Po několika ne-
uposlechnutých výzvách mu-
seli strážníci osobu vyvést a 
použit donucovací prostředky. 
Muž průběžně slovně napadal 
všechny přítomné. Až se uklid-
nil a pochopil situaci, tak mu 
bylo sděleno, že celá událost 
bude oznámena ke správnímu 
úřadu ve Frýdku-Místku.

Ukradl petardy
8. 12. ve tři hodiny odpo-

ledne oznámila bezpečnostní 
služba v Kauflandu na ulici Re-
voluční, že chytli zloděje drob-
né krádeže. Pro hlídku městské 
policie bylo překvapení, když 
přijeli na místo a viděli nezletilé-
ho hocha. Ten se přiznal, že od-
cizil dvě mini petardy v hodnotě 
5,90 Kč. Událost byla oznáme-
na jeho matce a pracovnici so-
ciálního odboru. 

Rozbitá výloha
13. 12. v půl desáté večer 

přijala městská policie oznáme-
ní, že na ulici T. G. Masaryka 
nějaký muž rozbil výlohu a jde 
směrem na parkoviště za Ma-
gistrátem města Frýdek-Místek. 
Obsluha kamerového systému 
muže opravdu zachytila na par-
kovišti a strážníci muže dostihli. 
Muž sám se hlídky zeptal, jestli 
kontrola souvisí s rozbitou vý-
lohou a že nic s tím nemá spo-
lečného. Dobrovolně nasedl do 
auta a jel ukázat, kde se rozbitá 
výloha nachází. Strážníci přivo-
lali Policii ČR pro podezření z 
trestného činu a na místě pa-
chatele předali.

Šílená sousedka
14. 12. ve čtyři hodiny ráno 

oznamovatel žádal o pomoc. 
„Sděloval, že ve vchodě mají 
ženu, která dělá strašný kravál 
a vyhazuje věci z okna. Hlídka 
na místě zjistila, že oznámení 
se zakládá na pravdě a že tato 
situace už trvá asi třetí den. 
Strážníci na místo přivolali rych-
lou záchrannou službu, která 
ženu převezla do nemocnice na 
vyšetření,“ sdělila policejní pre-
ventistka Lenka Biolková.  (pp)

Statutární město Frýdek-
-Místek vlastní a spravuje 
zhruba 180 kilometrů vozovek 
a zhruba 190 kilometrů chod-
níků. Už z těchto čísel vy-
plývá, že jejich zimní údržba 
je velice náročná a nedá se 
zvládnout v jednom čase, ale 
s určitými stanovenými lhůta-
mi podle důležitosti.

„Pozemní komunikace na 
území Statutárního města Frý-
dek-Místek jsou ve vlastnictví 
státu, kraje, města a soukro-
mých subjektů. Statutární město 
Frýdek-Místek zajišťuje pouze 
zimní údržbu části místních ko-
munikací. Místními komunika-
cemi jsou dle zákona o pozem-
ních komunikacích vozovky a 
chodníky. Povinností vlastníka 
místních komunikací je závadu 
ve sjízdnosti a schůdnosti míst-
ních komunikací zmírnit, nikoliv 
odstranit. Odstranění závad ve 
sjízdnosti a schůdnosti místních 
komunikací není technicky ani 
finančně možné. Zde je nutno 
uvést, že zmírněním závady ve 
schůdnosti nebo sjízdnosti se 
dle vyhlášky č.104/1997 Sb., ro-
zumí již její prohrnutí pluhem či 

Zimní údržba místních komunikacíZimní údržba místních komunikací
radlicí, resp. její posyp inertním 
nebo chemickým materiálem. 
Závadou ve schůdnosti chodní-
ku se v souladu s ustanoveními 
zákona č.13/1997 Sb., o pozem-
ních komunikacích v platném 
znění rozumí taková změna 
ve schůdnosti, kterou nemůže 
chodec předvídat při pohybu při-
způsobeném stavu komunikace 
a povětrnostním podmínkám a 
jejím důsledkům,“ přiblížil dikci 
zákona vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství Miro-
slav Hornovský.

Vlastník místní komunikace 
zodpovídá za škody vzniklé uži-
vatelům místních komunikací, 
jejichž příčinou byla závada ve 
sjízdnosti nebo schůdnosti, po-
kud neprokáže, že nebylo v me-
zích jeho možností tuto závadu 
odstranit, u závady způsobené 
povětrnostními situacemi a je-
jich důsledky takovou závadu 
zmírnit, ani na ni předepsaným 
způsobem upozornit.

„Zimní údržba místních ko-
munikací se provádí na základě 
schváleného Plánu zimní údržby 
a v souladu s Nařízením rady 
města o rozsahu, způsobu a 

lhůtách odstraňování (zmírňová-
ní) závad ve schůdnosti a sjízd-
nosti na místních komunikacích, 
schůdnosti na průjezdních úse-
cích silnic a o úsecích místních 
komunikací, na kterých se ne-
zajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí. 

Plán zimní údržby stanoví 
zejména lhůty pro zmírňování 
závad ve sjízdnosti a schůdnosti 
místních komunikací, rozdělení 
udržovaných místních komuni-
kací dle jejich důležitosti a sta-
novení tras pro vozidla zajišťu-
jících posyp a plužení místních 
komunikací,“ vysvětlil náměstek 
primátora Michal Novák.

Lhůty pro zmírňování závad 
ve sjízdnosti a schůdnosti míst-
ních komunikací jsou u vozovek 
v rozmezí 4-48 hodin, u chodníků 
je spodní hranice ještě o hodinu 
kratší. Nařízení města stanoví i 
místní komunikace, které se pro 
jejich malý dopravní význam ne-
udržují. Jedná se zejména o zad-
ní vstupy k panelových domům, 
chodníky v parcích, cyklostezky, 
místní komunikace, které se s 
ohledem na jejich stavebně-
-technický stav (zejména šířku a 
nezpevněný povrch) nedají stroj-
ně udržovat. „Při určení místních 
komunikací, které se v zimním 
období neudržují, se nevychází 
pouze z jejich dopravního význa-
mu, ale posuzuje se i jejich stav 
a zohledňují se finanční možnosti 
města. Finanční možnosti žádné-
ho města nikdy nemohou stačit 
na zajištění zimní údržby všech 
místních komunikací,“ zdůraznil 
primátor Petr Cvik.

Skutečnost, že je místní komu-
nikace vedena jako místní komu-
nikace v zimním období neudržo-

vaná, ovšem neznamená, že se 
o tuto místní komunikace město 
v zimním období nestará. „Pou-
ze se na provádění zimní údrž-
by těchto místních komunikací 
nevztahuje Plán zimní údržby a 
lhůty pro zmírňování závad ve 
sjízdnosti a schůdnosti místních 
komunikací, město nezodpovídá 
za úrazy, které vzniknou na těch-
to místních komunikacích a jejich 
údržba se provádí až poté, kdy 
jsou ošetřeny místní komunikace 
udržované v souladu s platným 
Plánem zimní údržby,“ vysvětlil 
Miroslav Hronovský.

V případě, že se na vlastníka, 
resp. správce místních komuni-
kací, obrátí občan se žádostí o 
náhradu škody v důsledku úrazu 
na chodníku nebo vozovce, v 
první řadě se prověřuje, zda se 
jednalo o závadu ve sjízdnosti 
nebo schůdnosti místní komuni-
kace, kterou nemohl předvídat, 
zda byla ze strany občana spl-
něna tzv. prevenční povinnost, 
tj. povinnost předcházet škodám 
dle občanského zákoníku. Dále, 
zda k úrazu došlo na chodní-
ku, vozovce, která je vedena v 
Plánu zimní údržby jako místní 
komunikace udržovaná a zda 
správce komunikací neprovedl 
zmírnění závady ve sjízdnosti 
nebo schůdnosti dané místní 
komunikace ve lhůtě stanovené 
Plánem zimní údržby. Pouze při 
splnění všech výše uvedených 
podmínek se postupuje poža-
davek občana na odbor správy 
obecních komunikací s doporu-
čením požadavku občana vy-
hovět a Odbor správy obecního 
majetku Magistrátu města Frýd-
ku-Místku poté požadavek po-
stoupí příslušné pojišťovně.  (pp)

Páteřní komunikace na území města nejsou ani v majetku 
ani ve správě města a město zimní údržbu těchto pozemních 

komunikací nezajišťuje ani nezodpovídá za sjízdnost a
schůdnost těchto komunikací. Jedná se o následující ulice:

• ulice Hlavní, Příborská (státní silnice I/48)
• ulici Bruzovská (krajská silnice II/473)
• ulici Lískovecká (krajská silnice II/477)

• ulice Revoluční, J. Opletala, tř. 17. listopadu (krajská silnice II/473)
• ulici Beskydská (státní silnice I/56)

• část ulice Ostravská (krajská silnice III/48411)
• ulice Na vyhlídce (krajská silnice II/477)

• ulici Staroměstská (krajská silnice II/477)
• ulici Slezská (krajská silnice II/477)

Na území města Frýdek-Mís-
tek se nachází šest hřbitovů 
– Centrální hřbitov ve Frýdku, 
v Chlebovicích, v Lysůvkách, 
ve Skalici, v Lískovci – evan-
gelický a katolický hřbitov. Na 
veřejných pohřebištích je zajiš-
ťována pravidelná údržba, která 
zahrnuje sečení trávníků, péči 
o dřeviny a květinové záhony, 
úklid listí, odvoz a uložení odpa-
du, úklid chodníků a podobně, 
ale nemalé finanční prostředky 
z rozpočtu města jsou vynaklá-
dány i na opravy hřbitovů. 

„Ke konci roku se stihly na 
hřbitově v Lysůvkách a ve Skalici 
opravy částí plotů, které již byly 
v havarijním stavu. Na hřbitově 
v Lysůvkách bylo rekonstruová-
no 25 metrů plotu v části před 
kostelem, další část plotu včet-
ně brány byla opatřena novým 
nátěrem. Na hřbitově ve Skalici 

Nové ploty na hřbitovech
došlo k opravě části oplocení 
na východní straně veřejného 
pohřebiště. Zde bylo opraveno 
celkem 150 metrů plotu. Nutnost 
opravy části oplocení vyplynula 
z havarijního stavu plotu, ke kte-
rému významnou mírou přispěla 
eroze v této členité části hřbitova. 
Součástí rekonstrukce plotu ve 
Skalici bylo i provedení terénních 
úprav ke zlepšení vzhledu hřbito-
va,“ informoval vedoucí odboru 
životního prostředí a zemědělství 
Jaroslav Zezula.

„Opravy plotů na hřbitově ve 
Skalici a v Lysůvkách si vyžádaly 
náklady ve výši okolo čtvrt milionu 
korun a byly hrazeny z rozpočtu 
města. Na obou veřejných pohře-
bištích byly navíc opraveny úřední 
desky, které byly poničeny nepříz-
nivými listopadovými klimatickými 
podmínkami,“ sdělil náměstek pri-
mátora Michal Pobucký.  (pp)

VE SKALICI: Nové oplocení na hřbitově.

TUHÁ ZIMA: Silničáři udržují sjízdnost.
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I když žijeme v hektickém 
informačním věku, tradice, 
které nám zůstaly jako odkaz 
minulosti, nás dovedou zasta-
vit, vydechnout, zamyslet se, 
zavzpomínat, užít si všeho, co 
život přináší.

Vánoční čas je k tomu před-
určen. Zasáhne každého z 
nás. Zdobíme své domy, byty, 
provoníme je voňavým koře-
ním, uklízíme víc než jindy, 

Jedno odpoledne trochu jinak
nakupujeme, píšeme Ježíškovi 
a těšíme se, co nám přinese. 
Není to nádhera?

V naší škole jsme přípravě 
Vánoc a jejich tradic věnovali 
spoustu času. Děti vyráběly přá-
níčka, štěstíčka, drobné dárky v 
keramické dílně, vizitky, svíčky... 
Vyvrcholením vánočních příprav 
byl vánoční jarmark a dílna v pro-
storách školy. Zapojili se všichni 
– malí i velcí. A učitelé? Ti chodili, 

usmívali se a pociťovali radost 
nad podařeným dílem.

Je třeba poděkovat všem, 
kteří krásné odpoledne připra-
vili, a taky vám, milí rodiče, 
babičky a dědečkové, kteří jste 
na jarmark přišli a dali tak svým 
dětem najevo, že jste.

Bez vašeho pochopení 
a pomoci bychom jen těžko 
takové akce uskutečňovali.
Mgr. A. Hrabcová, učitelka 9. ZŠ

Jako každým rokem, i letos 
se na Sedmičce konal šacho-
vý turnaj I. a II. stupně. Sešli 
jsme se ve školní jídelně v 
počtu 34 žáků a dohlížel na 
nás šachový odborník pan 
Záruba, který nám zapůjčil i 
vše potřebné ke hře. 

Za I. stupeň do okresního kola 
postoupili Plšek Antonín, Šíbl Ev-
žen, Morisová Michaela a Míček 
Vojtěch. II. stupeň reprezentovali 
Klíč Daniel, Poloch Jiří, Adamec 
Benjamin a Roško Tomáš. 

Sportování na Sedmičce
Tradiční soutěž ve skoku 

vysokém, na kterou se těší 
většina žáků II. stupně, proběh-
la 16. 12. a účastnilo se jí 50 
žáků. Všichni předvedli krásné 
výkony, které ocenilo i bouřlivé 
školní publikum. Vítězem šes-
tých tříd se stal Vítek Mecner, 
sedmých tříd Dominik Kučatý, 
osmých tříd Le Dinh Hung a de-
vátých tříd Jan Chlopčík. Mezi 
děvčaty se nejlépe umístily 
Kristýna Mojžíšková z osmých a 
Hana Horylová z devátých tříd.

Od září se frýdecko-mís-
tecká Základní škola Jiřího 
z Poděbrad zapojila do pro-
jektu Šablony vypsaného mi-
nisterstvem školství, který je 
financován z prostředků Ev-
ropské unie. Vlastní projekt 
nazvaný Zkvalitnění výuky 
napříč ŠVP realizují vyučující 
a žáci z Jedenáctky na prvním 
i druhém stupni.

„V rámci projektu Zkvalitnění 
výuky napříč ŠVP chceme umož-
nit nadaným žákům prostřednic-
tvím dělených hodin v matematice, 
českém jazyce a přírodních vě-
dách větší možnost přísunu infor-

Na Jedenáctce aktivně využívají projektu Šablony
mací, jejich kvalitnější zpracování a 
následný rozvoj dovedností, vědo-
mostí a návyků v souvislosti s vy-
učovacím procesem,“ uvedl ředitel 
školy Jiří Adámek a pokračoval: 
„Součástí individualizace výuky je 
neoddělitelně i její inovace, přípra-
va pracovních listů pro žáky v čes-
kém jazyce a matematice, které 
podpoří a zkvalitní přípravu žáků 
na budoucí povolání.“

Finanční prostředky ve výši té-
měř dva a půl miliónu korun, které 
škola z evropských fondů čerpá 
postupně ve dvou splátkách, jsou 
efektivně využívány k podpoře vý-
uky žáků, k nákupu materiálních 

prostředků a didaktické techniky 
zvyšujících kvalitu výuky. 

Vedení školy však nezapo-
mnělo ani na další vzdělávání 
pedagogů. „Naším cílem je zajistit 
co nejvyšší erudovanost učitelů 
českého jazyka, cizích jazyků, 
matematiky a přírodních věd v zá-
vislosti s předešlými prioritními té-
maty prostřednictvím kurzů, stáží, 
odborných seminářů, workshopů 
a dalších vzdělávacích akcí za-
měřených na čtenářské doved-
nosti, matematickou gramotnost 
a dovednosti v přírodních vě-
dách,“ doplnil závěrem Jiří Adá-
mek.  Renata Spustová

Zlato a stříbro! Takhle za-
bojovala děvčata našich týmů 
sportovní gymnastiky, která 
se 13. 11. a 4.-5. 12. zúčastni-
la krajského a republikového 
kola soutěže TEAMGYM JUNI-
OR, kategorie I. a II.

Pro tyto závody nacvičila děv-
čata obou týmů nové pódiové 
skladby a pilně trénovala skoky 
z trampolíny a akrobu, především 
pod vedením trenérek Karolíny 
Machalové a Petry Tobiášové. 
Po krajském kole v Opavě, kde 
se umístila mladší i starší děvčata 
na 1. místě, postoupily oba týmy 
na republikovou soutěž o Pohár 
ASŠK do Chropyně.

A tak se naše výprava 25 
gymnastek vydala 4. prosince 
bojovat. Nejdříve jsme bojovali 
se sněhem, který způsobil velké 
potíže v dopravě. Náš pan řidič 
byl ale skvělý a bezpečně nás 

Z Opavy zlato, z Chropyně stříbro!

dopravil na místo. Po mrazivé 
noci přišel ranní trénink a posled-
ní instrukce trenérek. Teď už zá-
leželo na všech děvčatech, jak se 
jim v závodě povede – a šlo jim to 
skvěle! Nějaké chybičky porota 
přece jen objevila, a tak mladší 

děvčata vybojovala 2. místo za 
domácím týmem z Chropyně a 
starší rovněž 2. místo za týmem 
z Třebíče. Blahopřání a pochva-
la nemocné paní trenérky Pavly 
Raškové nás všechny určitě po-
těšila.  Alena Bařinová

Dvou pěveckých akcí se 
zúčastnili v prosinci žáci ze 7. 
základní školy.

Dne 8. prosince se 7. ZŠ zú-
častnila sólové pěvecké soutěže 
Vánoční nota 2010. Ve II. ka-
tegorii se na vítězném 1. místě 
umístila Monika Maďová ze třídy 
3. A, která za klavírního dopro-

Prosincové soutěžní zpívání
vodu p. uč. Zdenky Poledníkové 
zazpívala píseň Letěla bělounká 
holubička.

Dne 15. prosince se sboreček 
1. stupně Berušky, pod vedením 
p. uč. Zdenky Poledníkové, zú-
častnil Festivalu pěveckých sbo-
rů. Naše Berušky se umístily ve 
vítězném zlatém pásmu.

Ani v předvánočním čase 
nemají děti na 2. ZŠ nouzi o 
zážitky. Na 7. prosinec si paní 
učitelky z 1. stupně připravily, 
jako každý rok, vánoční dílny. 

Děti mohly i s rodiči odpole-
dne přijít do školy a z připrave-
ného materiálu a pod vedením 
paních učitelek a starších spo-
lužáků si vlastnoručně vyrobit 
malý dárek k blížícím se Váno-
cům nebo adventní dekoraci.

9. prosince se na dvoře „ 
Dvojky“ sešli všichni ti, kdo 

Vánoční dílny a jarmark na 2. ZŠ
chtěli něco prodat, a ti, kdo 
chtěli něco koupit. Od 15 do 17 
hodin zde probíhal všem zná-
mý jarmark. Každá třída měla 
svůj stánek, své prodejce a své 
výrobky, které vytvořily nejen 
děti samy, ale mnohdy i jejich 
maminky a babičky. Prodejci 
si vyzkoušeli na vlastní kůži, 
že někdy je mnohem náročněj-
ší prodat, než vyrobit, zvláště 
když máte svůj „obchod“ pod 
širým nebem a zima se nemilo-
srdně hlásí o svá práva.

Tradiční Slavnost lískových 
oříšků připravili letos žáci před-
mětu Člověk a příroda na téma 
Večerníčku Králíci z klobouku. 

Na šesti stanovištích si děti 
ověřily své znalosti o králících, 
čím a jak se krmí, dověděly se 
velice podrobně, co je potřeba ke 
zdárnému chovu králíků, prokazo-
valy i své čtenářské a počtářské 
dovednosti. Všechna stanoviště 
si žáci připravili sami a opravdu 
zodpovědně.  Marie Stratilová

Akce pro děti ve školní družiněAkce pro děti ve školní družině
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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.

Po velmi úspěšném straši-
delném dni na 7. ZŠ proběhla 
v prosinci další vydařená akce. 
Učitelé se svými žáky za vydat-
né pomoci rodičů uspořádali 10. 
prosince tradiční vánoční jar-
mark. Tomu předcházely vánoč-
ní dílny, na kterých především 
rodiče žáků pomáhali vyrábět 
vánoční dekorace, přáníčka, 
zdobili perníčky nebo napekli 
vánoční cukroví a pečivo.

Během jarmarku bylo pro 

Prosinec nabitý událostmiProsinec nabitý událostmi
návštěvníky připraveno pohoš-
tění a v tělocvičně se mohli po-
těšit programem, který pro ně 
připravily jejich děti – žáci naší 
školy. Jarmark se velmi vydařil, 
o čemž svědčí i to, že v někte-
rých okamžicích prostory škol-
ní jídelny a tělocvičny doslova 
praskaly ve švech. Děkujeme 
všem rodičům za návštěvu i za 
vydatnou pomoc, bez které by 
vánoční jarmark určitě nebyl 
tak úspěšný.

9. prosince jste mohli na ZŠ 
národního umělce Petra Bez-
ruče navštívit tradiční Předvá-
noční jarmark. Jde o setkání 
dětí, rodičů a učitelů školy v 
slavnostní náladě adventního 
času. Letos poprvé byl jarmark 
zahájen komorním sborem 
žáků a učitelů v prostorách 
akusticky jedinečného schodi-
ště školy za svitu svíček.

„Na vlastním jarmarku žáci i s 
rodiči prodávali vlastnoručně vy-
robené dárečky jako náramky, 
přáníčka a ozdoby na vánoční 
stromeček. Na své si přišli i mi-
lovníci perníčků a cukroví. Pro-
dávaly se zde kokosové kuličky, 
perníčky malé i velké a také 
perníkové chaloupky. V téma-
tických dílnách bylo možné pod 
vedením našich učitelů vyrobit 
přáníčka, malovat na hrníčky a 
také modelovat z keramické hlí-
ny, a to vše za nízké ceny! Kaž-
dý návštěvník se mohl občerstvit 
v bufetu „U tří čertic“, ochutnat 
chlebíčky a roládky, které při-

Předvánoční jarmark na JedničcePředvánoční jarmark na Jedničce

pravily naše paní kuchařky,“ po-
psala za žáky 1. stupně Terezka 
Jeništová ze IV. B třídy.

Předvánoční jarmark ale 
není jen o nakupování, ale také 
o tradičním vánočním pásmu, 
které předvedli žáci prvých až 
čtvrtých tříd za podpory svých 
starších spolužáků. Vystoupení 
si žáci připravovali pod vede-

ním svých učitelů již tři týdny 
předem. Návštěvníci jarmarku 
tak mohli vyslechnout známé i 
neznámé vánoční koledy, bás-
ničky, hudební vystoupení fléten 
i klavíru, taneční ukázky v duchu 
folklórních souborů i ukázku mo-

derních tanců.
Závěr jarmarku patřil několika 

divadelním vystoupením. Žáci 
5. tříd si připravili pohádku „O 
dvou sestrách“ a žáci 3. tříd si 
připravili pohádku „O zajíčkovi a 
lišce“. V průběhu celého jarmar-

ku samozřejmě nechyběli ani 
čert a Mikuláš s andělem. Kolik 
neposedů si odneslo v kapsách 
uhlí a kolik hodných žáků dosta-
lo od Mikuláše cukroví, se však 
v ruchu celého jarmarku zjistit 
nepodařilo!

V prvních třídách 4. ZŠ pro-
běhla Slavnost slabikáře. Velká 
účast rodičů i prarodičů potěšila 
obě paní učitelky, ale především 

Slavnost slabikáře s účastí rodičů
všechny žáčky, kteří s velkým 
nadšením předvedli, co se za 
krátkou dobu naučili. 

Rodiče i prarodiče se aktivně 

zapojili do výuky a na vlastní 
oči viděli, jak zábavnou formou 
výuka probíhá. Po celé dvě vy-
učovací hodiny pomáhali dětem 
zvládnout všechny úkoly. At-
mosféra ve třídách byla velmi 
příjemná, spokojenost byla znát 
na všech přítomných. Nezapo-
menutelným okamžikem pro 
děti bylo předání slabikáře zá-
stupkyní ředitelky Mgr. Šárkou 
Nahodilovou, která děti přivítala 
do klubu čtenářů.

Děkujeme rodičům i prarodi-
čům za účast a věříme, že tato 
zdárná akce nebyla poslední.

Mgr. Miluše Koňaříková a 
Mgr. Jaroslava Lepíková

Ve čtvrtek 9. prosince proběhl 
v rámci Předvánočního jarmarku 
1. ZŠ také koncert na schodišti 
naší architektonicky jedinečné 
novorenesanční školy. Výbor-
ná akustika tohoto prostoru a 
nadcházející čas Vánoc přiměli 
Elišku Wykovou, Jiřího Karás-
ka a školní sbor žáků 7. tříd ke 

Vánoční zpívání na schodech
zpěvu koled za doprovodu kytar, 
houslí, fléten i cimbálu.

Zazněly méně známé vánoč-
ní písně. Sólového zpěvu se vel-
mi dobře ujaly i žákyně 1. stupně 
základní školy. Celým prostorem 
se nesly tóny cimbálu, na který 
zahrála naše bývalá žákyně Ga-
briela Šimoňáková.

Z pohledu posluchačů lze 
říci, že nám všichni účinkující 
zpestřili tento předvánoční čas, 
rozněžnili naše duše, přinesli 
mnoho hudebních zážitků. A že 
nás posluchačů nebylo málo! 
Celá akce se moc povedla, tímto 
všem účinkujícím děkujeme. 

Petra Javorková
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Plavání veřejnosti na 11. ZŠ

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI – PROSINEC 2010
2. 1. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
2. 1.  17:00 – 18:30 Veřejné bruslení
8. 1. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
9. 1. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
9. 1. 17:00 – 18:30 Veřejné bruslení
15. 1. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
16. 1. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
16. 1. 17:00 – 18:30 Veřejné bruslení
22. 1. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
23. 1. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
23. 1. 17:00 – 18:30 Veřejné bruslení
29. 1. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
30. 1. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
30. 1. 17:00 – 18:30 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

Mladí judisté oddílu TJ Důl 
Staříč se na stříbrnou neděli 
sešli v tělocvičně 9. ZŠ, kde si 
ověřili své zdatnosti a trenér 
vyhlásil ty nejlepší z nich. Na 
tatami se utkali zejména ,,no-
váčci“ ze všech tří středisek to-
hoto oddílu, pro mnohé z nich 
to bylo vůbec poprvé. Za své 
snažení dostali odměnu v po-
době medaile a diplomu. 

Ovšem zkrátka nepřišli ani 
zkušenější judisté. Jedním 
z důvodů konání této akce to-
tiž bylo i ocenění těch, kteří si 

Stříbrná neděle s judisty

v roce 2010 vedli nejlépe. Cel-
kem v tomto roce získal oddíl TJ 
Důl Staříč 30 zlatých medailí, 
celkem 16krát se naši judisté 
umístili jako 2. a 34krát obdr-
želi bronzovou medaili. Mistr 
Moravskoslezského kraje Petr 
Lisník získal celkem 7 zlatých, 
2 stříbrné a 3 bronzové medaile. 
Další ocenění si svými 7 prvními, 
3 druhými a 6 třetími místy vybo-
jovala Veronika Drabinová. Za 
podobné úspěchy byli vyzdviže-
ni také David Hél, Jakub Cudzik, 
Matouš Kocháň. Speciálně pak 

Matyáš Marek, velká naděje 
Beskydské šachové školy, se 
nedávno stal suverénním způso-
bem vítězem „A“ turnaje Talent 
Cup a při této příležitosti vznikl 
tento rozhovor.

S jakým cílem jsi do turnaje 
nastupoval?    

„Chtěl jsem jako první nasa-
zený také první místo získat.“

Co chybělo k 100% bodo-
vému zisku?

„V partii s Wisniewskim jsem 
se dostal do remízové věžovky, 
on udělal chybu, ale já jsem 
ji nedokázal využít. V partii s 
Mrkusem byla věžovka 100% 
vyhraná, viděl jsem vyhrávající 
způsob, ale myslel jsem si, že je 
i druhý. Bohužel jsem to špatně 
spočítal a vedlo to k remíze.“

Ve které partii jsi byl nejví-
ce ohrožený a proč? 

„Asi v partii s Wisniewskim, 
bylo tam hodně kombinačních 
úderů, jeden z nich jsem přehlédl 
a stál jsem špatně. Potom ovšem 
vzal špatného pěšce a po dalších 
úderech to vedlo k remíze.“

Často jsi končil svou partii 
jako poslední a ihned jsi mu-

sel nastoupit k dalšímu kolu, 
bylo to hodně náročné? 

„Nebylo to tak náročné. Když 
jsem hrál krátce, stejně jsem se 
mezi partiemi nudil. V sobotu 
jsem se sice moc nestihl na-
obědvat, ale jinak jsem všechno 
stíhal v pohodě. Jediný problém 
byl, že jsem pořadatelům narušil 
časový harmonogram.“

Nemohu se nezeptat, tvůj 
trenér Standa Jasný je speci-
alistou na věžové koncovky, 
ale tobě to ve věžových kon-
covkách moc nešlo, čím to?

„Toto tvrzení je relativní. Ve 
věžovkách jsem měl na turnaji 
úspěšnost 75%. Vím ale, že díky 
Standovu tréninku jsou u mě všich-
ni zvyklí na úspěšnost 100% a z 
tohoto pohledu to byl neúspěch.“

Jak se ti líbí prostředí Hote-
lu Petr Bezruč? 

„Prostředí se mi líbí. Už jsem 
tady byl několikrát a vidím, že se 
prostředí neustále zlepšuje.  Ho-
tel je na dobrém místě, můžeme 
chodit ven nebo na bazén.“

Jaké máš šachové přání 
pro rok 2011?

„Vyhrát MČR mládeže.“

byli svými trenéry pochváleni 
David Skotnica (9. ZŠ), Marek 
Vašut (Obchodní akademie) a 
Matěj Buřinský (11. ZŠ). Všichni 
výše jmenovaní dostali od trené-
ra dort, jakožto odměnu za píli a 
snahu. Ale zoufat nemuseli ani 
ti, kteří žádné ocenění nezískali. 
Všichni zúčastnění totiž obdrželi 
balíček plný sladkostí a ovoce. 
Odpoledne se vydařilo a nezbý-
vá nic jiného než judistům, a ne-
jen jim, popřát mnoho skvělých 
úspěchů i v příštím roce.

 Lucie Mikolášová

Fotbaloví benjamínci (roč-
ník 2004) ukončili svou sezo-
nu přátelským zápasem proti 
svým vrstevníkům z nedale-
kých Kozlovic. Hrálo se v krás-
né tělocvičně v Kozlovicích.

Utkání, které se hrálo na 5 x 
10 minut, mladí valcíři nakonec 
vyhráli 8:1, když o branky se 
postarali: Michal Štětinský 2, Jiří 
Vokoun, Martin Hrubý, Tomáš 
Maloň, Vojtěch Kaňák a jednu 

Přípravka 2004 porazila Kozlovice
branku si domácí vstřelili vlastní. 
„Nutno říct, že obě družstva hrála 
s obrovským nasazením a vekou 
chutí. Pohled na maličké fotbalis-
ty musel potěšit přihlížející rodiče, 
kteří své miláčky odměňovali hla-
sitým potleskem,“ řekl trenér ben-
jamínků Roman Vojvodík. 

K zápasu s Kozlovicemi na-
stoupili tito hráči: Radim Řeha, 
Filip Šponer, Tomáš Maloň, Jiří 
Vokoun, Michal Štětinský, Mar-

tin Hrubý, Vojtěch Kaňák, Lukáš 
Kiša, František Kovalczyk a An-
tonín Kovalczyk.

„Chtěli bychom poděkovat 
všem klukům za uplynulý půlrok. 
Svou pílí na tréninku a nadšením v 
zápasech mohou být vzorem i pro 
starší ročníky. Poděkování samo-
zřejmě patří i rodičům a rodinným 
příslušníkům, že své ratolesti pod-
porují,“ shodli se oba trenéři Ro-
man Vojvodík a Roman Šimánek.

SOKOLKÁM SE NEDAŘÍ: Frýdek-Místek - Přerov 1:3 (-22, -23, 16, -22). Olymp Praha - Frýdek-
-Místek 3:1 (16, 24, -17, 22). Poslední výsledky extraligových volejbalistek ke konci roku nebyly 
valné. V tom novém začínají 9. ledna od 17 hodin derby na půdě Ostravy, doma pak 15. ledna 
v 17 hodin přivítají Liberec.                Foto: Petr Pavelka

Matyáš Marek – šachová naděje
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Městská liga mládeže 
6. kolo Městské ligy mláde-

že v pátek 10. prosince mělo 
skromnější účast 39 hráčů. 
Přesto 6. kolo zaznamenalo ně-
kolik významných okamžiků – již 
počtvrté vyhrál Extraligu Michael 
Kubík a překročil magickou hra-
nici „1800“ a jeho aktuální ELO v 
ML je 1825! Také Ludmila Kop-
cová přepisuje historické tabulky 
– její nárůst ELO od 1. kola již 
činí 250 ELO bodů! Gratulujeme 
vítězům jednotlivých lig: Extrali-
ga – Michael Kubík, 1. liga – Do-
minik Musial, 2. liga – Filip Valo-
šek, 3. liga – Ondřej Mokroš, 4. 
liga – Patrik Vyvial, 5. liga – Ště-
pán Pekara. 7. kolo Městské ligy 
mládeže se odehraje v pátek 7. 
ledna! Více informací se dozvíte 
na www.chessfm.cz

Filip Haška v Polsku
V polském městečku Olkusz 

se ve dnech 11.-12. prosince 
uskutečnil mezinárodní šachový 
festival mládeže XIX. MIĘDZY-
NARODOWY GWIAZDKOWY 
TURNIEJ SZACHOWY. V cel-
kem osmi turnajích startovalo 
351 hráčů z POL, CZE, SVK, 
UKR. Filip hrál v kategorii chlap-

ců do 9 let (2001 a mladší). Zís-
kal 4,0 body a obsadil 46. místo.

Vánoční turnaj
V pondělí 27. prosince se 

milovníci šachové hry setkali 
na Vánočním šachovém turnaji 
dvojic, který se uskutečnil ve 
Středisku volného času Klíč. Na 
startu se sešlo 32 dvoučlenných 
týmů. Roli hlavního favorita tur-
naje potvrdil tým Povalečů ve 
složení Jiří Kočiščák a Jakub 
Macíček. V rodinných dvojicích 
opět zvítězili Magdaléna Dvořá-
ková a Tomáš Dvořák.

Jasný vítězí
Pět členů Beskydské šachové 

školy se zúčastnilo 26. prosince 
v Brankách na Moravě turnaje v 
bleskovém šachu. Našim zástup-
cům se v turnaji dařilo a přeměnili 
turnaj v „Klubový přebor BŠŠ“. 
Skvěle se prezentoval meziná-
rodní mistr Stanislav Jasný, který 
dokázal získat 17,5 bodu a zcela 
zaslouženě turnaj vyhrál. 2. mís-
to po výborném výkonu vybojoval 
Zdeněk Holeksa se ziskem 15,5 
bodu. I další naši zástupci získali 
pěkná umístění: 6. místo Šimon 
Štukner, 10. Michael Kubík, 13. 
místo Michal Vaníček. 

Na novojičínském zimním 
stadionu se konal turnaj osmi 
týmů. Utkaly se zde týmy 
třetích tříd z Moravy a Slo-
venska. Naši kluci odjeli na 
turnaj oslabeni o nemocného 
Martina Piskoře. 

Našimi soupeři ve skupině o 
postup do finálové skupiny byly 
celky Rožnova pod Radhoštěm, 
VOKD Poruby a Městského ho-
kejového klubu Martin. Kluci za-
hajovali turnaj s Rožnovem a po 
velkém boji a po neprávem ne-
uznané vyrovnávací brance pro-
hráli 4:3. Za naše stříleli branky 
Dája Pastor, Kubík Rusina a Ku-
bík Frančiák. Následující zápas 
proti ostravské Porubě byl velmi 
důležitý kvůli postupu ze skupi-

Memoriál Harryho Tomana
ny, jelikož Poruba porazila 13:1 
Martin. Kdyby naši prohráli, už 
by jistě spadli do spodní skupiny 
útěchy. Po prvních šesti minu-
tách byl stav stále nerozhodný, 
ale pak naši kluci zabrali a po 
dvou brankách si shodně připsa-
li Honzík Špaček, Kuba Rusina, 
Kuba Frančiák a i benjamínek 
Šimon „Sidney“ Puzoň. Po jedné 
pak přidali Dajda Pastor a Jimin 
Kim. Konečné skóre se zastavi-
lo až na 10:2 pro naše barvy. V 
dalším zápase s již rozehraným  
Martinem zvládli v utkání něko-
lik obratů a vyhráli zaslouženě 
8:5. Po dvou brankách tentokrát 
vstřelili Ondra Slanina a opět 
Honza Špaček. Nejkrásnější a 
rozhodující branku na 6:5 vstřelil 

po samostatné akci Kuba Rusi-
na. Střely s úspěšným koncem 
opět zaznamenali i Kuba Franči-
ák a David Pastor, konečně se 
také trefil Mára Bláha. 

Finálovou skupinu jsme za-
čínali proti neporaženému týmu 
z Brna. Konečný výsledek byl 
11:4 pro Kometu. Dvakrát skó-
roval Kuba Frančiák a po jedné 
přidali Puzy a Bláža. Do utkání 
s Rožnovem naši hráči nastou-
pili nažhavení, protože věděli, 
že jim mohou oplatit porážku ze 
skupiny, ale znovu prohráli 10:4. 
Branky tentokrát vstřelili Marek 
Bláha, Ondra Slanina, Jimin Kim 
a Kuba Rusina. Tímto výsled-
kem již bylo jasné, že obsadíme 
celkově 4. místo. 

Vánoční závody
Ve vítkovickém atletickém 

tunelu proběhly atletické závody 
Vánoční hala. V pátek to bylo 
pro mladší žactvo a v sobotu pro 
žactvo starší. Na obou sportov-
ních kláních byli k vidění rovněž 
atleti Slezanu Frýdek-Místek a 
na obou se prosadili. 

V pátek si mezi mladšími při-
psala vítězství Kateřina Frantová 
ve výšce výkonem 1.43 m a He-
lena Benčová suverénním vítěz-
stvím a výborným časem 1:53.72 
minuty v běhu na 600 metrů. 
Patrik Říha přidal 2. místo v běhu 
na 800 m za čas 2:43.98 minuty. 
4. místo ve výšce za 1.38 m a 5. 
místo v dálce za 4.23 m vybojo-
vala Soňa Lisníková. V sobotu si 
mezi starším žactvem nejlépe z 
našich vedl Pavel Szymala, který 
vybojoval 2. místo ve skoku dale-
kém v osobním rekordu 5.47 m, a 
Jan Gerek, který si ve výšce rov-
něž vylepšil osobák a výkonem 
1.65 m obsadil také 2. místo. Jan 
Chlopčík doběhl na 4. místě na 

60 metrů, kde ho ve finále doplnil 
6. místem Vladimír Šmiřák. Do fi-
nále na 60 metrů se probojovala 
Katka Siebeltová a společně se 
svou sestrou Veronikou byly také 
ve finále na 60 m překážek, vždy 
v osobních rekordech. Veronika 
přidala ještě 5. místo ve výšce 
výkonem 1.35 m. Všem mladým 
atletům blahopřejeme.

Běžecká cena 
zná své vítěze

Třináctý ročník Běžecké ceny 
mládeže zná své vítěze. Každo-
ročně ji připravuje atletický oddíl 
TJ Slezan Frýdek-Místek za pod-
pory města Frýdek-Místek. Letos 
se podařilo bodovat více než 
pěti stovkám mladých běžců a 
je potěšitelné, že dvacítka z nich 
absolvovala všech sedmnáct 
závodů! V dorostu jsou jasnými 
vítězi Petra Čaganová a Tomáš 
Filipec, ve starším žactvu Pavel 
Szymala a po velkém boji Blan-
ka Hünerová. V mladším žactvu 
zvítězil Patrik Říha a Helena Ben-
čová. U ročníků 1999-2000 byla 

nejlepší Kristýna Škanderová a 
Ondřej Szotkowski z Jablunkova. 
Mezi nejmladšími ročníky 2001 a 
mladší zvítězila Eliška Kopcová 
a Lukáš Holub. Vyhlášení a oce-
nění nejlepších proběhne v pátek 
21. ledna od 16 hodin na Výroční 
členské schůzi oddílu v Lidovém 
domě v Místku.

Běžecká velká cena
Atletický oddíl TJ Slezan 

připravil již 29. ročník Běžecké 
Velké ceny. Ve čtyřech věko-
vých kategoriích mužů a jedné 
kategorii žen se podařilo bo-
dovat v sedmnácti vypsaných 
závodech celkem 175 běžcům. 
Mezi ženami si nejlépe vedla 
Lucie Szotkowská z Jablunkova, 
před Petrou Pastorovou a Janou 
Matalovovu, obě ze Slezanu. U 
mužů nad 55 let nasbíral nejvíce 
bodů Vladimír Vrága z Bašky, 
nad 45 let Daniel Šindelek ze 
Slezanu, nad 35 let jeho bratr 
Vladan z TiS Vilhelm. U mužů 
do 34 let si nejlépe vedl Václav 
Kaňa ze Slezanu. 

Na turnaji v Třinci mohli 
tentokrát trenéři frýdecko-
-místecké přípravky ročníku 
2000 postavit dva týmy, takže 
toho náležitě využili. Výho-
da byla, že se hrálo 5+1 na 
velkém hřišti, a tak si všich-
ni nominovaní hráči zahráli. 
První družstvo se po vlažném 
začátku rozehrálo a dokázalo 
celý turnaj nakonec vyhrát. 

Obzvlášť poslední dva zápa-
sy, semifinále a finále, odehrálo 
ve velkém stylu, za což jim patří 
poděkování. Navíc Tomáš Ost-
rák byl  nejlepším střelcem tur-
naje. Druhý tým skončil až na 9. 
místě, a to hlavně vinou mnoha 
individuálních chyb v každém 
zápase, po kterých inkasoval 
branky.

Výsledky:
FM 2 - Karviná 0:1, FM 1 - 

Vánoční turnaj v Třinci
Třinec B 4:0 (branky FM: Ostrák, 
Polášek, M. Fukala, Křižák), FM 
2 - Třinec A 0:3, FM 1 - Vítkovice 
0:1, FM 2 - Hlučín 1:4 (Čulák), 
FM 1 - Kysucké Nové Mesto 2:0 
(Ostrák, Kubala), FM 2 - Baník 
1:6 (Lasák), FM 1 - Albrechtice 
1:0 (Ostrák).

O umístění: o 9 - 10. místo 
Třinec B - FM 2 1:3 (Bystroň, La-
sák, Hajnoš)

semifinále: FM 1 - Hlučín 5:1 
(Ostrák 3, Kubala, Křižák)

finále: FM 1 - Baník 3:1 (Ost-
rák, Kubala a vlastní)

Sestavy:
FM 1 - Slovák, Zima, M. Fu-

kala, Polášek, Křižák, Kubala, 
J. Fukala, Dryák, Buchlovský,
Pajurek, Ostrák

FM 2 - Papaj, Bystroň, Lasák, 
Hajnoš, Baroš, Vlček, Želazko, 
Kamenišťák, Novák, Čulák, Huvar

K poslednímu utkání v roce 
2010 se vydali frýdecko-mís-
tečtí hokejisté na led sousední 
Orlové, které se však v poslední 
době nedaří podle představ. To 
se nedá říci o frýdecko-místec-
kých hokejistech, kteří z posled-
ní čtyř zápasů (12 bodů) vytěžili 
11 bodů a vyhoupli se tak na 12. 
místo druholigové tabulky. 

Na začátku 19. minuty se z 
protiútoku dostal ke kotouči Lukáš 
Hruzík, který našel dobře postave-
ného Filipa Pavlíka před orlovským 
brankářem – 1:0. Díky Pavlíkově 
zásahu vedli frýdecko-místečtí hrá-
či po úvodní periodě na orlovském 
ledě rozdílem jediné branky.

Druhou třetinu zahájili Pisko-
řovi svěřenci lépe, ale ve 26. 
minutě hráli domácí zdvojenou 
početní výhodu, když byl vy-
loučen nejprve Krutil a za pár 
vteřin putoval na trestnou lavici 
Petr Rozum. Přesilovou hru se 

Vítězné tažení skončilo v OrlovéVítězné tažení skončilo v Orlové

dvěma hráči v poli navíc sehráli 
domácí podle svých představ. 
Vyrovnávací branku si připsal 
Vladimír Luka, když prostřelil 
Michala Láníčka – 1:1. Druhou 
branku Frýdku-Místku zazname-
nal Jaroslav Kopáč, který našel 
skulinu mezi Žídkovými betony, 
ale to už jen korigoval na 3:2. 
Bohužel to byla také poslední 
branka hostí v zápase, který 

skončil nakonec debaklem 7:2. 
Hokejisté Frýdku-Místku v po-

sledním zápase roku nedokázali 
zvítězit na ledě Orlové a ukončili 
tak své vítězné tažení. Vzhledem 
k ostatním výsledkům 28. kola se 
situace kolem 12. místa pěkně 
zamotala, a tak si na definitiv-
ní složení skupin do další fáze 
soutěže budou muset fanoušci 
počkat až do posledního 30. kola. 

HC Orlová – HC F-M 7:2 (0:1, 4:1, 3:0) HC Orlová – HC F-M 7:2 (0:1, 4:1, 3:0) 

DOMA S PŘEROVEM: Frýdecko-místečtí hráči vyprovodili přerovské 
Zubry debaklem 7:2. Stejným výsledkem však prohráli v Orlové.

Foto: Petr Pavelka
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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 
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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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Na konci roku 2009 zahájila 
8. ZŠ spolupráci s MENSOU 
ČR. Tato nezisková meziná-
rodní organizace sdružuje lidi 
s vyšším IQ a působí v řadě 
zemí na světě. V prosinci 
2009 proběhlo velké testování 
MENSY na škole a souhrnné 
výsledky poskytly informace 
o počtu žáků, kteří se staly 
členy tzv. Dětské Mensy. Pak 
už věci vzaly rychlejší spád.

„Po jednání s předsedou české 
MENSY Tomášem Blumenstei-
nem a jeho regionálním zástup-
cem Daliborem Hrabcem jsme 
se rozhodli, že na „Osmičce“ za-
ložíme dva Kluby nadaných dětí. 
Jeden pro mladší děti, do páté 
třídy, a druhý pro starší žáky. Díky 
pomoci současného náměstka 
primátora Dalibora Hrabce jsme 
získali podporu magistrátu. Zde 
celou myšlenku podpořil tehdejší 
náměstek primátorky a současný 
primátor města Petr Cvik. Magis-
trát přispěl finanční částkou na 
vybavení klubů řadou deskových 
her a oba kluby tak mohly zahájit 
svou činnost,“ rekapituluje Marie 
Rojková, ředitelka školy.

Zpráva klubu I.
Děti se scházejí jedenkrát za 

14 dnů, setkání jsou věnována 
hrám a činnostem podporujícím 
spolupráci a rozvoj v oblasti rozu-
mových schopností a dovedností. 
Využíváme společenských her 
podporujících logické myšlení, 
koncentraci, plánování, prosto-
rovou představivost, verbální do-
vednosti, pohotovost, úsudek, ale 
také luštění šifer, hádanek, kvízů, 
hlavolamů a detektivních příběhů. 

Do našeho klubu často při-
spívají svou odborností pedago-
gové naší školy, můžeme uvést 
například „Chemické pokusy“ 
Šárky Michalíkové nebo „Záhad-
ná fyzika“ Daniela Janošce.

Město chce podporovat nadané děti, daří se jim na 8. ZŠ

KLUBY NADANÝCH: Primátor Petr Cvik, tehdy ještě ve funkci ná-
městka, byl spolu s nynějším náměstkem primátora Daliborem Hrab-
cem u startu spolupráce s Mensou ČR.   Foto: Petr Pavelka

Na každém setkání klubu děti 
prezentují své vlastní zajímavé in-
formace z oblasti přírody, techniky, 
vědy a lingvistiky. Bylo fascinující 
sledovat netopýra, zabývat se 
lomem světla nebo předávat si 
informace o sopce a její činnosti. 
V oblasti kritického myšlení se děti 
seznámily s metodou volného psa-
ní nebo tvorbou myšlenkové mapy.

Díky velmi dobrému technické-
mu a materiálnímu vybavení „Os-
mičky“ si mohou děti otevřít za-
jímavé internetové stránky nebo 
prolistovat různé druhy encyklo-
pedií a jiných podnětných knih.

Na činnosti klubu se podílejí 
velkou měrou i rodiče, kteří pomá-
hají zajišťovat organizaci exkurzí. 
Přísun nových informací jsme pod-
pořili i návštěvami zajímavých in-
teraktivních výstav, například Hry a 
klamy nebo Příběh planety Země.

Náš Klub nadaných dětí navště-
vují také žáci jiných škol, protože 
se snažíme otevřít všem, co mají 
chuť zjišťovat a získávat nové infor-
mace, prozkoumávat dosud nepo-
znané apod., a tím vším se bavit.

Zpráva Klubu II.
V klubu starších dětí je úvod té-

měř každé schůzky věnován logic-
kým hrám. Herní kroužky vznikají 
bez ohledu na věk či pohlaví. Ob-
líbená je strategická hra Carcasso-
nne, karetní Bang, Hexagon a řada 
dalších. Postupně také rozšiřuje-
me naši sbírku hlavolamů. Po této 
zahřívací části se většinou pouští-
me do řešení připravené sady lo-
gických úloh z oblasti fyziky, šifer 
či matematiky. Velmi oblíbené jsou 
brainstormingy na různá témata. 
Opravdu úspěšně se nám poda-
řilo uchopit téma – Co lze vyrobit 
z kelímku od jogurtu. Kromě klasic-
kého telefonu vznikly nejrůznější 
hudební nástroje, přesýpací hodi-
ny, vodováha, vodojem, šperky, 
svícny aj. Důležitou součástí práce 

klubu jsou exkurze. Jejich cílem je 
přivést děti na místa, která by asi 
samy nenavštívily. Členy obou klu-
bů jsou i korejské děti a díky nim 
oba kluby navštívily plně robotizo-
vanou výrobní linku firmy DON-
GHEE Czech v Českém Těšíně, 
kde se kromě technologie mohly 
seznámit také s pracovním pro-
středím a zvyky v továrně, kterou 
neřídí český management. Skvělé 
byly rovněž návštěvy interaktivních 
výstav Hry a klamy z IQ parku z Li-
berce a Příběh planety Země v Os-
travě. Kluby jezdí na tyto akce jako 
„předskokani“ a většinou se v jejich 
„stopách“ poté vydávají i další třídy. 

Členové obou klubů se pocho-
pitelně zúčastnili dalšího ročníku 
Logické olympiády, u jejíhož zro-
du stál právě nynější náměstek 
primátora Dalibor Hrabec. Loni 
naše žákyně postoupila do re-
publikového kola, letos do kraj-
ského kola postoupilo 9 žáků, 
do celorepublikového kola, které 
tradičně probíhá v poslanecké 
sněmovně, postoupili dva žáci.

„Po roce působení obou klubů 
MENSY ČR na Osmičce může-
me s jistotou říci, že jejich činnost 
je jednou z vhodných forem péče 
o nadané děti bez ohledu na to, 
zda své nadání realizují v oblasti 
jazyků, matematiky, hudby nebo 
jiné specializace,“ zhodnotil zá-
stupce ředitelky Jiří Rozehnal.

Další výhled
Souběžně s činností klubů 

MENSY začaly na jaře tohoto 
roku přípravné práce, jejichž vy-
vrcholením by mělo být otevření 
třídy v prvním ročníku, kde by se 
setkaly mimořádně nadané děti 
z města Frýdku-Místku. „Vzhle-
dem k organizační náročnosti 
celé akce jsme se opět obrátili 
s žádostí o pomoc na Petra Cvi-
ka. Pod jeho záštitou tak vznikla 
pracovní skupina, ve které jsou 
kromě vedení „Osmičky“ a jejího 
školního psychologa také před-
seda MENSY ČR ing. Tomáš 
Blumenstein, dále Dalibor Hra-
bec, náměstek primátora, Ilona 
Nowaková, vedoucí odboru škol-
ství a kultury magistrátu, Věra 
Podhorná, ředitelka Pedagogic-
ko-psychologické poradny v Kar-
viné, která je dlouholetou odbor-
nicí na problematiku mimořádně 
nadaných dětí v rámci republiky, 
Miroslava Šigutová a Věra Ho-
lubová z Pedagogicko-psycholo-

gické poradny ve Frýdku-Místku 
a Hana Polachová, ředitelka MŠ 
Anenská,“ vyjmenovala ředitelka 
Rojková. Pracovní skupina se 
seznámila s návrhem činností a 
po diskusi, která obohatila plány, 
se všichni pustili do práce. Nejpr-
ve s celým postupem seznámili 
všechny ředitelky a ředitele ma-
teřských škol v působnosti města 
Frýdku-Místku. Pak pracovní sku-
pina „Osmičky“ ve složení Marie 
Rojková, ředitelka školy, Jiří Ro-
zehnal, zástupce ředitelky, René 
Gavlas, školní psycholog, Pavlí-
na Vojkovská, zástupkyně ředi-
telky, a Tomáš Pyško, výchovný 
poradce, postupně navštívila 
všechny mateřské školy. Sezná-
mili zájemce z řad rodičů s pro-
blematikou mimořádně nadaných 
dětí, vysvětlili jim další postup a 
ukázali vhodné hry a pomůcky 
podporující rozvoj logického my-
šlení. Souběžně realizovali dvě 
školení pro učitelky MŠ, kde je 
Věra Podhorná seznámila s pro-
blematikou vyhledávání a nomi-
nace dětí s nadáním v oblasti lo-
gické inteligence. „O obě školení 
byl velký zájem, což svědčilo o 
aktuálnosti této problematiky,“ 
potvrdil Jiří Rozehnal.

Vzdělávali se také učitelé a 
učitelky Osmičky, kteří o tuto 
problematiku projevili zájem. Tři 
z nich absolvovali e-learningový 
kurz k této problematice, který 
pořádá Výzkumný ústav peda-
gogický v Praze. Navštívili po-
dobné třídy v Olomouci a v Pra-
ze, kde již mají s touto výukou 
několikaleté zkušenosti. 

Po prázdninách navštívil 
všechny školky René Gavlas, 
který přímo na místě provedl se 
souhlasem rodičů odborné psy-
chodiagnostické vyšetření dětí 
v předškolních odděleních, které 
byly nominovány učitelkami MŠ 
nebo rodiči. Většinou působil na 
každé školce dvakrát, aby měl 
možnost si své výsledky ověřit. 
Dobrým pomocníkem při nava-
zování kontaktu s dětmi mu byly 
i jeho znalosti z oblasti muziko-
terapie, které se dlouhodobě vě-
nuje. „V současné době provádí 

vyhodnocení svých šetření a 
v lednu oslovíme rodiče vybra-
ných dětí s nabídkou zařazení 
jejich potomka do této speciální 
třídy,“ vysvětlila Marie Rojková.

Podle ní probíhá rovněž pří-
prava učebního plánu pro tuto 
třídu. Většina dětí, které ji budou 
navštěvovat, totiž již umí číst a 
běžně počítá v oboru do sta. To 
bude klást velké nároky nejen 
při stanovení obsahu učiva, ale 
hlavně při hledání vhodných 
metod práce. „Naším cílem není 
urychlovat příjem informací a tzv. 
přeskakovat ročníky. Tato meto-
da akcelerace totiž v pozdějším 
věku vede k řadě sociálních obtíží 
dětí, jež se ocitají mezi spolužá-
ky, kteří mají pochopitelně zcela 
jiné zájmy. Chceme jít cestou tzv. 
enrichmentu – obohacení, které 
umožní dětem absolvovat školní 
docházku na běžné základní ško-
le, ve skupině stejně starých dětí 
s přihlédnutím k jejich specific-
kým možnostem vývoje a vzdělá-
vání,“ popsal filozofii projektu Jiří 
Rozehnal. Potvrdil, že některé 
z těchto forem práce již učitelé 
zařadili v jedné letošní první třídě, 
kde děti, které již například umí 
číst, mají dělené hodiny české-
ho jazyka s odlišným obsahem. 
Společná je ale výuka psaní i dal-
ších předmětů.

Veškeré další snažení bude 
záviset na zájmu rodičů vybra-
ných dětí o vznik této třídy. Klade 
to na rodiče řadu organizačních 
úkolů, spojených s dopravou tak 
malých dětí do školy apod. 

Rok 2010 byl na Osmičce 
rokem, kdy se zde začali kom-
plexněji věnovat problematice 
mimořádně nadaných dětí. „Vy-
užíváme přitom zkušeností, které 
jsme získali při realizaci dobře 
fungujících specializovaných 
tříd. Společným cílem všech 
našich aktivit byl a je maximál-
ní rozvoj každého žáka. I když 
víme, že mimořádně nadaných 
dětí je v populačním ročníku jen 
omezený počet (asi 2-3%), jsme 
přesvědčeni, že je jim třeba vě-
novat pozornost a že si naši péči 
zaslouží,“ uzavírá Marie Rojková.
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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. 

Statutární město Frýdek-Mís-
tek má určené priority v rámci 
Městského programu prevence 
kriminality pro rok 2011. Schvá-
lili je zastupitelé města. Cílem je 
dále zvyšovat pocit bezpečí ob-
čanů a snižovat míru závažnosti 
trestné činnosti. 

Na základě programu pre-
vence kriminality lze vyhlásit 
výběrové dotační řízení na 
poskytnutí účelových dotací z 
„Fondu prevence kriminality 
na rok 2011“, které jsou každo-
ročně vyčleňovány ze státního 
rozpočtu na prevenci kriminality.

DOTAČNÍ PROJEKTY
Projekty zaměřené na násle-

dující cílové skupiny:
- osoby ohrožené sociálním vy-
loučením
- oběti trestné činnosti a domá-
cího násilí
- osoby opouštějící školská zaří-
zení pro výkon ústavní a ochran-
né výchovy
- osoby ve výkonu trestu a pro-
puštěné z výkonu trestu
- děti a mládež s rizikovým cho-
váním a děti ohrožené sociálně 
patologickými jevy
- pomoc rodičům při výchově dětí
- senioři
- občané

Projekty zaměřené na po-
skytování sociální prevence 

v těchto oblastech:
- SVI (Systém včasné intervence) 
– rozšíření informačního systému
- zájmové aktivity pro děti v evi-
denci OSPOD
- programy na podporu sanace 
rodin ohrožených sociálním vy-
loučením
- programy na podporu rodičů 
při výchově rizikových dětí
- probační a resocializační pro-
gramy (začleňování po návratu 
z výkonu trestu zaměřené na 
změnu životního stylu)
- krizová a poradenská zařízení
- pomoc obětem trestné činnosti 
(poradenství a pomoc obětem 
trestných činů, domácího násilí)

Výběrové dotační řízení na poskytnutí
dotací z fondu prevence kriminality

- podpora organizacím, které 
na území města Frýdku-Místku 
a jeho částí poskytují pracovní 
místa pro výkon výchovných a 
trestních opatření ukládaných 
mladistvým a dětem mladším 15 
let podle zákona č. 218/2003 Sb. 
o soudnictví ve věcech mládeže.
- zvyšování právního vědomí 
dětí a mládeže, rodičů a pracov-
níků, kteří pracují s mládeží
- aktivizaci a bezpečnost seniorů
- zvyšování finanční gramotnosti 

Projekty v oblasti situační 
prevence v těchto oblastech:
- rozšíření nebo modernizace 
stávajících technických opatření
Projekty v oblasti informování 
občanů v těchto oblastech:

- informování veřejnosti o nej-
častějších typech trestné čin-
nosti, o způsobech jejího páchá-
ní a o místech a časech výskytu 
trestné činnosti

Žádosti o dotace z fondu 
prevence kriminality mohou po-
dat nestátní neziskové organiza-
ce, právní subjekty samosprávy 
nebo veřejné správy a další 
subjekty z oblasti bezpečnosti 
a prevence kriminality, a to nej-
později do 7. ledna 2011.

Žadatelé zašlou žádost o 
dotaci elektronickou poštou 
na adresu biolkova.lenka@fry-
dekmistek.cz a v jednom vy-
hotovení doručí žádost včetně 
příloh na podatelnu magistrátu 
města nebo ji zašlou písemně 
na adresu: 
Městská policie Frýdek-Místek

tř. T. G. Masaryka 633,
738 01, Frýdek-Místek

v obálce označené textem: 
„Neotvírat – dotace z FPK“

Formuláře, metodiku a zása-
dy pro poskytování dotací jsou 
na www.mvcr.cz – bezpečnost a 
prevence – prevence kriminality-
-programy na místní úrovni.

Bližší informace podá:
Lenka Biolková,
tel. 558 631 481, 777 921 360
biolkova.lenka@frydekmistek.cz
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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/

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.

(Pokračování ze strany 2)
Největší časový rozdíl v roz-

mezí 15 až 20 minut doznají je-
den ranní a tři odpolední spoje 
na linkách číslo 3 a 7, kdy na 
lince č. 3 bude uspíšen první 
ranní spoj o 16 minut a na téže 
lince bude odpoledne opožděn 
o 15 minut odjezd zaměstnanců 
z VÚHŽ. Podobná situace na-
stane na lince č. 7, kdy budou 
opožděny dva odpolední spoje 
z důvodu odvozu zaměstnanců 
z válcoven plechu. Na dalších 
linkách dojde k prodloužení 
jízdní doby, což znamená, že 
některé spoje budou uspíšeny 
a na lince č. 2 budou dva spoje 
naopak opožděny.

„Nové jízdní řády letos ne-
vyjdou v knižní podobě, tak jak 
jsou na ně občané zvyklí. Důvo-
dem je připravovaná koncepce 
MHD v návaznosti na avizované 
bezplatné jízdné, a plánovaná 

Začaly platit nové jízdní řády
oprava mostu přes železniční 
trať na Český Těšín na ulici T. 
G. Masaryka, která si vyžádá 
vyloučení veškerého provozu na 
této ulici. V průběhu roku tedy 
vstoupí v platnost tzv. výlukové 
jízdní řády. 

Změny spojů na linkách 2, 3, 5, 
7, 9 a 10 platné od 12. 12. 2010.

865002
- spoj 18 opožděn o 5 minut 

(návaznost od vlaku z Č. Těšína)
- spoj 15 opožděn o 5 minut 

(vratný spoj)
865003 
- spoj 1 uspíšen o 16 minut 

(návoz zaměstnanců do VÚHŽ)
- spoj 18 v pracovní dny 

opožděn o 15 minut (odvoz za-
městnanců z VÚHŽ) 

865005 
- spoj 11 prodloužena jízdní 

doba v úseku U nemocnice - Al-
bert Hypermarket

- spoj 74 zrušen v sobotu (sou-

Ščesti, zdravi, svate božske požehnani. vanoce stě měli šumne,
fajnu rybu a urodu v humně. vinšuje vom SLPT OSTRAVICA

běh se spojem 24 linky 860302)
865007
- spoj 6 prodloužena jízdní 

doba o 3 minuty
- spoj 19 prodloužena jízdní 

doba o 3 minuty 
- spoj 41 opožděn o 15 minut 

(odvoz zaměstnanců z VP)
- spoj 38 opožděn o 9 minut 

(vratný spoj)
- spoj 45 opožděn o 5 minut 

(vratný spoj)
- spoj 36 v pracovní dny 

opožděn o 20 minut (odvoz za-
městnanců z VP)

865009 
- všechny spoje uspíšeny o 2 

minuty (prodloužení jízdní doby 
o 2 minuty)

865010 
- všechny spoje prodloužení 

jízdní doby o 2 minuty
Jízdní řády si lze stáhnout ve 

formátu PDF z webových strá-
nek města.
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5. ledna v 19 hod. 
Palace Theatre Praha 

Marc Camoletti
MILÁČEK ANNA

Světově proslulá komedie o tom, že není 
šikovné přivést si domů milence, když 

má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. 
Ještě, že je tu služka Anna.

Hrají: Martina Hudečková, David 
Prachař, Linda Rybová, Saša Rašilov a 

Vanda Hybnerová
Režie: Zdeněk Tyc

Vstupné: 400 a 380 Kč
Předplatitelská skupina A

9. ledna v 15 hod.
Umělecká agentura A. Bastlové Opava 
NEBOJSA VE STRAŠIDELNÉM LESE

Rozmarná hudební činoherní pohádka na 
motivy českých klasických pohádek.

Vstupné: 50 Kč
16. ledna v 15 hod.

Malá scéna Zlín
FERDA MRAVENEC

Pohádková hra s řadou písniček, inspiro-
vána knížkami Ondřeje Sekory.

Vstupné: 50 Kč
19. ledna v 19 hod.

Slezské divadlo Opava
Miro Gavran

MUŽ MÉ ŽENY
Dva muži a jedna žena. Pět let je dokáže 
vodit za nos, než dojde k odhalení jejího 

podvodu. Setkávají se, aby vzniklou 
situaci po chlapsku vyřešili. Ale jejich mi-
lovaná se jim do toho nepřestane plést…

Miro Gavran je nejhranější chorvatský 
autor, již jsme uvedli úspěšně dvě jeho 
komedie Vše o ženách a Vše o mužích.

Hrají: Michal Stalmach, Jakub Stránský a 
Sabina Muchová

Vstupné: 200 a 150 Kč
Mimo předplatné 

23. ledna v 15 hod.
Divadlo Andromeda Praha
ČARODĚJNÁ KRČMA

Komu se podaří zachránit zámeckou 
dceru Lesněnku ze strašidelné krčmy? 
Kouzla, čáry, víly a spousta písniček.

Vstupné: 50 Kč
26. ledna v 19 hod.

Divadlo Na Vinohradech – Agentura 
Harlekýn

Eduardo Rovner
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI

Brilantně napsaná komedie, která úspěšně 
obletěla celý svět a dočkala se mnoha pres-

tižních ocenění. Starý mládenec Manuel 
pravidelně chodí ke hrobu své matky a po-
vídá si s ní. Když jí oznámí, že se konečně 
chce oženit, očekává ho po návratu domů 
neuvěřitelné překvapení. Energická matka 

se mu znovu začíná plést do života.
Hrají: V. Vydra, J. Jirásková/L. Švormová, 
J. Malá, M. Zahálka, L. Hruška, L. Troja-

n/M. Hlavica, M. Peňazová/K. Seidlová aj.
Režie: Radovan Lipus
Vstupné: 400 a 380 Kč

Předplatitelská skupina B 
Náhradní představení za Studio Dva 

Praha – O lásce
30. ledna v 15 hod.
Divadlo Koráb Brno
PRINC BAJAJA

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

www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

Klasická pohádka na motivy Boženy 
Němcové nejen pro malé diváky.

Vstupné: 50 Kč
Výstava:

5. ledna – 31. ledna
CESTY

výstava fotografií Miroslava Lyska 
Vernisáž: 7. 1. 2011 v 17 hod.

Připravujeme:
4. února v 19 hod.

Divadlo Vizita Praha 
Don Miguel Ruiz
ČTYŘI DOHODY

Hra o lásce, vztazích a přátelství podle 
knihy toltéckého šamana Dona Migu-
ela Ruize – Čtyři dohody inspirované 

moudrostí starých toltéků. Hrají: Jaroslav 
Dušek, Pjér la Chéz, Zdeněk Konopásek

Vstupné: 400 a 380 Kč
Předplatitelská skupina B

6. února v 19 hod.
Umělecká agentura Česká Lípa

Richard Baer
SMÍŠENÉ POCITY

Milostná romance lidí středního věku 
je dosti riskantní námět u broadwayské 
komedie, ale hra uchopila toto téma s 
mistrně herecky zvládnutým inteligent-
ním humorem a lidskostí a zasloužila si 

obrovský divácký úspěch.
Hrají: Jana Hlaváčová, Petr Kostka – Cena 
Thálie, Jan Satoranský a Ladislav Hampl.

Režie: Luděk Munzar
Vstupné: 400 a 350 Kč

Předplatitelská skupina A
DIGITÁLNÍ KINO 

3.-4. 1. v 17.00 hod.
PIKO/ČR

Skutečný příběh drogy, která změnila 
svět.

6.-9. 1. v 17.00 hod.
LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍ-

HO POUTNÍKA/VB (3D)
Kouzelný svět Narnie se vrací!

6.-9. 1. v 19.00 hod.
POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ /USA

Romantická komedie s Anthony Hopkin-
sem, Antonio Banderasem, Naomi Watts.

8. 1. v 15.00 hod.
MEGAMYSL/USA (3D)

Animovaný rodinný příběh o superpadou-
chovi Megamyslovi.

10.-11. 1. v 17.00 hod.
PARANORMAL ACTIVITY 2/USA 

Nejočekávanější hororová událost roku. 
12. 1. v 17.00 hod.

„Dámská jízda“ – SEXY 40/USA 
Romantická komedie o nečekané přitažli-
vosti. Hrají: Catherine Zeta-Jones, Justin 

Bartha a další.
12. 1. v 19.00 hod.

ROMÁN PRO MUŽE/ČR 
Komedie podle předlohy Michala 
Viewegha v režii Tomáše Bařiny.

13.-15. 1. v 17.00 hod.
ZELENÝ SRŠEŇ/USA (3D)

Akční film režiséra Michela Gondryho 
založený na rádiovém programu ze 30. 

let o hrdinovi s maskou.
13.-14. 1. v 19.00 hod.

HON NA ČARODĚJNICE/USA 
Středověká fantasy s Nicolasem Cagem 

a Ronem Perlmanem.
15. 1. v 15.00 hod, 16. 1. v 17.00 hod.
JAK VYCVIČIT DRAKA//USA (3D)
Animované dračí dobrodružství ze 

Skandinávie.
15.-16. 1. v 19.00 hod.

HLAVA-RUCE-SRDCE/ČR
Historické, protiválečné a současně i 

detektivní drama situované do doby 1. 
světové války a konce rakouskouherské 

monarchie.
17.-18. 1. v 17.00 hod.

BASTARDI/ČR
Příběh z prostředí praktického školství 

bez povrchností, klišé a přetvářek.
20.-23. 1. v 17.00 hod.

Premiéra: GULLIVEROVY CESTY/
USA (3D)

Gulliver mezi Liliputány.
20.-23. 1. v 19.00 hod., 24.-25. 1. v 17.00 hod

Premiéra: NEVINNOST/ČR
Příběh obvinění ze sexuálního zneužití 

nezletilé dívky.
27. 1. v 19.00 hod.

OBČANSKÝ PRŮKAZ/ČR
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana.

27.-28.1., 30. 1. v 17.00 hod.,
 sobota 29. 1. v 15.00 hod.

NA VLÁSKU/USA (3D)
Animovaná hudební komedie plná efektů 

a dobrodružství.
28.-30. 1. v 19.00 hod.

CIZINEC/USA
Johnny Depp a Angelina Jolie v roman-

tickém thrilleru.
29. 1. a 31. 1. v 17.00 hod.
BENGA V ZÁLOZE/USA 
Akční policajtská komedie.

FILMOVÝ KLUB
3. 1. v 19.00 hod.

KVÍLENÍ/USA 
Film režisérů Roba Epsteina a Jeffreyho 

Friedmana o beatnickém básníkovi 
Allenu Ginsbergovi.
4. 1. v 19.00 hod.

POUTA/ČR 
Strhující a napínavý thriller režiséra 

Radima Špačka.
10. 1. v 19.00 hod.

IMAGINÁRNÍ LÁSKY/Kanada 
Okouzlující snímek o paradoxech lásky i 

lidské osamělosti.
11. 1. v 19.00 hod.

DĚCKA JSOU V POHODĚ/USA 
Děcka jsou v pohodě – i s dvěma matka-
mi. Příběh lesbického páru vychováva-

jícího děti.
17. 1. v 19.00 hod.

NESVATBOV/ČR/SR 
Nový film režisérky Eriky Hníkové.

18. 1. v 19.00 hod.
Dokumentární blok: DOBA MĚDĚNÁ/ČR 

Dokumentární inspekce do Zambie 
rozplétá absurdní příběh o globální 

ekonomice.
Minipřehlídka mafiánských filmů

24. 1. v 19.00 hod.
KMOTR/USA

Legendární gangsterské dílo režisérské-
ho mistra Francise Forda Coppoly líčí 

portrét vzestupu sicilské rodiny Corleonů 
v Americe.

25. 1. v 19.00 hod.
KMOTR II./USA

Pokračování slavné mafiánské ságy, 
oceněné šesti Oscary. 

31. 1. v 19.00. hod.
NEÚPLATNÍ/USA 

Nelítostný boj proti zločineckému gangu 
Al Capona. Mistrovský akční thriller. 

BIJÁSEK
21. 1. v 9.30 hod.

Pásmo filmových pohádek – POHÁD-
KY POD SNĚHEM/ČR

22. 1. v 14.00 hod.
PRINCEZNA A ŽABÁK/USA

Walt Disney Animation Studios přichází s 
klasickou animovanou pohádkou.

FILMY PRO SENIORY
12. 1. v 10.00 hod.

ROMÁN PRO MUŽE/ČR
Komedie podle předlohy Michala 
Viewegha v režii Tomáše Bařiny.

26. 1. v 10.00 hod.
OBČANSKÝ PRŮKAZ/ČR

Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana.

Nabídka kroužků a kurzů na 2. pololetí
Naši nabídku najdete na www.klicfm.cz.
Do kroužků a kurzů se lze hlásit během 
celého roku. Přihlaste se do kroužků a 
kurzů, začněte je navštěvovat už v lednu. 
Zaplatíte nám až 2. pololetí, které začíná 
1. února a získáte tak 1 měsíc zdarma (u 
vybraných kroužků a kurzů).
TRADIČNÍ JARNÍ TÁBOR NA VIŠŇOV-

CE – JARNÍ PRÁZDNINY
7. – 11. 2. - ROBINSONŮV OSTROV

Vážení rodiče a milé děti, i letošní prázdniny 
spolu můžeme prožít v krásném prostředí 
Beskyd, kde opět strávíme pět dní her, sou-
těží, relaxace a snad i zimních radovánek.
Termín: Pondělí – pátek, 7. - 11. února 
2011. Ubytování: Turistická základna 
Višňovka ve Vyšních Lhotách. Program: 
Hry a soutěže, turistika i zimní radovánky, 
relaxace, karneval a další
Příjezd na tábor: Rodiče si své děti přivezou 
v pondělí od 9:00 do 10:00 hodin na místo
Odjezd z tábora: Rodiče si své děti odve-
zou v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Cena: 
1 400 Kč (5 x denně strava, pitný režim, 
ubytování, materiál, pojištění, doprovod)
Informace a přihlášky: Renata Bortlíčko-
vá, telefon: 731 080 964, 558 435 067, 
e-mail: renata@klicfm.cz
Informační schůzka: V pondělí 31. ledna 
2011 v 16:00 hodin v SVČ Klíč FM, budo-
va B, Pionýrů 764, Místek. Na informační 
schůzce si můžete také vyplnit přihlášky, 
zaplatíte pobyt, dostanete seznam věcí 
na tábor a řekneme si další informace.
Děti můžete přihlásit e-mailem nebo tele-
fonicky na uvedených kontaktech
Přihlášky získáte v SVČ Klíč FM nebo na 
www.klicfm.cz

KURZ – SPONTÁNNÍ TANEC
Kurz spontánního prožitkového tance je ur-
čen pro každého, kdo se chce více spojit se 
svým tělem a propojit v sobě fyzickou a du-
ševní část sebe sama. Většinu času žijeme 
ve své hlavě. Přemýšlíme, plánujeme, zabý-
váme se různou mentální činností. Díky tanci 
se dostaneme více do těla a také k prožívání 
přítomného okamžiku. Můžeme v sobě ob-
jevit skryté zásoby energie, ukryté za ná-
nosem různých negativních emocí. Skrze 
prožitek tance se dostaneme přes svůj smu-
tek, hněv či zklamání k radostnému, plnému 
prožívání života. Nebo si prostě a jednoduše 
krásně a uvolněně zatancujeme.
Termín a místo: V pátky 1x za 14 dní, 
18:00 – 20:00 hodin, SVČ Klíč FM, budo-
va A, Pionýrů 767, Místek
Cena: 10 lekcí/1 000 Kč, 1 vstup: 150 Kč 
(lze navštěvovat libovolně)
Informace a přihlášky: Eva Otýpková, te-
lefon: 736 150 088, 558 434 154, e-mail: 
eva@klicfm.cz

22. 1. MISTROVSTVÍ ČR V PEXESU
Program: Zúčastněte se turnaje v této 
známé hře. Místo a čas: SVČ Klíč FM, bu-
dova B, Pionýrů 764, od 8:00 hodin
Startovné: 40 Kč. Kategorie: do 10 let, 11 - 
15 let, 16 let a více. Informace: Jiří Šnapka, 
telefon: 604 524 066, e-mail: jirka@klicfm.cz. 
Na akci se přihlaste předem do 17. 1. 2011.

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

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

www.klicfm.cz

SVČ
te

ŠACHY
7. 1. MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež od 4 do 18 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pio-
nýrů 767, Místek, 15:30 - 18:00 hodin
Info: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
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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
Potrvá do 30. ledna 2011

PROGRAMY, KONCERTY,
DALŠÍ AKCE

16. a 30. ledna v 15 hodin – výstavní síně 
frýdeckého zámku

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ S OD-
BORNÝM VÝKLADEM O LOUTKOVEM 

DIVADLE V NAŠEM MĚSTĚ
Doprovodná akce k výstavě „Říše pohádek“

18. ledna v 16,30 hodin – Langův dům 
na ulici Hluboká

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

álu, poradenská služba, videoprojekce.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 

VYCHÁZKY
13. ledna v 16.30 hod. – přednáškový sál 

v Zeleném domě na Zámecké ulici 
PŘIJDE ZIMA, BUDE MRÁZ…

Novoroční vinšování z našeho kraje, pra-
nostiky a lidové předpovědi počasí, jaké 

zimy bývaly dříve, teplotní rekordy za 
posledních dvě stě let. Návštěvníci mají 

poslední možnost si prohlédnout vánoční 
výstavu v Zeleném domě.

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

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

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.

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

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

Když prosinec bystří,
po Vánocích jiskří - Učitel a žáci

Vratislav Karel Novák,
Kateřina Matěchová, Karla Olšáková

7. ledna v 18 hod. – Národní dům
ABSOLVENTSKÝ PLES

 Zveme všechny absolventy tanečních 
kurzů pro mládež podzim 2010. K tanci 
hraje Vladimír Holub se skupinou Blan-
kyt. Předprodej vstupenek již zahájen v 

recepci Národního domu.
Vstupné 120 Kč

13. ledna v 19 hod. – Národní dům
3. koncert KPH a 3. koncert Cyklu pro 

mládež 2010/2011
IGOR FRANTIŠÁK – klarinet, MATEJ AREN-

DÁRIK – klavír, MARTIN PETRÁK – fagot
Program: M. I. Glinka, Ch. S. Saint-Sa-

ëns, W. Hurlestone aj.
Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)

NABÍDKA POHYBOVÝCH
 A        TANEČNÍCH KURZŮ

ZAHÁJENÍ – LEDEN 
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ – POKROČILÍ

Kurzovné 950 Kč/osoba
středa 12. 1. v 16.45 hod.

Vedou taneční mistři J. Jaglarz a J. 
Šodková. Platba kurzu v den zahájení, tj. 
středa 12. 1. od 15.30 do 16.40 hod. 1. 

poschodí – útvar kultury H. Janáčková, v 
Národním domě, vchod z ulice Palackého.

neděle 16.1.2011 v 15.45 hod.
(v případě velkého zájmu i v 18.30 hod.)

Vedou taneční mistři J. Jaglarz a J. 
Šodková. Platba kurzu v den zahájení, tj. 
neděle 16. 1. od 14.30 do 15.40 hod. 1. 
poschodí – útvar kultury H. Janáčková, v 

Národním domě, vchod z ulice Palackého.
pondělí 17. 1. v 16.45 hod.

Vedou taneční mistři manželé Gebauero-
vi. Platba kurzu v den zahájení, tj. pondělí 
17. 1. od 15.30 do 16.40 hod. 1. poschodí 
– útvar kultury H. Janáčková, v Národním 

domě, vchod z ulice Palackého.
KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ

pondělí 10. 1. od 17:30 do 19:00 hod.
POHYBOVĚ – RELAXAČNÍ KURZ

pondělí 17. 1. od 16:30 do 17:30 hod.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

 – ZAČÁTEČNÍCI
pondělí 17. 1. od 19:30 do 22:00 hod.
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ S PILATES
úterý 18. 1. od 16:30 do 17:30 hod.

FIT BALL
úterý 18. 1. od 17:45 do 18:45 hod.

MODERNÍ TANEC PRO AKTIVNÍ ŽENY
úterý 18. 1. od 19:00 do 20:00 hod.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
středa 19. 1. od 17:15 do 18:45 hod.

TCHAJ-ŤI ČCHÜAN - ZAČÁTEČNÍCI, 
POKROČILÍ

středa 19. 1. od 18:00 do 19:30 hod.
ZUMBA

středa 19. 1. od 19:00 do 20:00 hod.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ 

– POKROČILÍ
středa 19. 1. od 19:30 do 22:00 hod.

CVIČENÍ PRO SENIORY

čtvrtek 13. 1. od 9:00 do 10:00 hod.
POWERJÓGA

čtvrtek 20. 1. od 18:45 do 20:00 hod.
PILATES

čtvrtek 20. 1. od 17:30 do 18:30 hod.
Podrobné informace naleznete na 

stránkách www.kulturafm.cz nebo na tel. 
čísle 558 432 011 Kateřina Kubalová a 

Hana Janáčková.
Připravujeme:

30. března v 19 hod. – Národní dům
CIGÁNSKI DIABLI – KONCERT

Orchestr tvoří osm profesionálních, 
klasicky vzdělaných hudebníků. Díky 

své virtuozitě, neuvěřitelné dynamičnosti 
si během krátké doby získal pozornost 
zahraničních pořadatelů – koncerty v 

Kanadě, Anglii, Finsku, Korei, Francii aj. 
Repertoár vychází z cigánského, sloven-
ského, ruského, židovského, maďarské-

ho a řeckého folkloru a nachází propojení 
mezi etno music a klasickou hudbou.

Vstupné: 250, 200 a 180 Kč

20. ledna v 16.30 hod. – přednáškový sál 
v Zeleném domě na Zámecké ulici 
MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY
Jak Beskydy ke svému názvu přišly, 

Beskydy na starých mapách, fotografiích 
a pohlednicích, významné beskydské 
vrcholy, jak vypadal život beskydských 

osadníků v minulosti, výskyt chráněných 
rostlin a živočichů a další. Přednáška 

bude doplněna výstavou obrázků malíře 
Josefa Langa z Frýdku.

Čtvrtek 27. ledna v 16.30 hod.
Přednáškový sál v Zeleném domě na 

Zámecké ulici 
NAŠI ZMIZELÍ ŽIDOVŠTÍ SOUSEDÉ

Přednáška přiblíží osudy židovské komuni-
ty na Frýdecko-Místecku, např. první židov-
ská soukromá modlitebna na Koloredově, 

židovská škola a obecní dům, židovské 
firmy a živnosti, osudy Židů v období holo-
caustu a v poválečném období. Připraveno 

ke Dni památky obětí holocaustu. 

26. 1. (st) od 18:30
Cestopisná besídka s promítáním

Nový cyklus cestopisných besídek zakotvil 
pro tento rok u Arnošta. Zajímavé zážitky, 
videa a fotografie z cest po celém světě 
vám budou líčit zapálení cestovatelé v 

pravidelných intervalech. Aktuální témata 
zveřejníme začátkem ledna.

3. 1. – Slavnostní otevření Broučků v 
novém roce

Nový rok přivítáme pohádkou a tanečky. 
Začátek v 10.00 hod.

7. 1. – Výtvarka – Kreslíme na sníh
Přijďte si s dětmi vytvořit zajímavý obrá-

zek na sníh z foukacích fix!
10. 1. – Bobování s Broučky

Za příznivého počasí strávíme s dětmi do-
poledne na bobech nebo sáňkách v parku 
B. Smetany. Sraz u altánku v 10.30 hod. 

11. 1. – Beseda o výrobcích firmy NUK
Paní Michálková nás seznámí s nabídkou 

firmy NUK a poradí nám s výběrem 
vhodných pomůcek pro naše děti.

14. 1. – Výtvarka – Zámek z ovesných 
vloček - Vytvoříme si s dětmi jednodu-
ché obrázky. Materiál k dostání u nás.
17. 1. – Přednáška o výchově dětí
Přednáška pracovnice Pedagogicko-

-psychologické poradny paní Novákové na 
téma „Dětský vzdor“. Začátek v 10.00 hod.
18. 1. – Beseda na téma: Alergie a výživa

Zajímavá beseda s Petrou Biolkovou o 
výživě malých dětí. Začátek v 10.00 hod.
21. 1. – Výtvarka – Výroba papírových 

sněhuláčků
Jednoduchá práce pro děti a maminky. 

Materiál k dostání u nás.
24. 1. – Zubní hygiena Elmex

Beseda s pracovnicí firmy Liftec CZ o 
zubní hygieně u dětí a výrobcích Elmex. 

Začátek v 10.00 hod.
28. 1. – Výtvarka – Malujeme temperou
Můžete si s dětmi vyrobit originální obrá-
zek. Materiál k dostání u nás.

Pravidelný program:
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Rezervace: p. Polomská 774 409 369
Páteční hudební produkce 19-23 hod. 

7. 1. Duo Pavel a Anička
14. 1. Fata Morgana

21. 1. Duo Pavel a Anička
28. 1. Jan´s Duo Hanka a Jan

KAVÁRNA RADHOŠŤ 

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

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

KLUB NEZBEDA

Programová nabídka

MaMiCentrum

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. v 11:30, 18. 2. v 11:30
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

4. 1. v 16:45, 18. 1. v 16:45
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

11. 1. v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVO-

ROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
19. 11. v 16:00
DALŠÍ KURZY:

PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb „Po-
rod s epidurálem“ - 9. 2. v 15:30

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, metodi-
ka správného krmení, relaxační polohy pro 
zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí)
Pod vedením fyzioterapeutky!
I. BLOK PRO DĚTI od 0 do 6 měsíců

13. 1., 20. 1., 27. 1. – 9:30
II. BLOK PRO DĚTI od 7 do 12 měsíců

13. 1., 20. 1., 27. 1. – 10:45

Těhotenské a poporodní centrum

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

www.divadloctyrlistek.cz

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

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

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 anebo 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) 
- 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)
- 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
- nastřelování náušnic nejen miminkům 
- cvičení rodičů s dětmi (v prostorách Dět-
ského světa Pohoda v bývalém Kině Pet-
ra Bezruče opět od ledna 2011, 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

Městská knihovna F-M

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

Program Klubu Nezbeda na leden:
3.-7. leden - účast na Tříkrálové sbírce

13. ledna - Nezbednická čajovna – poví-
dání na různá témata při dobrém čaji

18. leden - Výtvarné odpoledne
 – téma – Zima je prima

25. leden - Preventivní program
 – téma „Image“

27. leden - Program dobrovolníků na 
téma: „Znám Nezbedu?“

KAŽDÝ PÁTEK TĚLOCVIČNA 
OD 15:30 DO 16:30 !!! 

Pro děti
15. ledna v 15 hod.

Stanislav Tomek
Jak to bylo s Růženkou

Veselé netradiční pojetí pohádkového pří-
běhu – hraje DS Čtyřlístek Frýdek-Místek

Pondělí maňásková pohádka
+ přednášky a besedy

Úterý Mimi koutek
Středa cvičení rodičů s dětmi

Čtvrtek zpívánky
Pátek výtvarka

Program začíná vždy 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 nabídky 
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 a mikrovlnnou troubu.
Cvičení pro nastávající maminky

Každou středu od 10.30 hod.
Těhotenské cvičení probíhá na rehabilitačních 

míčích pod vedením zkušené porodní asis-
tentky. Hlídání starších dětí zajištěno. Cena 70 

Kč, při zakoupení permanentky 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.

Frýdek, Jiráskova 506 – ústředí
10. 1. 12.30 – 16.00

Výtvarná dílna pro děti
Místek, Hlavní 111
20. 1. 17.30 – 19.00

Fyzický a duchovní vliv místa a prostoru 
na děti a těhotenství ženy – beseda 

21. 1. od 17.00 
Nejen siluety – Eva Kotarbová – literární pořad

Kolektivní přehlídka Salon, tentokrát s 
tématem Omalovánka. 

Výstava potrvá do 30. ledna 2011.  

Vstupné 20 Kč
Sobota 29. ledna v 15 hod.

Kateřina Lužná
Kterak Zlobucha s Krákorkou ztratily 

kouzelnickou knihu
pohádka o dvou mladých roztržitých čaro-
dějnicích - hraje divadelní soubor SERUM

Vstupné 20 Kč
Půjčování kostýmů v lednu:

úterý až pátek od 15 do 17 hod.

7. 1. pátek NOVOROČNÍ HITY ZE ZÁ-
HROBÍ 
DJka BARUCHA A DJ KAMIL A TY NEJ-
LEPŠÍ HITY VŠECH DOB
8. 1. sobota FREESTYLE BATTLE No.6
DOKAŽ, ŽE JSI NEJLEPŠÍ NA MAJKU! FI-
NÁLE VE 23:00, DJS: SHUPSTA, WENCZA, 
REGISTRACE: jutaagency@email.cz , HIP-
-HOP PARTY, VSTUP 70, 1.CENA: 5000, 
2. CENA: NĚJAKÁ FLAŠKA, 3. CENA: NIC
11. 1. úterý ELECTROBEAT THEATRE
ELECTROBEAT DJS A VEČER PLNÝ 
DNB, TEKNO, BREAKBEAT, ELECTRO
VSTUP ZDARMA
12. 1. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE, VSTUP ZDARMA!!!
13. 11. čtvrtek FM CITY PARTY
VSTUP ZDARMA A DJ SHUPSTA &FMCITY
14. 1. pátek NAROZENINOVÝ PLES 
STOUNU
NETRADIČNÍ OSLAVA 16. NAROZENIN 
KLUBU (CLASIC, POP, ROCK, OLDIES), 
DJS: BARUCHA, KAMIL, TOMBOLA (1. 
CENA VSTUP DO KLUBU NA ROK 
ZDARMA!), BOHATÝ RAUT
SPOLEČENSKÉ OBLEČENÍ PODMÍN-
KOU VSTUPU, VSTUP 100,-
15. 1. sobota NAROZENINOVÁ PÁRTY 
HH&DNB
VSTUP ZDARMA NA 16. NAROZKY 
STOUNU V RYTMU ROVNÝCH I ZLOME-

NÝCH BEATŮ! DJS: BURCHO, SHUPSTA, 
DRUMIT, WOJTISHEK, LINEART, LOFI
19. 1. středa STOUNDRUM 
DNB PÁRTY, STOUN DJS, …VSTUP 
ZDARMA!!!
20. 1. čtvrtek HORNIČÁK
21. 1. pátek HITY ZA ZÁHROBÍ !!!
DJka BARUCHA A DJ KAMIL A TY NEJ-
LEPŠÍ HITY VŠECH DOB
22. 1. sobota REVOLT FEST 1.
SILVA NIGRA, VIRTUAL VOID, CUTTING 
EMBRYO, PRESSURE WAVE, GENITAL 
DESTRUCTION
25. 1. úterý ELECTROBEAT THEATRE
ELECTROBEAT DJS A VEČER PLNÝ 
DNB, TEKNO, BREAKBEAT, ELECTRO
VSTUP ZDARMA
26. 1. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE, VSTUP ZDARMA!!!
28. 1. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ 18PLUS!
PRVNÍ SVÁTEK VÁNOČNÍ VE ZNAMENÍ 
SKVĚLÝCH HITŮ A VSTUP OD 18 LET, 
DJ KAMIL, BARUCHA
29. 1. sobota OUT OF CONTROL - LIVE
DJ LOWA, DANIELL A VEČER V URBAN 
STYLU 

V NOVÉM ROCE PŘIPRAVUJEME:
8. 1. FREESTYLE BATTLE

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

5. 3. NO NAME

15. 1. HANDBALL BÁL – společenský 
ples oddílu házené Frýdek-Místek.

Začátek v 19.00 hod., hraje skupina 
SAGAR, večeře a káva v ceně, cena za 

vstupenku 300 Kč.
Rezervace vstupenek

 na tel.: 602 785 010, 737 248 080.
19. 1. KARNEVAL MŠ Lískovecká 

Velký sál KD Frýdek.
21. 1. KARNEVAL MŠ Beruška,

Nad Lipinou 2318 
Velký sál KD Frýdek.
PŘIPRAVUJEME :

TRADIČNÍ LAŠSKÝ BÁL
– sobota 5. 2. 2011
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TIP NA RELAX:
navštivte naše sauny
www.sportplex.cz

Pro inzerci 
volejte

603 249 743


