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slovo primátora

Na středu 19. ledna se při-
pravuje slavnostní otevření 
zrekonstruovaného fotbalo-
vého areálu Stovky, který se 
díky městu dočkal mimořád-
né finanční injekce ve výši 
82,6 milionů korun. Ta dostá-
vá frýdecko-místecký fotbal 
na absolutní špičku v repub-
lice, především co se týče zá-
zemí pro mládež.

„Chtěl bych pozvat širokou 
fotbalovou veřejnost na prohlíd-
ku areálu, který všem návštěvní-
kům bude k dispozici od 15.30 
do 18 hodin. Uvidí, v jakém 
prostředí bude dnes mládežnic-
ká základna pracovat. Každý 
z mládežnických týmů bude mít 
svou vlastní šatnu a každý hráč 
ve věku od 5 do 18 let, kterých 
je okolo tří set, své místo v ní. 
Věříme, že se tento komfort od-
razí i v nadšení a výsledcích,“ 
říká primátor Petr Cvik a odka-
zuje tím především na zbrusu 
nový třípodlažní objekt, který 
navazuje na dosavadní stavbu. 
Nový objekt nabízí bezesporu 
jedno z nejmodernějších zázemí 
v České republice pro mládež-
nický fotbal. Samozřejmostí je 
zde podle přísných norem vybu-
dované sociální zázemí, odpoví-
dající počtu hráčů, nové toalety 
v dostatečné kapacitě budou mít 
k dispozici i diváci, s přístupem 
ze strany od hřiště s umělou 
trávou. V přízemí budovy je dále 

Město chystá fotbalovou slávuMěsto chystá fotbalovou slávu

OPRAVDU KOMFORT: Primátor Petr Cvik se sportovním ředitelem Fotbalu Frýdek-Místek Radomírem 
Myškou v jedné z šaten v nové budově, kterou si veřejnost bude moci prohlédnout ve středu 19. ledna. 

Foto: Petr Pavelka

koncipována výměníková stani-
ce, posilovny, prádelna, sušárny 
a sklady dresů. V nadzemních 
podlažích jsou kromě zmíně-
ných kabin a sociálek pro hrá-
če mládežnického fotbalu také 
místnosti pro taktickou přípravu 
a kanceláře pro čtyři profesio-
nální trenéry.

„Fotbalový stadion Stovky 
prošel nejnutnější a základní re-
konstrukcí, dotace, kterou jsme 
získali z Evropské unie v rámci 
Regionálního programu Morav-
skoslezsko, činila 68,5 milionů 
korun. Druhá etapa rekonstruk-
ce za 64,1 milionů korun byla 
zahájena v loňském roce a za-
hrnovala rekonstrukci tribun na 
hlavním hřišti, vstupní brány a 
pokladen. Dále instalaci závla-
hového systému trávníků, které 
byly dosud zavlažovány ručně, 
a dobudování chybějící dešťové 
a splaškové kanalizace. V rámci 
druhé etapy byla pořízena také 
malá zastřešená tribuna u hřiš-
tě s umělou trávou, na hlavním 
hřišti byla instalována moderní 
časomíra s LED obrazovkou, 
umožňující zobrazování výsled-
ného skóre i filmových a infor-
mačních klipů. Hlavní tribuna 
získala nové sklopné plastové 
sedačky s opěrkou, které nesou 
nápis FRÝDEK-MÍSTEK, a re-
konstrukcí zde prošla i střecha. 
Celý areál je také nově uměle 
osvětlen,“ vyjmenoval další ob-

jem prací náměstek primátora 
Michal Pobucký. 

„Tradice fotbalu ve městě a 
špatný technický stav stadionu, 
který již neodpovídal nárokům 
a normám Českomoravského 
fotbalového svazu, nás donu-
til k rekonstrukci. Modernizací 
areálu se městský fotbal, ať už 
mládežnický či mužský, posune 
do další dimenze. Věřím v to, 
že Stovky se stanou baštou pro 
pořádání turnajů nejen regionál-
ního, ale i nadregionálního typu. 
Stadion již využívají k tréninkům 
i okolní kluby, v minulých dnech 
zde na umělce trénoval napří-
klad prvoligový Baník,“ doplnil 

MHD zdarma od půlky března

Vážení spoluobčané,
jsem nesmírně rád, že se nám 

podařilo zrekonstruovat zázemí pro 
mladé fotbalisty ve Frýdku-Místku. 
Ještě před pár lety se proháněli 
mladí adepti fotbalového umění na 
škvárové ploše a jejich zázemí na 
Stovkách připomínalo doby dávno 
minulé, kde chlad, špína a neútul-
nost kvůli nedostatku financí domi-
novaly. Poté, co se nám podařilo 
zrekonstruovat škvárové hřiště na 
moderní areál s umělou trávou, 
jsme upnuli svou pozornost na vý-
stavbu odpovídajícího zázemí tak, aby se mladí fotbalisté skuteč-
ně dobře cítili a mohli se co nejlépe připravovat na svoje výkony. 
Doufám, že výstavba nového zázemí bude dalším velkým krokem 
k tomu, aby se frýdecko-místecká kopaná posunula znovu na vyšší 
úroveň a dokázala konkurovat celorepublikovému trendu – priorit-
ně se věnovat výchově vlastních fotbalových nadějí pro pozdější 
uplatnění v mužském kádru.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na přípravě 
projektu i vlastní výstavbě zázemí podíleli. Zvláštní dík patří spor-
tovnímu řediteli klubu panu Radku Myškovi, který byl pro město 
za výbor občanského sdružení Fotbal Frýdek-Místek tím hlavním 
partnerem při všech diskuzích i konzultacích, které na Stovkách 
probíhaly. Ještě jednou děkuji všem, kteří přiložili svou ruku k dílu. 
Myslím, že se podařila další dobrá věc, o které se bude vědět da-
leko za hranicemi našeho města.  Petr Cvik

Frýdecko-místecká radnice 
pečlivě připravuje nutné kro-
ky k tomu, aby se zhruba od 
půlky března rozjel avizovaný 
projekt městské hromadné 
dopravy zdarma, který má 
v ekonomicky složitých ča-
sech ulevit občanům, dopra-
vě i životnímu prostředí.

„Přeprava „zdarma“ bude 
poskytnuta všem občanům, 
formou ročního kupónu, jehož 
cena bude činit jednu korunu. 
Ten bude vydán s platností 
na jeden rok pouze držitelům 
speciální čipové karty, která 
bude vydána až po předlože-
ní dokladu o bezdlužnosti vůči 
Statutárnímu městu Frýdek-
-Místek. Tato speciální čipová 
karta bude opatřena fotografií 

držitele spolu s jeho jménem a 
příjmením,“ informoval náměs-
tek primátora Michal Novák. 
Upozorňuje, že stávající čipové 
karty a tarify budou v platnosti 
i nadále a cestující bez čipové 
karty zaplatí u řidiče plné jízdné 
dle platných tarifních podmínek.

„Nové přepravní a tarifní 
podmínky bychom měli v nej-
bližších době schválit na zase-
dání rady města, kde by měla 
být odsouhlasena i cena čipo-
vé karty. Hned poté budou tyto 
přepravní a tarifní podmínky 
zveřejněny a cestující se dozví 
další podrobnosti, zejména jak 
se vypořádat s administrati-
vou, která se zavedením MHD 
zdarma bude spojena,“ sdělil 
Michal Novák.

Novinkou je, že dopravní ob-
služnost místních částí Skalice, 
Chlebovice, Zelinkovice, Lysův-
ky a Lískovec bude zajišťována 
za tarif městské hromadné do-
pravy výhradně linkami a spoji 
městské hromadné dopravy, 
nadále již nebude možné v 
systému MHD využívat za tarif 
městské hromadné dopravy 
spoje příměstské autobusové 
dopravy. „Věřím, že se nám 
povede veškeré nutné admini-
strativní kroky pro MHD zdar-
ma zvládnout a podaří se nám 
splnit slib, který jsme občanům 
dali. S ohledem na předpoklá-
daný vyšší počet přepravova-
ných osob budou posíleny i 
některé linky,“ ujišťuje závěrem 
primátor Petr Cvik.  (pp)

primátor Petr Cvik s tím, že vý-
hledově projde úpravou také 
zázemí pro mužské hráče, kteří 
se v původní budově časem do-
čkají nových kabin i prostor pro 
rehabilitaci. To je ale hudbou 
budoucnosti, vše totiž závisí na 
financích.

Stadion získalo město darem 
od společnosti Arcelor Mittal 
v roce 2008. Už v roce 2009 

město zajistilo první kvalitativní 
posun v podobě hřiště s umě-
lou trávou 3. generace. To po 
všech stránkách splňuje přísné 
podmínky mezinárodní federace 
FIFA, je využitelné po celý rok a 
kvalitou se rovněž řadí k repub-
likové špičce. Náklady na jeho 
vybudování činily téměř 19 mili-
onů korun, přičemž 92.5% bylo 
hrazeno z fondů EU.  (pp)
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krátce

Frýdecko-místecká radnice 
se během celého uplynulého 
roku snažila průběžně napo-
máhat v rozšiřování nabídky 
volnočasových aktivit pro se-

Bohatá činnost klubů důchodců
niory scházející se v Klubech 
důchodců statutárního města 
Frýdek-Místek.

„Letos budeme chtít pokračo-
vat v podobných aktivitách jako 

loni, abychom stále pomáhali 
k rozšíření stávající nabídky vol-
nočasových aktivit pro seniory 
města Frýdek-Místek. Odbor so-
ciálních služeb sám mnoho akcí 

organizuje a připravuje a snaží 
se vytvářet podmínky pro aktiv-
ní, hodnotné a smysluplné proží-
vání podzimu života, abychom u 
seniorů předcházeli sociálnímu 
vyloučení ze společnosti,“ říká 
náměstek primátora Libor Koval.

Koordinátorka aktivizačních 
programů pro seniory Ludmila 
Mertová z odboru sociálních slu-
žeb z bohatého výčtu aktivit pro 
seniory v roce 2010 připomíná 
například spolupráci s Policií ČR 
při prevenci kriminality trestné 
činnosti páchané na seniorech. 
„V roce 2010 postupně absol-
vovalo přednášku s tímto za-
měřením všech jedenáct klubů 
důchodců statutárního města 
Frýdek-Místek, při návštěvnosti 
320 seniorů,“ uvedla.

Na Klubech důchodců se 
konaly také přednášky na téma 
„Dluhové poradenství“ – Jak ne-
spadnout do dluhové pasti, nena-
letět dealerům, prodejcům apod., 
senioři se také seznámili se SNO-
EZELENEM, speciální multismys-
lovou relaxační místností, a nebyli 
ochuzeni ani o tradiční zájezdy.

„Aktivní zájemci z řad Klubů 
důchodců statutárního města 
Frýdek-Místek se opětovně zú-
častnili v měsíci listopadu turna-
je seniorů v bowlingu, probíhaly 
i jiné sportovní aktivity i zdravot-
ní cvičení, výlety a vycházky do 
okolí. Senioři se věnovali zpí-
vání písniček, hře na hudební 
nástroje, zorganizovali překrás-
né výstavky výrobků z vlastní 
tvorby. Na Klubech důchodců 
se konaly opětovně i v loňském 
roce předvánoční dílny a různé 
jiné akce,“ vyjmenovala Ludmi-
la Mertová.  (pp)

AKTIVNÍ DŮCHODCI: Turnaj v bowlingu. Oblíbená aktivita klubů důchodců.  Foto: Petr Pavelka

Daň z nemovitosti
Finanční úřad Frýdek-Místek 

upozorňuje občany na nový daňo-
vý řád, nahrazující dosavadní zá-
kon o správě daní a poplatků, který 
platí od ledna 2011. Novela záko-
na o dani z nemovitosti říká, že ka-
ždý vlastník nemovitosti, který měl 
během roku 2010 nějakou změnu 
(např. koupil, prodal, daroval, zdě-
dil, zkolaudoval, přistavěl či zbou-
ral nemovitost) je povinen do 31. 
ledna 2011 podat daňové přiznání 
k dani z nemovitosti. Podáním po 
tomto termínu už bude muset být 
uložena pokuta za pozdní podání. 
Více informací podá Finanční úřad 
Frýdek-Místek, ul. Na Poříčí 3208.

Připomínky k řádům
Na letošní březen se chys-

tá pro občany města zavedení 
městské hromadné dopravy 
zdarma a s tím souvisí i vydání 
nových jízdních řádů autobusů. 
Občané mají nyní možnost se k 
připravovaným návrhům jízdních 
řádů vyjádřit a podat své připo-
mínky. Návrhy jízdních řádů na-
leznete ke stažení na webu měs-
ta, připomínky a návrhy je možno 
podávat do 23. ledna na odboru 
dopravy a silničního hospodářství 
u M. Boráňové v kanceláři č. 413 
(budova na ul. Radniční 1148), 
tel.: 558 609 226, e-mail: borano-
va.magda@frydekmistek.cz.

Uzavřený aquapark
Ve dnech 18., 20. a 25. ledna 

bude v době od 8 do 16 hodin pře-
rušena dodávka elektrické energie 
v těchto částech města: Místek – 
lokalita Olešná a Štandl, Lysůvky 
a Zelinkovice. Tato skutečnost si 
ve výše uvedených dnech vyžá-
dá uzavření krytého aquaparku 
Olešná (18. ledna bude aquapark 
v provozu od 17 hodin, 20. a 25. 
ledna bude aquapark uzavřen). 
Důvodem přerušení dodávky elek-
trické energie je přeložka vedení 
vysokého napětí pro stavbu silnice 
I/48 Rychaltice – Frýdek-Místek.

Další dotace
Statutárnímu městu Frýdek-

-Místek bylo dne 15. prosince 
2010 schváleno přidělení dota-
ce z Integrovaného operačního 
programu na projekt „Rozvoj 
eGovernment služeb v ORP 
Frýdek-Místek“ (budování Tech-
nologického centra ORP Frý-
dek-Místek, upgrade spisové 
služby magistrátu města, poří-
zení hostované spisové služby 
pro příspěvkové organizace, 
vnitřní integrace úřadu). Celko-
vé náklady činí 6 678,5 tis. Kč, 
získaná dotace 5 676,7 tis. Kč.

Díky Sportplexu
Městská společnost Sportplex 

obdržela děkovný list od Dětské-
ho domova a Školní jídelny, Frý-
dek-Místek, za mikulášský dar 
v podobě adventních kalendářů 
pro tamější děti. „Vyčarovali jste 
u nich úsměv,“ chválí ředitelka 
Jana Konkolová.  (pp)

Drahomíra Jurtíková (VV) 
je novou členkou Rady měs-
ta Frýdku-Místku, kde se jako 
ředitelka Střední zdravotní 
školy ve Frýdku-Místku, hodlá 
věnovat mimo jiné problema-
tice školství, ale i kultury.

Co vidíte jako pole své pů-
sobnosti?

„Ráda bych se věnovala škol-
ství i kultuře, budu se snažit do-
dávat z těchto oblastí náměty.“

Můžete být konkrétnější?
„Například mi chybí neformál-

ní spolupráce základních škol se 
středními. Mají jiné zřizovatele, 
ale je tam zbytečná bariéra, vět-

Nová radní chce spojit generace
ší spolupráce by mohla být pro 
obě strany přínosná.“

Co byste chtěla v nové 
funkci prosadit?

„Samozřejmě co nejvíce 
z našeho volebního programu, 
určitě najdeme v koalici dosta-
tek společných témat a zájmů. 
A opravdu by mě potěšilo, kdyby 
ve městě vzniklo jakési Centrum 
pro rodinu, kam by chodili rodiče 
a děti a rodiče a jejich rodiče, 
prostě všechny generace. Moh-
la by tam být bohatá klubová a 
osvětová činnost, možná i kvalit-
ní babysitting – uvidíme, jestli se 
něco takového podaří realizovat. 

Zatím se o generační propojení 
snaží jen Středisko volného 
času Klíč.“  (pp)

Na brněnském výstavišti 
proběhl první z letošní série 
cestovních veletrhů – pres-
tižní veletrh REGION TOUR, 
zaměřený na turistické příle-
žitosti v regionech. V rámci 
stánku Euroregionu Besky-
dy zde bylo vidět i město 
Frýdek-Místek.

„Na veletrhu mnohokrát 
bylo mnohokrát zdůrazněno, 
že v těžkých ekonomických 
časech je právě cestovní ruch 
perspektivou pro naši zemi a 
já jsem přesvědčen, že to platí 
i pro Beskydy, které mají sku-
tečně co nabídnout jak domácí, 
tak zahraniční klientele. Frý-
dek-Místek může těžit ze své 
výhodné polohy prvního větší-
ho města od Beskyd.

Jako radnice se snažíme 
podporovat projekty cestovního 
ruchu v celém regionu a vylepšu-
jeme podmínky pro rekreační čin-
nost i přímo ve městě. Centrum 

na Olešné s venkovním i krytým 
aquaparkem i nově vybudovaná 
cyklostezka s perspektivou celo-
ročního vyžití i pro běžkaře je již 
dnes lákadlem pro turisty,“ hod-
notil primátor Petr Cvik.

Město Frýdek-Místek se 
prezentovalo v řadě nových 
propagačních materiálů nejen 
na stáncích Euroregionu Bes-
kydy, ale i na sousední expo-
zici Moravskoslezského kraje. 
„Přínosem veletrhů je i příleži-
tost k setkání s euroregionál-
ními partnery, s nimiž můžeme 
zkonzultovat současnou situaci 
v jednotlivých zemích a domlu-
vit se, kterým směrem bychom 
mohli dále napnout společné 
síly,“ hodnotil primátor Petr 
Cvik.  (pp)

BRNĚNSKÝ VELETRH: Primá-
tor Petr Cvik se setkal na veletrhu 
cestovního ruchu REGIONTOUR 
s partnery z Euroregionu Beskydy.

Město se prezentovalo na veletrhuMěsto se prezentovalo na veletrhu
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městská policie

Bývalá primátorka Eva 
Richtrová se v novém voleb-
ním období rozhodla zamě-
řit se více na své působení 
v Senátu, ale stále jí zůstaly 
některé kompetence i v rámci 
frýdecko-místecké radnice, je 
stále i členkou rady města.

Jakým oblastem jste se tedy 
nadále rozhodla věnovat?

„Občanským záležitostem a 
reprezentaci města v rámci Re-
gionu Beskydy.“

Co vše se pod občanskými 
záležitostmi skrývá?

„Aktivity, jako je vítání ob-
čánků, jubilanti, jubilejní akce, 
zúčastním se také nejrůznějších 
akcí v našich sociálních zaříze-

Senátorka se věnuje občanským záležitostem
ních, protože senioři byli pro mě 
vždy věkovou skupinou, mezi 
které jsem chodila ráda. Jejich 
aktivita umí dodat druhým sílu, 
z jejich zkušeností lze čerpat.“

Jakou pozici má město 
v rámci Regionu Beskydy?

„Máme určitě vůdčí roli a chci 
se postarat, aby to tak zůstalo, 
aby aktivity i v rámci Euroregi-
onu byly nadále smysluplné. 
Město se přes Region Beskydy 
také prezentuje na cestovních 
veletrzích, naposledy například 
v Brně. Frýdek-Místek svou po-
zicí u Beskyd má určitě co na-
bídnout a i naše investice smě-
řují k tomu, aby se měl u nás 
proč turista zastavit.“

Mohou se s vámi občané 
stále potkat a sdělit vám své 
problémy?

„Určitě mě mohou zastihnout 
v senátní kanceláři, kterou mám 
na třídě T. G. Masaryka, ale pro-
tože jednání Senátu nemají pra-
videlný cyklus, musí si domluvit 
schůzku předem na telefonním 
čísle 733 65 35 31. Nějakou kan-
celář pro styk s veřejností bych 
měla mít časem i na magistrátu.“

Jak se dá spojit komunální 
politika s tou senátní?

„Senát v současném složení 
má hodně kolegů, kteří si komu-
nální politikou prošli, proto hod-
ně zohledňujeme dopady záko-
nů na samotné obce. Já osobně 

jsem v různých orgánech, věnuji 
se školství, sportu i životnímu 
prostředí.“  (pp)

Vrak v provozu
29. 12. v půl třetí odpoledne 

hlídka městské policie na ulici 
Skautská viděla jet vozidlo zjev-
ně nezpůsobilé provozu, a proto 
se rozhodla vozidlo zastavit. Na 
autě nebyly připevněny registrační 
značky, bylo bez osvětlení, náraz-
níků, skel i vnitřního vybavení. Po 
bližší kontrole hlídka zjistila, že 
kola na vozidle jsou připevněna 
jen jedním šroubem. Na vyžádání 
řidiče o doklad totožnosti, řekl, že 
u sebe žádný nemá a nevlastní ani 
řidičské oprávnění. Na místo byla 
přivolána hlídka Policie ČR, která si 
celou událost převzala k dořešení.

Opakovaný zásah
1. 1. po osmé hodině ráno 

oznamovatelka požádala měst-
skou policii o pomoc s tím, že bý-
valý přítel je v podnapilém stavu a 
dožaduje se vpuštění do bytu, kde 
už nebydlí. Po příjezdu hlídky se 
muž nacházel na místě. „Uvedl, 
že se s oznamovatelkou pohádal 
a ona ho teď nechce pustit do 
bytu. Žena strážníkům sdělila, že 
byla verbálně i fyzicky napadena 
a s bývalým přítelem už nežije, 
ten následně sám odešel. Za 
hodinu znovu volala žena, že se 
muž vrátil a stále obtěžuje. Hlídka 
vyrazila na místo a pro narušová-
ní veřejného pořádku a občanské-
ho soužití převezla muže na pro-
tialkoholní záchytnou stanici ve 
Frýdku-Místku k vystřízlivění, aby 
se předešlo dalšímu protiprávního 
jednání,“ sdělila policejní preven-
tistka Lenka Biolková. 

Chytili hledaného
6. 1. ve dvě hodiny v noci hlídka 

městské policie prováděla kont-
rolní činnost u obchodního domu 
Tesco na ulici Příborská, kde si 
jeden ze strážníků všiml osoby, 
která byla nápadně podobná foto-
grafii s osobou v pátrání. Muž byl 
vyzván k předložení dokladu totož-
nosti, ten ale u sebe neměl, a pro-
to strážníkům nahlásil své jméno a 
bydliště. Přes operačního technika 
byla provedena lustrace, kde bylo 
zjištěno, že na přítomnou osobu je 
vydán příkaz k zatčení. Vzhledem 
k tomu, že muž procházel celostát-
ním pátráním jako osoba hledaná, 
byl převezen na Policii ČR.

Rvačka u školy
7. 1. v půl jedenácté v noci, 

bylo oznámeno, že u 2. základní 
školy na ulici J. Čapka dochází 
ke rvačce. Na místě se nacháze-
ly dvě skupinky osob, kde jeden 
z přítomných označil muže, který 
verbálně napadl jeho přítelkyni. K 
žádnému zranění nedošlo a nikdo 
nežádal lékařské ošetření. „Stráž-
níci nechali dané osoby prověřit 
prostřednictvím operačního tech-
nika, zda osoby neprocházejí pá-
tráním. Operační technik oznámil, 
že osoba, která napadla ženu, je 
v celostátním pátrání. Hlídka setr-
vala na místě a muže předala Po-
licii ČR,“ přiblížila další zadržení 
hledaného Biolková. (pp)

Velmi důležitou zprávu 
a ujištění přivezl na frýdec-
ko-místeckou radnici nový 
generální ředitel Ředitelství 
silnic a dálnic Jiří Švorc. Ve 
zkratce: Obchvat Frýdku-
-Místku má zelenou, je zařa-
zen mezi prioritní akce.

„Takzvaná Superkoncepce 
ministerstva dopravy počítá se 
zahájením výstavby v letech 
2011-2014. Bylo nám sděleno, 
že obchvat Frýdku-Místku má 
prioritu a hlavně nás návštěva 
ředitele Švorce ujistila v tom, že 
je vůle hnát věci kupředu. Při-
slíbil i dostatek financí na nutné 
výkupy, které dále pokračují,“ 
informoval náměstek primátora 
Dalibor Hrabec.

V současné době po naby-

ŘSD: Obchvat má zelenouŘSD: Obchvat má zelenou
tí právní moci územního roz-
hodnutí krajského úřadu již nic 
nebrání pokračování přípravy 
stavby, tedy majetkoprávnímu 
vypořádávání a podávání žádos-
tí o povolení. V současné době 
je vykoupeno cca 80 % pozem-
ků potřebných pro stavbu. V 
rámci majetkoprávní činnosti je 
potřeba dokončení vyvlastňova-
cích řízení a vypořádání smluv o 
věcných břemenech. V návaz-
nosti na dokončování majetko-
právní činností budou postupně 
podávány žádosti o stavební 
povolení na jednotlivé objekty 
stavby. Je  také vydáno 49 sou-
hlasů s demolicí, z toho je již 23 
staveb zdemolováno. „Je fajn 
konečně vidět světlo na konci 
tunelu a naštěstí nemluvíme o 

DŮLEŽITÁ SCHŮZKA: Primátor Petr Cvik se spolu s náměstkem 
Daliborem Hrabcem setkal na radnici s šéfem Ředitelství silnic a dál-
nic ČR Jiřím Švorcem.

tom absurdním nápadu nahradit 
obchvat podkopáním města, což 
navrhovali ekologové bojkotující 
naše snažení o to, aby se Frýd-

ku-Místku konečně dopravně 
ulevilo,“ neskrýval dobrou ná-
ladu po setkání primátor Petr 
Cvik.  (pp)

Radní zhlédli finální projekt PolárkyRadní zhlédli finální projekt Polárky

RADA MĚSTA: Radní zhlédli finální projekt haly Polárka, která má nahradit Víceúčelovou sportovní halu. 

Dvě tribuny mají kapacitu 1392 
a 614 diváků a počítá se, že do 
hlediště si najdou cestu nejen 
sportovní fanoušci. „Projekt je při-
způsoben i hudebním produkcím, 
část hlediště lze zakrýt způsobem, 
který podpoří potřebnou akustiku,“ 
vysvětlil plánovanou multifunkč-
nost haly primátor Petr Cvik, který 
prozradil, že projekt v maximální 
variantě bude šetřit peníze do 
budoucna díky nižším provozním 
nákladům po použití kvalitních sta-
vebních a zateplovacích materiálů. 
Kromě hokeje zde najde prostor 
i stolní tenis a badminton a také 
střelnice v podzemním podlaží.

V bezprostředním okolí haly 
vznikne 120 nových parkova-
cích míst, potřebnou kapacitu 
doplňují stávající parkoviště 
v bezprostředním okolí. Vše bylo 
konzultováno s dopravními od-
borníky i Policií České republiky. 
„Projekt máme, uvidíme, jak se 
nám podaří naplánovat jeho rea-
lizaci,“ uzavřel Michal Pobucký. 
(Více v příštím čísle)  (pp)

Vedení města bylo na zase-
dání rady seznámeno s finál-
ním projektem haly Polárka, 
která má nahradit stávající 
Víceúčelovou sportovní halu. 
Dle dříve uzavřených smluv 
má město nyní k dispozici ma-
ximalistickou projektovou do-
kumentaci, kterou může využít 
plně, zčásti nebo upravenou.

„Nová víceúčelová sportovní 
hala bude součástí Multifunkč-
ního centra ve Frýdku-Místku 
a nahradí stávající zastaralou 
Víceúčelovou sportovní halu, 
jejíž rekonstrukce by byla eko-
nomicky neúnosná,“ zopakoval 
náměstek primátora Michal 
Pobucký, který je přesvědčen, 
že navržené pojetí je důstojnou 

náhradou stávajícího objektu, 
vnímaného částí veřejnosti jako 
výrazný symbol města.

Dispoziční řešení haly nabízí 
vše potřebné pro potřeby hoke-
jového i krasobruslařského oddí-
lu, včetně restaurace, šestnácti 
šaten, hokej shopu, skyboxů, 
ale i kancelářských prostor pro 
městskou společnost Sportplex.
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NA ŠESTCE: Zástupci města i jiných škol se přišli podívat, co může přinést odvaha v evropských 
projektech.     Foto: Petr Pavelka

Šestka prezentovala miliony z EU

V rámci Dne otevřených 
dveří prezentovala Základní 
škola Frýdek-Místek, Pionýrů 
400, veřejnosti, vedení města 
i dalším zástupcům školské 
sféry výsledky nelehkého 
boje o evropské peníze. 6. ZŠ 
dosáhla na 10 milionů z Ev-
ropské unie, ale jak přiznala 
ředitelka Libuše Zárubová, za 
vším je i řada bezesných nocí.

„Říkali nám, že peníze leží na 
chodníku, tak jsem se snažila je 
posbírat. Není to sice tak jed-
noduché, byly to opravdu velké 
nervy a stresy, ale za získané 
peníze se nám podařilo udělat 
opravdu hodně,“ vyznala se 
přítomným ředitelka Libuše Zá-

rubová. „Já si samozřejmě ak-
tivity paní ředitelky vážím, kaž-
dá získaná dotační koruna se 
hodí, tady navíc šlo o opravdu 
nezanedbatelný objem financí, 
který zdejší školu zase posunul 
na vyšší úroveň. Je například 
skvělé, že děti budou moci pra-
covat s digitálními fotoaparáty i 
videokamerami a už na základ-
ní škole se naučí s touto techni-
kou pracovat,“ chválil primátor 
Petr Cvik.

V rámci projektu byly všech-
ny odborné učebny vybaveny 
interaktivními tabulemi, byl po-
řízen nový nábytek, byla nově 
vybavena hudebna a dvě jazy-
kové učebny. „Podařila se nám 

udělat i jakási „hnízda“, která 
představují dva stolky s počí-
tačem připojeným na internet, 
takže i na prvním stupni už 
s ním mohou pracovat,“ řekla 

ředitelka Zárubová. Ta s chutí 
při exkurzi ukázala zrenovo-
vanou kuchyňku s vybavením 
až nadstandardním, a to ješ-
tě nemohla ukázat „venkovní 

učebnu“ ležící pod sněhem. Ta 
přijde ke slovu až v jarních mě-
sících, kdy se žáci mohou těšit 
na výuku pod širým nebem a na 
čerstvém vzduchu.  (pp)

INTERAKTIVNÍ TABULE: Využitelná ve všech předmětech, při výu-
ce jazyků obzvláště.  Foto: Petr Pavelka

Frýdek-Místek, Škarabelova 562
www.specskolynadeje.cz

vyhlašuje zápis do 1. tříd
Ve dnech 14. a 15. února 2011

Od 13:00 – 17:00 hod. v budově Škarabelova 562
S sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte

Využijte Den otevřených dveří
Dne 25. ledna 2011

Ul. Škarabelova 562 8:00- 15:00
Ul. El. Krásnohorské 139 8:00- 12:00

Ul. K Hájku 2972 8:00- 12:00
Nabízíme:

Vzdělávání od 1. r. podle ŠVP Škola porozumění
V typech škol: ZŠ, ZŠ praktická, ZŠ speciální

Dále nabízíme:
Školní stravování, školní družinu, zájmové vzdělávání

Při výuce využíváme asistenty pedagoga, logopedii, canisterapii
Spolupracujeme:

Se speciálně pedagogickými centry
S pedagogicko-psychologickými poradnami

S dopravní službou

Základní škola a mateřská škola Naděje

„Mám rád svou babičku 
a dědečka, protože mi splní 
všechna přání, věnují svůj 
čas a všechno mi věří“. „A 
jak jim udělám radost já?“ 
„Třeba, že je nezlobím, něco 
hezkého nakreslím.“ Takové 
a podobné otázky a odpově-
di zněly v rámci společenské 
výchovy zájmové činnosti ve 
školní družině Sedmičky. 

A když padla otázka: „Dokázaly 
byste, děti, udělat radost i babič-
kám a dědečkům, které neznáte? 
Například v Domovech pro seni-
ory, kde žijí a bydlí?“ Většina dětí 
odpověď znala. „Něco hezkého 
jim zazpíváme, zatančíme a potě-
šíme s dárečkem.“ A tak se i stalo.

Celý podzim děti z 1. stupně 

Vánoční setkání seniorů a dětí ze SedmičkyVánoční setkání seniorů a dětí ze Sedmičky

ve svém volném čase zpívaly a 
recitovaly pod vedením paní uči-
telky Mgr. Zdeňky Poledníkové. 
Pilně nacvičovala taneční vy-
stoupení i děvčata ze školní dru-
žiny s paní vychovatelkou Hanou 
Bumbalovou a jiné děti tvořily a 

vyráběly keramické hvězdičky 
s paními vychovatelkami. Tento 
náročný a zajímavý projekt při-
nesl své ovoce. Dne 20. a 21. 
prosince vše vyvrcholilo v Domo-
vě pro seniory na ulici Školská a 
28. října ve Frýdku-Místku. Děti 
zazpívaly mnoho krásných pís-
niček, zatančily jako „Rolničky“ a 
předaly dárečky všem seniorům. 
Atmosféra byla krásná a dojem-
ná. Myšlenka, která vznikla na 
začátku, se stala skutečností. 
Děti vykouzlily na tvářích našich 
nejstarších spoluobčanů radost, 
úsměv a pohodu. Oboustranná 
spokojenost, pocit z dobrého 
skutku, ochota dětí pomoci těm, 
kteří to potřebují. I to je pro pe-
dagoga ocenění v jeho náročné 
práci.  Eva Laníková, vedoucí

vychovatelka školní družiny

4. ZŠ se jako první v regionu zapojila 
do sítě Tvořivých škol v České republice

4. ZŠ ve Frýdku-Místku 
může v názvu užívat multi-
funkční pojem „Tvořivá ško-
la“. Základ spočívá v nabývání 
nových poznatků co nejvíce 
vlastní činností a vlastní zku-
šeností žáků. Toto činnostní 

učení je již obsaženo v Rám-
covém vzdělávacím programu 
pro základní školy. Podmín-
kou úspěšnosti nové reformy 
je náležitě vzdělaný učitel.

Všichni naši učitelé prošli vzdě-
lávacími kurzy Tvořivých škol. Se-

známili se s metodami činnostního 
učení, aby je mohli aplikovat ve 
třídách. Výsledky jejich snahy jsou 
patrné už teď. Do školy vstoupilo 
projektové vyučování, které si 
chválí žáci i jejich učitelé.

(Pokračování na straně 5)
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Ředitelé základních škol, 
ale i městské knihovny či 
Střediska volného času Klíč 
se potkali po Novém roce 
v kavárně Radhošť s primáto-
rem Petrem Cvikem a vedou-
cí odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy Ilonou 
Nowakovou, aby jako obvykle 
po roce probrali, co vedení 
těchto příspěvkových organi-
zací trápí.

„Hlavním posláním bylo roz-
ptýlit obavy z letošního eko-
nomicky obtížného roku, kdy 
jsme po mnoha investicích 
snížili obvyklé provozní pro-
středky, abychom zjistili, kde a 
jak se nám například vyplatily 
zateplovací práce a podobně. 
Samozřejmě jsem zdůraznil, 

SETKÁNÍ S ŘEDITELI: Primátor Petr Cvik se potkal na pracovním obědě s vedením příspěvkových orga-
nizací spadajících do oblasti školství, kultury, mládeže a tělovýchovy.    Foto: Petr Pavelka

Setkání ředitelů školSetkání ředitelů škol
že školství zůstává nadále pro 
frýdecko-místeckou radnici na-
prostou prioritou a i v letošním 
roce nás čekají ve školách 
rozsáhlé investice, které bu-
dou realizovány díky získaným 
dotacím,“ shrnul primátor Petr 
Cvik. Ten organizuje podobnou 
akci každoročně, jako podě-
kování vedoucím pracovníkům 
za součinnost s městem, díky 
kterému může základnímu škol-
ství ve Frýdku-Místku to středo-
školské skutečně jen závidět. 
„V neformální debatě si ředi-
telé vždy najdou prostor sdělit 
si své zkušenosti a poznatky, 
mají možnost je s námi ihned 
zkonfrontovat, takže se jedná o 
velmi užitečné setkání,“ hodno-
til primátor Petr Cvik.  (pp)

Alice Stodůlková na školní fotografii. Sedí v první řadě zcela vpravo. 
Foto: Archiv V. Novákové

Šestka – základní škola na 
ulici Pionýrů se raduje z prvního 
místa v soutěži Star Dance IV.

Ptáte se proč? Populární he-
rec Pavel Kříž a Alice Stodůlková 
jsou vítězným tanečním párem a 
Alice je bývalou žákyní naší ško-
ly, kterou ukončila v roce 2002.

Všichni jsme jí osm týdnů drže-

Taneční parket ve Star Dance 
ovládla Alice Stodůlková

li palce a jsme patřičně pyšní na 
úspěch naší bývalé žákyně. Ne-
jen svými tanečními schopnostmi 
a talentem, ale i přirozeným a 
inteligentním projevem si právem 
tato dvojice získala sympatie příz-
nivců tance i široké veřejnosti.

Alice – blahopřejeme!
Věra Nováková

(Pokračování ze strany 4)
Řada našich učitelů již získala 

certifikáty „Výuka pro 3. tisíciletí 
Tvořivá škola – činnostní učení.“

Žáci dostávají prostor ke kon-
krétním činnostem, samostatným 
úvahám a tvorbě vlastních otá-
zek. Nejsou jen pasivními příjem-
ci informací, ale projevují vlastní 
iniciativu – konají, přemýšlí, tvoří. 
Nové poznatky nabývají názor-
ně, vlastní činností a prožíváním 
s pomocí vhodných metodických 
materiálů a pomůcek.

Činnostní učení nevyžaduje 
žádnou zásadní změnu organi-
zace vyučování ve škole, chce 
to jen zájem a chuť učitelů udě-
lat pro své žáky ještě víc. Díky 
pracovním sešitům, učebnicím 
a pomůckám z Tvořivé školy 
umožníme zapojení do tohoto 
programu všem dětem. 

K činnostnímu vyučování patří 
také různé projekty, které zpest-

4. ZŠ se jako první v regionu zapojila 
do sítě Tvořivých škol v České republice

řují výuku dětem, přibližují školu 
rodičům a dětem v MŠ. Školy se 
nebojí, protože ji pravidelně na-
vštěvují a seznamují se s jejím pro-
středím. Učitelé 4. ZŠ vítají každý 
měsíc předškoláky v rámci projek-
tu „Abychom se školy nebáli“. 

Děti se pod jejich vedením 
vžívají do role žáků, hrají si, tvoří, 
cvičí a zpívají. V tomto školním 
roce si u nás předškoláci vyzkou-
šeli vyrobit keramické předměty 
a navštívili třídy 5.12. Přivítal je 
Mikuláš s čertem a v této vánoční 
atmosféře trávili celé dopoledne 
na místech žáků.

O tom, že se u nás dětem líbí, 
svědčí i počet nově přijatých dětí 
do 1. tříd. Třídy nepřeplňujeme, 
aby se vyučující mohli individu-
álně věnovat všem dětem.

Od nejnižších tříd se žáci učí 
anglickému jazyku. Pro zájemce 
je u nás připravena řada zájmo-
vých útvarů. Děti mohou navště-

vovat např. vaření, anglický jazyk 
hrou, němčinu hrou, počítače, 
sportovní hry, pěvecký sbor, zdra-
votníka, keramiku, hru na flétnu a 
další. Ke sportovnímu vyžití slouží 
dětem krásné nové hřiště i nově 
vzniklé prostory před školou. 

Na 1. stupni probíhají celo-
roční projekty, kterých se mohou 
účastnit všichni žáci podle svých 
zálib. Rozvíjí si matematické my-
šlení při luštění sudoku, řeší do-
pravní situace, hrají si na básníky 
a zavítají také do historie. Ti nejú-
spěšnější se utkají v závěrečných 
kolech a získají cennou odměnu. 
Věříme, že tyto projektové soutě-
že budou pro děti hrou a zároveň 
povedou k jejich vzdělávání.

Rodiče, kteří se nesetkali s 
činnostním učením a rádi by o 
něm věděli víc, zveme k nám do 
školy, kde mohou navštívit kte-
roukoliv třídu v hodině.

Mgr. Radka Gebauerová

„Už se těším, andílku,
na vánoční nadílku.

Chci být hodný moc a moc,
vydržím to do Vánoc!
A potom zas malinko,

začnu zlobit, maminko…“
…slíbily děti z naší školky 

na Lískovecké ulici, a protože o 
Vánocích se mají lidé obdarovat 
nejen dárkem, pohodou, úsmě-
vem, ale také návštěvou svých 
blízkých, pozvali jsme na Vánoč-
ní posezení u stromečku školáky 
naší kmenové 5. ZŠ. Krásnou 
atmosféru adventu, s vůní vá-
nočního čaje a cukrovíčka děti 
umocnily společným zpěvem 
koled, vánočních písní a tvorbou 
stříbrných andělů.

K vánoční pohodě přispěla i 

Andělské Vánoce v MŠ LískoveckáAndělské Vánoce v MŠ Lískovecká
návštěva našeho pana ředitele 
Mgr. Krasuly s naší ved. paní uč. 
Kolářovou. Společně se nám tak 

podařilo naplnit všechna, nejen 
dětská srdíčka, svátečním hřeji-
vým pocitem.

do Základní školy speciální a Základní školy praktické
proběhne ve dnech 14. a 15. února 2011 

od 8.00 do 15.30 hodin
ve školní budově na ul. Pionýrů 2352 ve Frýdku-Místku

Škola poskytuje:
• výuku podle Školního vzdělávacích programu
 „Jeden svět pro všechny“ pro ZŠ praktickou

• výuku podle Školního vzdělávacího programu
 „Život v radosti“ pro ZŠ speciální

• provoz školní družiny
• zájmovou činnost v kroužcích

• logopedickou péči
• možnost stravování ve školní jídelně

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola,
Frýdek-Místek, Pionýrů 2352, příspěvková organizace
Tel.: 558 433 525, e-mail: ruzovka@ruzovka.eu

oznamuje, že zápis do 1. třídy
pro žáky se zdravotním postižením
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Plavání veřejnosti na 11. ZŠ

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI – PROSINEC 2010
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

Předběžný plán zimní přípravy - muži A
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

Ve Víceúčelové sportovní 
hale ve Frýdku-Místku se ve 
dnech 30. a 31. 12. uskuteč-
nil 1. ročník silvestrovského 
mezinárodního hokejového 
turnaje (4. tříd) O Pohár pri-
mátora statutárního města 
Frýdku-Místku.

Akce proběhla za účasti Dív-
čího hokejového výběru Čech, 
Moravy a Slovenska, HC Kometa 
Úvoz Brno, MHK Kežmarok, Vy-
sokoškolského sportovního klu-
bu Technika Brno, Hockey Club 
Černí vlci (HC Rožnov pod Rad-
hoštěm a HC Kopřivnice) a do-
mácího týmu HC Frýdek-Místek. 

Vítězství v tomto turnaji vy-
bojovali domácí hráči, kteří ces-
tou za tímto úspěchem porazili 
Černé vlky 3:0, MHK Kežmarok 
16:4, VSK Techniku Brno 4:1, 
Dívčí výběr 9:4 a HC Kometu 
Úvoz 10:0. Kdy střelecky se pro-
sadili Tomáš Vlček 10 góly, Voj-
těch Lednický 7 góly, Adam Ur-
ban a Vojtěch Pindel 6 góly, Filip 

Turnaj hokejových 4. tříd 
Matějka 4 góly, Jiří Hrček a Pa-
vel Srníček 3 góly a po jednom 
zaznamenali Matěj Palarčík, 
Ondřej a Matěj Poprocčtí. Nut-
no pochválit za podané výkony 
oba brankáře, a to Gabriela Hu-
báčka a Marka Pohanku, jakož i 
pochvala patří všem hráčům za 
podané výkony.

Tento vítězný tým z Frýdku-
-Místku bude jako jediný re-
prezentovat Českou republiku 
na mezinárodním hokejovém 
turnaji RIGA CUP v Lotyšsku v 
březnu letošního roku. Tohoto 
turnaje se v roce 2010 zúčast-
nilo 107 týmů.

„Touto cestou bych chtěl jako 
vedoucí mužstva požádat spon-
zory o finanční pomoc na spor-
tovní vybaveni (dresy a štulpny), 
startovné, dopravu, abychom 
důstojně reprezentovali nejen 
Frýdek-Místek, ale i naši vlast,“ 
vyzývá a jménem hráčů děkuje 
Jaromír Konečný. (konecny.jaro-
mir@email.cz)

O POHÁR PRIMÁTORA: Primátor Petr Cvik byl u vyvrcholení hokejového klání ročníků 95-96. Do-
mácím mohl předat bronzové medaile, turnaj vyhráli Slováci z Nových Zámků.     Foto: Petr Pavelka

V závěru roku 2010 se do 
Frýdku-Místku sjela komplet-
ní celorepubliková tenisová 
špička v kategorii dívek do 14 
let. Pořadateli této významné 
akce tenisovému klubu TK 
TENNISPOINT FM se po dlou-
hých letech podařilo dostat 
do města kvalitativně nejlepší 
turnaj dané věkové kategorie.

Po roce 1998, kdy se zde sjeli 
nejlepší chlapci (vítězem se stal 
tehdy 13letý Tomáš Berdych, 
v současnosti 6. hráč světa), za-
vítaly tentokrát do tenisových hal 
„na Berlíně“ dívky. A bylo se na 
co dívat, z prvních třiceti chyběly 
jen tři hráčky. Byla velká ško-
da, že mezi nimi byla i naděje 
a odchovankyně frýdecko-mís-
teckého klubu Tereza Kolářová, 
kterou den před turnajem skolila 
silná viróza.

Po tři dny se na umělé an-
tuce hrál špičkový tenis, jehož 
vyvrcholením byl finálový zápas 
dvou nejvýše nasazených hráček 
Miriam Kolodziejové a Venduly 
Žovincové, souboj mezi 1.ČLTK 
a Spartou Praha. V napínavém 
a vysoce nadstandardním utká-

Kompletní tenisová špička u nás
ní, plném skvělých technických 
úderů, nasazení a zvratů se z ví-
tězství nakonec radovala Kolod-
ziejová po setech 1/6 6/2 a 6/4.

Největším zadostiučiněním 
pro pořadatele bylo samotné 
poděkování hráček a jejich do-
provodu za vzornou organizaci, 
krásné ceny a velmi příjemnou 
sportovní akci, která byla pro 
všechny zprvu tak trochu nezná-
mou. Hráčky si postupem času 
přivykly i na jiný povrch, který se 
sice řadí mezi pevné povrchy, ale 

projevuje se spíše vlastnostmi 
antuky s možností doklouzávání.

Jako reklamnímu partne-
ru patří velký dík společnosti 
Bauer, výrobci sportovních po-
hárů, která dodala pro medai-
listky nádherné skleněné trofeje.

Pro splnění zpravodajské 
povinnosti je nutno dodat, že 
vítězkami čtyřhry se staly „Rož-
novačky“ Porubská s Deptovou. 

Manažer tenisového klubu
TK TENNISPOINT FM

Jiří Vykoukal 

ÁČKOVÝ TURNAJ: Finalistky dvouhry a čtyřhry: Zleva – Deptová, 
Porubská, Holanová, Sigmundová, Kolodziejová a Žovincová.

Rok 2010 byl pro judisty 
sportovního klubu Judo Frý-
dek Místek mimořádně úspěš-
ný ve všech oblastech jejich 
činnosti. Významné byly 
především výsledky, kterých 
dosáhli na soutěžích doma i 
v zahraničí. 

V uplynulém roce judisté na-
vázali na předešlé úspěchy, když 
dokázali udržet své postavení 
v první desítce klubů Českého 
svazu juda. V rámci Moravsko-
slezského kraje patří Frýdecko-
-Místečtí k absolutní špičce. Za 
nejvýznamnější úspěch je po-

Judisté SK Judo F-M měli úspěšný rok
třeba považovat především zisk 
dvou mistrovských titulů, které 
vybojovali juniorka Nikola Ke-
sová a starší žák Vít Jerglík. Mi-
mořádným úspěchem je potřeba 
nazvat také zisk dalších medailí 
z mistrovství republiky. Stříbro 
Lucie Bílkové a bronz Lukáše 
Janulka. K výbornému celko-
vému hodnocení klubu přispěli 
také závodníci, kteří dosáhli na 
nejvyšších mistrovských soutě-
žích bodovaného pátého nebo 
sedmého místa, Vojtěch Bezruč, 
Petra Stachová, Adriana Sko-
talová, Marek Měchura, Marie 

Dužíková a Michaela Kesová. 
Chlapci a děvčata z Frýdku-Míst-
ku zvítězili v soutěži družstev na 
Mezinárodním turnaji o „Pohár 
Euroregionu Beskydy“ a obhájili 
prvenství také v soutěži o „Pohár 
primátorky Frýdku-Místku 2010“. 

Potěšující je skutečnost, že 
na závodní scéně se výrazně 
prosadila nová vlna nejmladších 
žáků, kteří vyšli z početně silného 
náboru několika uplynulých let. 
Nejmladší judisté sbírají cenné 
kovy a na každé soutěži, které se 
zúčastní, patří mezi nejlepší.

(Pokračování na straně 7)
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z házené

Sport

Školní sportovní klub Besky-
dy přichází s nabídkou pohybo-
vého vyžití pro vaše děti. Od září 
2010 probíhá na území našeho 
města projekt Beskyďáček, za-
měřený na míčovou průpravu a 
postupnou výuku minivolejbalu.

Dnes se v tělocvičnách pro-
hání bezmála dvě stovky dětí. 
Paradoxně se nám nepodařilo 
naplnit skupiny v oblasti sídliště 
Slezská, a proto znovu přichází-
me s nabídkou pro děti ve věku 
1.-5.třídy. V případě zájmu máte 
možnost přihlásit své děti:

• v tělocvičně Střední zdravot-
ní školy na Husově ulici (vedle 1. 
ZŠ) probíhají tréninky 2x v týdnu 

Beskyďáček i na Slezské
a jsou přednostně určeny pro 
chlapce 3.-5. tříd

• Na frýdecké sokolovně se 
pak mohou hlásit chlapci i děv-
čata ze všech tříd I. stupně ZŠ

Tréninky probíhají:
• Na SZŠ v úterý a ve čtvrtek 

od 16 do 17 hodin, pod vedením 
trenérky Michaely Winklerové

• na frýdecké sokolovně v 
pondělí (14:15 – 15:15) a ve 
středu (15:15 – 16:00), vedou-
cím trenérem je Radek Podola

Uvítáme všechny nové zájem-
ce. Další informace můžete získat 
na klubovém webu www.sskbes-
kydy.cz  Miloslav Chrobák, 

předseda ŠSK Beskydy

Běžec Slezanu Frýdek-Mís-
tek Peter Mikulenka potvrdil po-
zici absolutní české špičky. Na 
počátku roku startoval na velice 
silně obsazeném 54. ročníku 
krosového závodu v San Giorgiu 
v Itálii a vedl si výborně.

Svou nadvládu potvrdili Ke-
ňané, když obsadili prvních pět 
pozic, zvítězil aktuální mistr svě-
ta Joseph Ebuya. Ten triumfoval 

Mikulenka skvěle reprezentoval
na desetikilometrové trati po vý-
konu 28:15, čtyři vteřiny za ním 
přibyl do cíle Leonard Komon, 
stávající světový rekordman na 
silniční desítce a patnáctce. Ješ-
tě těsnější byla bitva o třetí příč-
ku, v níž nakonec Dennis Masai, 
juniorský mistr světa, předčil o 
dvě sekundy Micaha Koga, který 
se může pyšnit třetím místem z 
olympiády v Pekingu. Keňskou 

nadvládu pak doplnil ještě na 
pátém místě Gideon Kipketer. 
Teprve za ním přibyli do cíle prv-
ní Evropané. Nejlepším z nich 
byl s časem 29:29 Andrea Lalli, 
bývalý juniorský mistr Evropy a 
kontinentální šampion v katego-
rii do 22 let. V této fantastické 
konkurenci doběhl náš Peter Mi-
kulenka v čase 30:53 minuty na 
velice dobrém třináctém místě.

Přípravné utkání
SKP Frýdek-Místek - KS Po-

goň Zabrze 31:34 (18:20)
Sestava a branky SKP: Šoltés, 

Pohludka, Pyško - Majer, Dyba 
4, Ondřej Meca 4, Roman Meca 
2, Hojník 9/3, Hes 6/1, Unger 3, 
Drozd, Petrovský 1, Holbein 2. 

Mladí házenkáři 
postupují bez problému
V sobotu 11. 12. proběhlo ve 

Sportovní hale SŠED ve Frýd-
ku-Místku 1. kolo celostátní ligy 
starších žáků v házené. Mladí 
házenkáři SKP Frýdek-Místek po 
velmi dobrých výkonech porazili 

všechny své soupeře velkými 
rozdíly a postupují do druhého 
kola této celostátní soutěže, která 
bude pokračovat 22.-23. 1. 2011. 

Ve druhém kole je v soutěži 
dvacet družstev, rozdělených 
do čtyř skupin. Naše družstvo 
narazí v tomto kole na družstva 
HBC Karviná, TJ Košutka, Elek-
tro Praga Jablonec n. N. a TJ JM 
Praha Chodov. Dále postupují 
první čtyři družstva této skupiny.

Vrcholem bude červnové mis-
trovství ČR starších žáků, které-
ho se zúčastní šest nejlepších 
družstev této soutěže.

Fan club ročníku 1998 uspo-
řádal před koncem roku ve spor-
tovní hale při 6. ZŠ již IV. ročník 
mezinárodního turnaje Svopex 
– Gastrosvop Cup. Turnaje se 
kromě domácích zúčastnily týmy 
Baníku Ostrava, Nového Jičína, 
Žiliny, Kysuckého Nového Mes-
ta, Čadce a Povážské Bystrice.

Pořadatelé osmičku zúčast-
něných rozdělili do dvou skupin. 
První dva celky po odehrání 
zápasů v základních skupinách 
postoupily do semifinále, ostatní 
hrály o konečné 5. až 8. místo.

SKUPINA „A“
1. Fotbal FM „A“, 2. Nový 

Mladší A žáci vítězi domácího turnaje
Jičín, 3. Povážská Bystrica, 4. 
Žilina

Výsledky: FM – Nový Jičín 
4:1 (branky FM: Wojčik, A. Voj-
kovský, Žižka, D. Hruška), - Pov. 
Bystrica 4:0 (A. Vojkovský 3, 
Šponiar), - Žilina 3:2 (A. Vojkov-
ský, Wojčik, Žižka).

SKUPINA „B“
1. Baník Ostrava, 2. Čadca, 

3. Fotbal FM „B“, 4. Kys. Nové 
Mesto

Výsledky: FM – Baník Os-
trava 1:9 (Urbiš), - Čadca 1:1 
(Vokoun), - Kys. Nové Mesto 2:0 
(Válek 2).

SEMIFINÁLE

Fotbal FM „A“ – Čadca 1:0 
(Šponiar), Nový Jičín - Baník 
Ostrava 3:2

FINÁLE
Fotbal FM „A“ – Nový Jičín 

4:3 (A. Vojkovský 3, Wojčik)
Naše druhé družstvo nepo-

stoupilo do semifinále jen díky 
horšímu skóre. Ve skupině o 
konečné 5. až 8. místo dosáhl 
B tým tyto výsledky: FM B - Ži-
lina 0:2, - Kys. Nové Mesto 3:2 
(Válek, Urbiš, Šnyta). Družstvo 
A tedy celý turnaj vyhrálo, béčko 
skončilo nakonec sedmé. Nej-
lepším střelcem turnaje se stal 
domácí Adam Vojkovský.

Fotbal Frýdek-Místek neustále nabírá děti narozené v roce 2003. Trénin-
ky probíhají v tělocvičně středního učiliště ve Stovkách, a to každé úterý 
od 16 hodin a čtvrtek od 15 hodin. Bližší info na číslech: Šmíd Radek 
– 739 485 321 (šéftrenér přípravek) Murín Radek – 604 620 923 (trenér 
ročníku) Hutník František – 721 883 131 (trenér ročníku)

Celek starších žáků volej-
balového klubu ŠSK Beskydy 
se také letos dokázal kvali-
fikovat do Českého poháru 
staršího žactva. 

Každý, kdo je jen trochu 
obeznámen s mládežnickým 
volejbalem, ví, že tato soutěž 
je základním ukazatelem kvality 
klubu a bez dobrých výsledků 
v ní není možné počítat s účastí 
v republikových soutěžích kade-

Český pohár staršího žactva ve volejbalu
tů a juniorů. V loňském ročníku 
naši hráči hráli Pohár poprvé a 
skončili na dvacátém místě. Le-
tošní ambice jsou vyšší a tým 
útočí na účast v elitní osmičce.

V sobotu 29. a neděli 30. led-
na 2011 jsme pořadateli druhé-
ho turnaje druhé osmičky Pohá-
ru (pro velký zájem už se letos 
hrají osmičky čtyři). Hraje se na 
hale SPŠ v Místku (vedle Domo-
va seniorů), v sobotu od devíti a 

v neděli od půl deváté.
Účastníky turnaje jsou, mimo 

náš domácí tým, celky: Znojmo, 
Ústí nad Orlicí, Zlín, Aero Odo-
lena Voda, Kladno – Tuchlovi-
ce, Příbram a Plzeň. Současně 
v sobotu od devíti hodin sehraje 
náš tým juniorů mistrovské dvo-
jutkání ligy juniorů proti družstvu 
Kopřivnice. Hraje se v hale 7. ZŠ 
(200 metrů od haly SPŠ). Všich-
ni sportovní příznivci jsou zváni.

Judisté SK Judo F-M měli úspěšný rok
(Pokračování ze strany 6)

V letošním roce vybojovali 
krajské tituly a medaile Šimon 
Filipec, Luděk Kubíček, Karolína 
Kubíčková, Nikolas Hromják, On-
dřej Chlopčík, Filip Koloušek, Da-
vid Picka a Marek Spilka. Na Mis-
trovství Moravy, které je nejvyšší 
soutěží benjamínků, vybojovala 
titul Karolína Kubíčková, stříbro 
Ondřej Chlopčík a Marek Spilka. 
Bronz si odvezli Luděk Kubíček, 
Filip Koloušek a David Picka.

Klub Judo-Frýdek-Místek dnes 
disponuje třemi tréninkovými zá-
kladnami a 14 trenéry a asistenty. 

Vedení klubu děkuje všem aktiv-
ním rodičům za pomoc při organi-
zaci významných akcí, trenérům 
a asistentům za obětavou práci 
s dětmi, sponzorům za finanční 
podporu a projevenou důvěru, 
členům za vzornou reprezentaci 
svého klubu a statutárního města 
Frýdek-Místek. Poděkování patří 
také vedení města a zastupitelům 
za podporu, která vedla k vybudo-
vání velkého a úspěšného kolekti-
vu sportovců a významně tak při-
spěla k širší nabídce sportovních 
aktivit pro děti a mládež ve městě 
a jeho širším okolí.
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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

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

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.



9 Leden 2010Kultura

Po čtyřleté přestávce se v 
Hudebním klubu Stoun usku-
teční metalový festival! Jako 
perličku se podařilo domluvit 
ostravskou black metalovou 
kapelu Silva Nigra, která pů-
sobí na české undergroundo-
vé scéně od roku 1996. 

V průběhu její hudební činnos-
ti se jí podařilo vystupovat a šířit 
český black metal v celé řadě ev-
ropských zemí. Ve Frýdku-Místku 
vystoupí Silva Nigra po 6 letech a 
společně s ostatními účinkujícími 
se pokusí rozhýbat pozapomenu-
tou metalovou scénu ve Stounu.

Vystoupí také místní old-
schoolová legenda Virtual Void, 
která se po 20 letech stále věnuje 
produkci starého poctivého black 
metalu. Pořádající kapela Tortu-
ra zde bude nahrávat své první 
live album, jež ponese název 
festivalu. Zahrají také thrashco-
roví Pressure Wave z Ostravy a 
grindové kapely Cutting Embryo 
– romantici z Karviné – a Genital 

VÝCHOVA VE STOUNU: Hudební klub Stoun se může pochlubit oprav-
du pestrou činností. V úterý 21. prosince primátor města Petr Cvik uvedl 
další ze série výchovných koncertů s protidrogovým zaměřením, nad 
kterou převzal záštitu. Koncert proběhl za příznivého ohlasu studentů 
Střední průmyslové školy a jejich pedagogů.  Foto: Petr Pavelka

Metalový dýchánek – Revolt Fest ve StounuMetalový dýchánek – Revolt Fest ve Stounu

Destruction z Bruntálu. Více se 
o festivalu lze dovědět na http://
revoltfest.tortura.cz/.

„Přijďte proto zapařit, zakalit, 
poslechnout si našlapanou me-
talovou muziku a v neposlední 
řadě i podpořit metalovou scénu 
ve Frýdku-Místku a okolí,“ říká 

k festivalu jeden z organizátorů 
Martin Hurník. A šéf Stounu Ka-
mil Rudolf dodává: „Věříme, že 
si většina příznivců tvrdé muziky 
přijde na své a touto akcí společ-
ně založíme tradici nového zim-
ního festivalu! Vstupné je 80 Kč 
a dohrávku obstará DJ Estét.“

Tuž jo temu rozumim, že 
sě němožetě dočekať! Ja, ja, 
všeci volaju horem dolem, py-
taju se, gdy už se tych listkuv 
možu kupiť… Na konci teho 
pamfletu se to dočitatě.

Najprv mi třa pozvať všeckych. 
Tuž vos všeckych pozyvom – La-
chy, Valachy, Goroly, Slezňoky, 
ale aji přespolňaky z jinšich kra-
juv a v jinšich krojach. 23. Laš-
sky bal, kery pro vas každy rok 
rychtuju taněčnici aji muzikanti 
z Ostravice, vypukně v sobotu 
5.unora 2011 o pul osme večer. 
Kaj motě přijsť? Do teho kultura-
ku – včil mo meno KD Frydek – 
co mu pravime valcovensky. 

Robečky, pořodně sě namaž-
tě kopytka a vezmitě svojeho 
stareho, ale aji mladeho (jak 
motě :-)). Vykrucať a zpivoť sě 
možetě s cymbalovku Jasenka 
ze Vsetina (kery stě byli na za-
mku, jak sme křtili naše nove 
CD, tak stě tam mohli Jasenku 
vidět aji slyšeť). Z Capyndorfa 
přijechaju synci od Janka Pust-
koveho aji ze šumnu zpěvulenku 
Janku Rozehnalovu. A na každy 
pad, jak se pravi, budě hrať naša 
muzyčka Ostravica s přepěknu 

Laši aji lašky, chystajtě sě! 23. lašsky bal je tu!
primašku Peťku.

Pro tych, keři ešče u nas ně-
byli – a to je špatenka ! – včil 
popišu, co ich čeko. U dveři vos 
přivitaju švarne děvuchy a ze 
startu dostanětě jakysy prezent. 
Tuž fajně, ni? Potem se možetě 
sědnuť ku svojimu stolku nebo 
se pošpacyrovať po kulturaku. 
Natrefitě na Harendu U šum-
nych synkuv, kaj se možetě dať 
po štamprli, ale aji fajne vinko a 
ešče možetě podřystať s šumny-
mi chlopami – to je taky bonus. 
Přimo naproti Harendy sě za-
stavitě ve Vyvařovni u šumnych 
děvuch, kere vom uvaři cikorku 
(pro tych co někapiruju – cykor-
ka je kafe), čajik nebo se kupitě 
fajnych koloči, cosi sladkeho 
či zelňačku. Na velkym parke-
tě, tam budě hlavni centrum. 
V programě su přirychtovane 
taňce v krojach, aji se budětě 
učit takych starych tancuv, aji sě 
budětě hrať a sutěžiť, no blbnuť 
jak male děcka. Ja, ešče sem 
zapomnila, že vos možu potkať 
tacy krojovani lude a budu měť 
v klobuku take šulanky a budu 
chtěť po vos pynize. Tuž to něsu 
uchylaci! To su naši a produju 

losy do tomboli! Tak se kuptě, 
bo to se vyplati! Před pulnocu sě 
losuju ty najfajnějši ceny. O pul-
noci přijdě tradični překvapeni a 
budětě zas valiť bulvy, co to ta 
naša Liběnka zeštymovala. Po-
tem se možetě oddychnuť, ale 
aji zas skokať u muziky či sutěžiť 
či tak enem popijať gořolku.

Ja a to sem pravila, že mo-
žetě měť večeřu? Ni? Tuž jak 
se kupitě listek s večeřu, tak po-
tem dole v Izbečce s večeřami 
sě datě do nosa, ež vom budu 
knoflíky střilať. Přirychtovana je 
fajňacka svičkova na smetaně! A 
v přizemju sě tež tancuje aji zpi-
vo na druhym parketě. No mome 
to vymakane – furt je jakysy pro-
gram, že němožetě usnuť.

Tuž sem vom všecko povyklo-
dala, tak sě napiště do kalindořa, 
že 5. 2. 2011 idětě na 23. Laš-
sky bal SLPT Ostravica. Listky 
se produju od 17. 1. buď v tym 
valcovenskym kulturaku (dyž 
tak přes mobila na stryka Tobo-
lu tel.: 602 586 925) či v mistec-
kym Beskydskym infocentru, tel.: 
558 646 888, www: beskyd-info.
cz. Všecke info najdětě na www.
ostravica.com.  Vaša Ostravica!

Disco dance, street dan-
ce, hip hop, baby dance, show 
dance, moderní tanec pro ženy, 
salsa. Udělejte si rok 2011 krás-
nější a zpestřete si jej tanečním 
krokem. Chcete si udělat radost, 
nebo chcete někomu věnovat 
kurzy tance? Jsme tu pro vás. 

Máte doma dítko, které nepo-
sedí při poslechu hudby? Doveď-
te ho k nám. Nabízíme vám kurzy 

Protančete letošní rok 2011 s taneční školou Just Dance
pro všechny věkové kategorie a 
pro zájemce o různé taneční styly. 

Baby dance – Pro předškolní 
děti, děti zde získají základní taneč-
ní pohyby, naučí se správnému dr-
žení těla, naučí se vnímat rytmus, 
zvládnou jednoduché choreografie

Dětský taneční klub – pro 
mladší školní děti, věnují se dis-
co dance a show dance

Street dance a hip hop – pro 

-náctileté, nejpopulárnější styl mlá-
deže, nové prvky, nové choreogra-
fie a na diskotékách budete zářit

Disco – show dance – pro 
náctileté a starší, kteří se tanci 
chtějí věnovat více, čeká vás 
výuka taneční techniky, disco 
dance, show dance. 

Moderní tanec pro ženy – la-
tinsko-americké tance, modern 
dance pro ženy

Salsa – chcete se naučit zá-
klady salsy? Tak to je kurz právě 
pro vás.
Kde nás najdete? Na 2. ZŠ na ulici 
J. Čapka pavilon D – vchod zezadu

Kontakt a bližší informace: 
Mgr. Jana Šodková, 607 946 
143, www.tsjustdance.cz

Spěchejte, nové kurzy začí-
nají již v únoru. Nenechte si ujít 
skvělé chvíle s tancem.

Učitelé Základní umělecké 
školy ve Frýdku-Místku se před-
staví veřejnosti na dvou koncer-
tech se shodným programem. 

Mezi pedagogy školy je 
v současné době řada vynikají-
cích muzikantů, členů Janáčko-
vy filharmonie Ostrava a dalších 

Koncerty učitelů v ZUŠ
orchestrů, proto můžeme očeká-
vat mimořádný kulturní zážitek.

Koncerty se uskuteční v úterý 1. 
a ve čtvrtek 3. února vždy od 17,30 
hodin v koncertním sále školy.

Srdečně zveme nejen žáky 
školy a jejich rodiče, ale též ve-
řejnost.  L. Muroň, ředitel ZUŠ

„ZASTAVENÍ NA CESTĚ“ je 
název románu, který se v sou-
časné době uchází o vydání v 
nakladatelství Knižního klubu. 
Popisuje potíže ženy, která 
nedovede své problémy řešit 
a utápí se v nich. Naštěstí na-
jde skupinu lidí, kteří jí umí a 
chtějí pomoci. 

Děj románu, který je plný pře-
kvapení a nečekaných příhod, 
se odehrává v podhůří Beskyd 
na Moravě, kde nádherná kraji-
na a její scenérie pomáhají do-
léčit bolesti a zacelit rány, které 
naše hrdinka utržila při zkouš-
kách, kterými ji osud postihl. 

Kniha dále nabízí čtenáři, 
resp. hrdince, případnou pomoc 
v základní abecedě jógové praxe, 
kterou obsahuje, a nakonec i ve fi-
lozofii Východu, kde se mimo jiné 
doporučuje další pokračování na 
životní cestě s využitím vlastního 
„podvědomí“ a přátelství s nejbliž-
ším rádcem, s „vnitřním Já“.

Na internetových stránkách 
http://www.lckk.cz/soutezici/148 si 

Rodí se zajímavý román z Beskyd

můžete přečíst první čtyři kapitoly 
románu, a pokud se vám zalíbí, 
čeká na vás ještě dalších dvanáct 
kapitol – bude-li román vydán. Aby 
se tak stalo, byli bychom rádi, kdy-
byste ho podpořili svým hlasem v 
soutěži o Literární cenu Knižního 
klubu na http://www.lckk.cz/soute-
zici/148 a přispěli tak k doporučení 
jeho vydání. Autoři vám, pokud se 
tak stane, děkují. (Na www.joga-
-karakal.cz v rubrice AKTUALITY 
si přečtětě PROLOG.)

Hudební Hospůdka u Ar-
nošta navazuje na svůj loňský 
pravidelný pořad „Okolo Frýdku 
cestička“, ve kterém pouštěla 
po celý den výhradně muziku 
frýdeckých kapel a muzikantů, 
novým zajímavým projektem.

V letošním roce návštěvníky 
hospůdky provede po frýdeckých 
hudebních cestičkách legendární 
skladatel, textař, interpret a na-
hrávač Michal Smolan, který bude 
pouštět a zároveň i moderovat 
písničky ze svého bohatého stu-
diového archívu. Odtajňovat archív 
začne dvakrát měsíčně postupně 
v časové ose, takže na prvním 
setkání se můžete těšit na rok 
1995-96, na tehdy mladé začínající 
zpěváky ve StounTalentu (Elvis, 
Skopalová, Kantorová), na jinoš-

Okolo Frýdku se SmolanemOkolo Frýdku se Smolanem

ského D. Stypku s formací MGH 
na kapely F-M Band, Freedwood, 
Raivens a spoustu dalších.

Pravidelný pořad Okolo Frýd-
ku cestička v novém kabátku pod 
taktovkou Michala Smolana star-
tuje ve středu 19. 1. ve 20 hodin.
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Provádíme instalace fólií:
Bezpečnostních, protislunečních, termálních, privátních,

Dekoračních, barevných, autofólií a fólií na ochranu laku vozidla
Tel.: 603 514 452, www.foliovecentrum.cz, www.autofoliefm.cz

S účinností od 1. 1. 2011 
dochází dle obecně závazné 
vyhlášky ke změnám výše míst-
ního poplatku ze psů.

Sazba poplatku činí 
a) 1.500,- Kč za kalendářní 

rok a jednoho psa poplatníka, 
který má trvalé bydliště v byto-
vém domě na území statutárního 
města Frýdku-Místku

b) 700,- Kč za kalendářní rok 
a jednoho psa poplatníka, který 
má trvalé bydliště v rodinném 
domě na území statutárního 
města Frýdku-Místku, nebo po-
kud je pes celoročně umístěn 
jako hlídací na pozemku držite-
le psa nebo je určen k hlídání 
objektu

c) 200,- Kč za kalendářní rok 
a jednoho psa, jehož držitelem 
je poživatel invalidního, starob-
ního, vdovského nebo vdovec-
kého důchodu, který je jeho 
jediným zdrojem příjmu, anebo 
poživatel sirotčího důchodu.

Za druhého a každého další-
ho psa téhož držitele je sazba 
zvýšena o 50%.

V případě, že jste poživatel 
invalidního, starobního, vdov-
ského nebo vdoveckého dů-
chodu, který je jediným zdrojem 
Vašeho příjmu a budete žádat o 

Změna poplatků za psy
placení poplatku v tomto kalen-
dářním roce ve výši 200,- Kč, je 
nutno zaslat čestné prohlášení, 
že důchod je jediným zdrojem 
Vašeho příjmu včetně kopie 
rozhodnutí o důchodu na Magis-
trát města Frýdku-Místku, odbor 
správy obecního majetku, od-
dělení místních daní a poplatků, 
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-
-Místek, nebo doručit osobně na 
odbor správy obecního majetku, 
oddělení místních daní a poplat-
ků, kanc. č. 103, v době úřed-
ních hodin Po, St 8:00 – 17:00, 
Čt 8:00 – 15:00.

Tiskopis čestného prohláše-
ní naleznete na internetových 
stránkách statutárního města 
(města www.frydekmistek.cz. 
sekce Občan: Orgány města – 
Magistrát města – Odbor správy 
obecního majetku – Tiskopisy, 
materiály).

Pokud nebudou doloženy tyto 
podklady pro stanovení výše po-
platku v částce 200,- Kč, bude 
Vám zaslána poštovní poukázka 
v plné výši, tj. 1500,- Kč nebo 
700,- Kč, dle Vašeho trvalého 
pobytu. 

Pokud jste poživatelem sirot-
čího důchodu, je nutno doložit 
kopii rozhodnutí o důchodu.

pronajmout nebytový prostor-
-garáž nacházející se v suterénu 
domu č.p. 146, ul. 17. listopadu, 
k.ú. Místek na základě výsled-
ku „dražby výše nájemného“ 
(dále jen „Dražba“) v souladu s 
„Postupem při pronájmu garáží 
nacházejících se v objektech ve 
vlastnictví statutárního města 
Frýdek-Místek“, který byl schvá-
len Radou města Frýdek-Místek 
dne 12.4.2010.

Den konání „Dražby“:
16. 2. 2011
Místo konání „Dražby“: Ma-

gistrát města Frýdek-Místek, 
ul. Radniční 10, III. NP (zase-
dací místnost)

Hodina konání „Dražby“: 
14:00 hodin 

Nebytový prostor – garáž
Garáž je umístěna v suterénu 

domu č.p. 146, ul. 17. listopadu, 
k.ú. Místek.
Celková plocha garáže je 25 m2.

Vyvolávací cena je stanovena 
ve výši minimálního ročního ná-

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
jemného na 1 m2 plochy garáže 
a činí 700,- Kč/m2/rok +DPH.

Prohlídku garáže je možno 
domluvit na tel. č. 558 609 361 
– p. Blašková. 

Účastníkem dražby může 
být fyzická osoba starší 18 let 
s trvalým bydlištěm na území 
statutárního města Frýdku-
-Místku. Při zápisu účastníka 
k dražbě je účastník povinen 
předložit průkaz totožnosti, 
malý technický průkaz vozidla, 
se kterým hodlá v garáži par-
kovat, popř. smlouvu o užívání 
služebního vozidla k soukro-
mým účelům.

Účastníkem dražby nemůže 
být fyzická osoba, která v před-
cházejících 3 letech přede dnem 
konání dražby užívala byt nebo 
nebytový prostor ve vlastnictví 
statutárního města Frýdek-Mís-
tek bez právního důvodu, nebo 
byla dlužníkem vůči statutárnímu 
městu Frýdek-Místek. Splnění 
této podmínky potvrdí účastník 

dražby podpisem čestného pro-
hlášení při zápisu k dražbě.

Účastníkem dražby může 
být pouze fyzická osoba, která 
nejpozději do okamžiku zahá-
jení zápisu účastníků k dražbě 
uhradila zálohu na úhradu ná-
kladů dražby na účet města ve 
výši 5.000 Kč a která nejpozději 
při zápisu účastníka k dražbě 
předložila doklad o zaplacení 
zálohy na úhradu nákladů draž-
by, (č.ú.: 6015-928781/0100, VS 
3250002).

Účastníkem dražby může být 
pouze fyzická osoba, která nej-
později při zápisu účastníků k 
dražbě podepíše dohodu o úhra-
dě nákladů dražby.

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

Ing. Bc. Hana Kalužová
vedoucí odboru SOM

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

• budova č.p. 34 na pozemku 
p.č. 5139  zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemek p.č. 5139  
zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 545 m2 včetně všech 
součástí a příslušenství, k.ú. 
Lískovec u Frýdku-Místku, obec 
Frýdek-Místek, nejnižší nabídko-
vá cena 2.332.080,- Kč  

• budova č.p. 752 na po-
zemku p.č. 1723 zastavěná 
plocha a nádvoří  a pozemek 
p.č. 1723 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 330 m2, k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek  (Pi-
onýrů), nejnižší nabídková cena 
5,736.000,- Kč

• garáž bez č.p./č.e. na po-
zemku p.č. st. 252 a pozemek 
p.č. st. 252 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 98 m2, k.ú. 
Skalice u Frýdku-Místku, obec 

Nabídkové licitační řízení
Frýdek-Místek, nejnižší nabídko-
vá cena 120.000,- Kč

Nabídkové licitační řízení  se 
uskuteční dne 16. 2. 2011   

ve 13.00 hod. budova č.p. 34, 
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku,

ve 13.20 hod. budova č.p. 
752, k.ú. Místek,

ve 13.40 hod. garáž  bez č.p. 
/č.e., k.ú. Skalice u Frýdku-Místku,

v  zasedací síni odboru sprá-
vy obecního majetku Magistrátu 
města Frýdku-Místku, ul. Rad-
niční 10. 

Účastník nabídkového licitač-
ního řízení se před jeho konáním 
prokáže platným občanským 
průkazem a dokladem o zapla-
cení jistoty. Jde-li o právnickou 
osobu, je účastník povinen před-
ložit výpis z obchodního rejstříku 
a písemné zmocnění k tomu, 
že je oprávněn jednat jménem 
právnické osoby, nejde-li o sta-
tutární orgán. 

Výše jistoty je stanovena na 

10% z nejnižší nabídkové ceny 
a je splatná nejpozději dne 
14. 2. 2011 na účet statutární-
ho města Frýdek-Místek, č.ú. 
6015-928781/0100, var.symbol 
31121111. 

Příklepem licitátora vzniká 
zájemci s nejvyšší nabídkou 
právo na uzavření kupní smlou-
vy k prodávané nemovitosti 
za nejvyšší nabídkovou kupní 
cenu. V případě, že zájemce 
s nejvyšší nabídkou nezapla-
tí nejvyšší nabídnutou kupní 
cenu ve lhůtě 60 dnů ode dne 
konání nabídkového licitační-
ho řízení, vzniká statutárnímu 
městu Frýdek-Místek nárok na 
smluvní pokutu ve výši složené 
jistoty. Ostatním účastníkům se 
jistota vrací.

Bližší informace – Magistrát 
města FM, tel. 558 609 172, 
558 609 175, 558 609 171.

Ing. Bc. Hana Kalužová
vedoucí odboru SOM
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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, 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
pouze kompletní – nerozebrané: 
lednice, mrazničky, sporáky, 
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:
Park.u Kauflandu 18.1. - 20.1.
Parkoviště u Billy 25.1. - 27.1. 

Sběrné dvory:
Collo louky, Pod estakádou

Provoz: Út, St, Čt 10.00 – 18.00
Kontakt na Sběrné dvory a mobil-
ní sběrnu Frýdecké skládky, a. s.
tel.: 558 44 00 62, 733 347 236

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. 

ŽIRAFA – Integrované cent-
rum Frýdek-Místek, příspěvko-
vá organizace, Fibichova 469, 
vyhlašuje výběrové řízení na 
pracovní pozici vedoucí vycho-
vatel/ka oddělení dílen, sociál-
ní služby Denní stacionáře pro 
osoby s mentálním postižením.
Druh práce: vedoucí vychovatel/
ka oddělení dílen
Místo výkonu práce: Janáčkova 
310, Frýdek-Místek
Platová třída: 9, možnost po-
stupného přiznání osobního pří-
platku, dle platné legislativy
Pracovní poměr: doba určitá na 
1 rok, pak možnost prodloužení 
doby na neurčito

Požadované předpoklady:
1. Středoškolské nebo vyšší od-
borné pedagogické vzdělání se 
znalostí speciální pedagogiky.
2. Praxe v oboru 5 let.
3. Občanská bezúhonnost do-
ložená výpisem z evidence 
Rejstříku trestů ne starším než 
tři měsíce. Zdravotní způsobilost 
k požadovanému druhu práce, 
doložená vyjádřením lékaře.
4. Komunikativnost, asertivita, kre-
ativnost, schopnost týmové práce, 
odpovědnost, samostatnost.
5. Orientace ve speciálních po-
třebách osob s mentálním posti-
žením, ochota pracovat s touto 
cílovou skupinou.
6. Znalost základních norem, ze-
jména zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, v platném 
znění. Znalost standardů kvality 
sociálních služeb.
7. Uživatelská znalost práce 
s PC – Word, Excel.

8. Řidičský průkaz skupiny B 
výhodou.
9. Předpokládaný nástup březen 
2011.

Náležitosti přihlášky:
1. Jméno, příjmení.
2. Datum narození uchazeče.
3. Státní příslušnost uchazeče.
4. Místo trvalého pobytu uchazeče.
5. Motivační dopis.
6. Datum a podpis uchazeče.
7. Kontakt na uchazeče.
K přihlášce je nutno doložit 

tyto doklady:
- profesní životopis o dosavad-
ních zaměstnáních, odborných 
znalostech a dovednostech,
- ověřenou kopii dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání.
Doručené materiály budou ucha-
zeči vráceny spolu s písemným 
vyjádřením o výsledku výběro-
vého řízení, pokud s ním nebude 
uzavřen pracovní poměr.
Přihlášky s požadovanými dokla-
dy zasílejte doporučeně s ozna-
čením obálky „Výběrové řízení“
do 10. 2. 2011 na adresu: ŽIRAFA 
– Integrované centrum, Fibichova 
469, 738 01 Frýdek-Místek.
Ve Frýdku-Místku dne 3. 1. 2011

Mgr. Dana Šťastníková
ředitelka organizace

ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek
příspěvková organizace, Fibichova 469, 738 01 Frýdek-Místek

IČO 00847011, č. ú.:5801307 – 734/0600, tel: 558 431 563,
558 647 782, centrummpm@quick.cz, www.centrummpm.cz

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.
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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/

Druh práce: zajišťování odbor-
ných agend na úseku ochrany 
ovzduší
Místo výkonu práce: město Frý-
dek-Místek
Platová třída: 9 (platový stu-
peň podle délky uznané praxe 
v souladu s nařízením vlády č. 
564/2006 Sb., o platových po-
měrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů; možnost 
postupného přiznání osobního 
příplatku dle zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění poz-
dějších předpisů)
Předpokládaný nástup: 1. 2. 2011
Doba výkonu práce: doba neurčitá 

Požadované předpoklady:
1. obecné předpoklady dle usta-
novení § 4 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územně sa-
mosprávných celků a o změně 
některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů;
2. vysokoškolské vzdělání (výho-
dou obor ochrana životního pro-
středí), výhodou praxe ve veřejné 
správě v oblasti ochrany ovzduší;
3. výborná znalost zákona č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
a o změně některých dalších zá-
konů (zákon o ochraně ovzduší), 
ve znění pozdějších předpisů, 
včetně souvisejících provádě-
cích právních předpisů;
4. základní znalosti následují-
cích zákonů:
č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů;
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů
č. 100/2001 Sb., o posuzová-
ní vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vli-
vů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů;
č. 76/2002 Sb., o integrované 
prevenci a omezování znečištění, 
o integrovaném registru znečišťo-
vání a o změně některých zákonů 
(zákon o integrované prevenci), 
ve znění pozdějších předpisů;
č. 25/2008 Sb., o integrovaném 

registru znečišťování životního 
prostředí a integrovaném systé-
mu plnění ohlašovacích povin-
ností v oblasti životního prostředí 
a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů;
č. 114/1992 Sb., o ochraně pří-
rody a krajiny, ve znění pozděj-
ších předpisů, 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů;
předpoklad rychlé orientace 
v dalších souvisejících zákonech 
a předpisech, zejména v oblasti 
životního prostředí;
5. znalost práce s programem 
Ovzduší SQL
6. znalost informačního sys-
tému Integrovaného systému 
plnění ohlašovacích povinností 
(ISPOP)
7. znalost práce na PC (zejmé-
na Word, Excel, Outlook, práce 
s internetem);
8. řidičský průkaz skupiny B;
9. znalost problematiky územně 
samosprávného celku. 

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul zájemce;
datum a místo narození zájemce;
- státní příslušnost zájemce;
- místo trvalého pobytu zájemce;
- číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k poby-
tu, jde-li o cizího státního občana;
- datum a podpis zájemce.
K přihlášce je nutno doložit 

tyto doklady:
životopis, ve kterém se uvedou 
údaje o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných znalostech 
a dovednostech týkajících se 
správních činností;
výpis z evidence Rejstříku trestů 
ne starší než tři měsíce; u cizích 
státních příslušníků též obdobný 
doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem;
ověřená kopie dokladu o nejvyš-
ším dosaženém vzdělání.
Přihlášky s požadovanými doklady 
zasílejte v zalepené obálce s ozna-
čením „Výběrové řízení – neotvírat“ 
a s uvedením adresy uchazeče do 
26. 1. 2011 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor životního prostředí a 
zemědělství
Palackého 115
738 22 Frýdek-Místek 
V přihlášce uveďte i číslo tele-
fonu a e-mailovou adresu, aby-
chom vás mohli aktuálně infor-
movat o přesném datu a hodině 
výběrového řízení. K přihlášce 
připojte souhlas se zpracováním 
osobních údajů dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Zaslané materiály bu-
dou po ukončení výběrového ří-
zení skartovány. Vyhlašovatel si 
vyhrazuje právo zrušit výběrové 
řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení 
na místo úředníka Magistrátu města Frýdku-Místku, 

odboru životního prostředí a zemědělstvíDruh práce: sledování zákonů, 
metodiky a změn, týkajících se ve-
řejných zakázek, a podpora meto-
diky ostatních odborů magistrátu
- příprava zadání veřejných za-
kázek dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách
- prvotní kontrolní činnost na od-
boru investic
- příprava podkladů a zadání pro 
jednotlivá zadávací řízení, zpra-
covávání zápisů a protokolů při 
zadávacích řízeních
- příprava a kontrola smluv tý-
kajících se veřejných zakázek, 
za jejichž přípravu zodpovídá 
investiční odbor magistrátu
- plnění stanovených úkolů v 
oblasti plánování, přípravy a 
výkonu investorské činnosti při 
realizaci investičních akcí města
- kontrola práce na stavbách, 
přejímky dokončených staveb 
vč. odstranění vytčených vad a 
nedodělků, účast na kolaudaci 
dokončených staveb a předání 
dokončené stavby uživatelům 
- kontrola věcné správnosti faktur, 
oprávněnosti jejich úhrady, zave-
dení nového majetku do evidence.
- příprava technických podkladů 
pro žádosti o účelové dotace 
ze státního rozpočtu ČR (např. 

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na místo zaměstnance 
přípravy a realizace investic na investičním odboru Magistrátu města Frýdku-Místku

SFŽP, MMR, PHARE atd.), včet-
ně čerpání a zpracování podkla-
dů pro vyúčtování těchto dotací 
- další činnosti, včetně sledování 
legislativy EU
Místo výkonu práce: město Frý-
dek-Místek
Platová třída: 9-10 (platový stupeň 
podle délky uznané praxe v soula-
du s nařízením vlády č. 564/2006 
Sb. o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách 
a správě; možnost postupného při-
znání osobního příplatku dle záko-
na č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů) 
Doba výkonu práce: na dobu 
neurčitou 

Požadované předpoklady:
1. vysokoškolské vzdělání sta-
vebního směru; případně stře-
doškolské vzdělání, osvědčení 
o odborné způsobilosti výhodou 
2. obecné předpoklady pro vznik 
pracovního poměru úředníka dle 
§ 4 zákona č. 312/2002 Sb., o 
úřednících územně samospráv-
ných celků, v platném znění 
3. minimálně základní znalosti násle-
dujících zákonů (v platném znění):
• 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) 
• 137/2006 Sb., o veřejných za-

kázkách
• 513/1991 Sb., obchodní zákoník
• 40/1964 Sb., občanský zákoník
• 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (sta-
vební zákon)
• 320/2001 Sb., o finanční kontro-
le ve veřejné správě a předpoklad 
rychlé orientace v dalších souvi-
sejících zákonech a předpisech
4. práce s PC (Word, Outlook, 
práce s internetem), řidičský 
průkaz skupiny B
5. praxe v oblasti veřejných za-
kázek výhodou

Náležitosti přihlášky: 
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit 

mj. tyto doklady:
• životopis, s uvedením údajů o 
dosavadních zaměstnáních a o 
odborných znalostech a doved-
nostech 
• ověřená kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání 
• výpis z evidence Rejstříku trestů 
ne starší než tři měsíce; u cizích 
státních příslušníků též obdobný 
doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem; po-
kud takový doklad domovský stát 
nevydává, doloží se bezúhon-
nost čestným prohlášením
V přihlášce uveďte i číslo tele-
fonu nebo e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně 
informovat o přesném datu a ho-
dině výběrového řízení.
Přihlášky s požadovanými doklady 
zasílejte v zalepené obálce s ozna-
čením „Výběrové řízení – neotvírat“ 
a s uvedením adresy podavatele 
do 11. února 2011 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
Personální oddělení
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek
Zaslané materiály budou po 
ukončení výběrového řízení skar-
továny.

Po velkoobjemovém odpadu 
paří vyřazené elektrozařízení 
mezi nejčastěji odevzdávané 
odpady na všech sběrných 
místech ve Frýdku Místku.  Jed-
ná se především o chladničky, 
mrazničky, televizory, monitory, 
mikrovlnné trouby, počítače, 
tiskárny, vysavače, pračky, vi-
deorekordéry, zářivky aj.

Město Frýdek Místek pro-
střednictvím Frýdecké skládky, 
a. s. zajišťuje předání vyřazených 
elektrických a elektronických za-
řízení v režimu zpětného odběru 
oprávněným firmám (Elektrowin, 
Asekol, Ekolamp, Ekobat), které 
se starají o konečnou likvidaci 
těchto spotřebičů.

Je důležité, aby odevzdáva-

Zpětný odběr
né spotřebiče byly kompletní, ji-
nak se nejedná o zařízení, které 
jsou v režimu zpětného odběru 
(zdarma), ale o odpady v někte-
rých případech i nebezpečné 
(např. ledničky bez motoru) a 
jedná se s nimi v režimu odpa-
dů (vysoké náklady na likvidaci 
těchto odpadů).

Vyřazené elektrozařízení 
můžou občané Frýdku-Místku 
a všech okolních obcí odevzdat 
zdarma na jakémkoliv sběrném 
místě, které je k těmto účelům 
provozováno. Ve Frýdku-Místku 
to je sběrný dvůr „Collo-louky“ 
vedle hypermarketu Tesco, sběr-
ný dvůr „Pod estakádou“ vedle 
Slezanu, na Pánských Nových 
Dvorech a v mobilní sběrně.

Do dalších let hodně zdraví, 
radosti, štěstí, spokojenosti a 
ještě řadu společných let pl-

Šedesát let společného životaŠedesát let společného života

DIAMANTOVÍ: Eva Richtrová s Jaroslavem a Helenou Muroňovými, 
kteří jsou spolu již úctyhodných šedesát let.    Foto: Petr Pavelka

ných pohody přišla za frýdec-
ko-místeckou radnici popřát 
manželům Jaroslavovi a Hele-

ně Muroňovým Eva Richtrová, 
u příležitosti diamantové svat-
by, která znamená šedesát let 
ve svazku manželském.

„Šedesát let společného živo-
ta, lásky a překážek, trpělivosti, 
úspěchů i slz, je jistě důvodem k 
upřímnému blahopřání,“ oslovila 
manžele Eva Richtrová, která 
jim za město předala slavnostní 
kytici. Muroňovi bydlí spolu v do-
mově pro seniory na ulici 28. říj-
na, kde již mají v případě potřeby 
k dispozici potřebnou pomoc. 
Stačí být s tímto párem jen chvíli a 

recept na dlouhodobé manželství 
je nasnadě – vzájemná úcta a op-
timismus. Se senátorkou probrali 
některé poznatky ze života v tom-
to sociálním zařízení, a dokonce 
dali několik tipů, co by se mělo 
zlepšit, ale vždy s dodatkem, že 
si rozhodně nechtějí stěžovat. 
Došlo samozřejmě i na konzul-
taci zdravotního stavu a bolístek, 
jak už to v tomto věku bývá. Mu-
roňovi jsou ovšem připraveni se 
s nástrahami, které přináší věk, 
vyrovnat. Když zvládli nástrahy 
manželství…  (pp)
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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 milovaná 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. Trojan/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

Klasická pohádka na motivy Boženy Něm-
cové nejen pro malé diváky.

NOVÁ SCÉNA VLAST

Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

Vstupné: 50 Kč
Výstava:

5. ledna – 31. ledna
CESTY

výstava fotografií Miroslava Lyska 
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 Miguela 

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 inteligentním humorem a lidskos-

tí 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 

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 romantic-

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

FILMOVÝ KLUB
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, oceně-
né 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 – POHÁDKY 
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

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

Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana.

Vážení rodiče (zákonní zástupci) budoucích 
prvňáčků, zápis do 1. ročníku základního 
vzdělávání v základních školách zřizova-
ných Statutárním městem Frýdek-Místek 
proběhne ve dnech 14. února a 15. února 
2011 (pondělí, úterý), v Základní škole a ma-
teřské škole Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod 
Kabáticí 107, příspěvková organizace pouze 
14. února 2011 a v Základní škole a mateřské 
škole Frýdek-Místek – Skalice 192, příspěvko-
vá organizace pouze 15. února 2011.

K zápisu je potřebný rodný list dítěte a 
občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. 
Bližší informace oznámí ředitelé dotčených 
základních škol způsobem v místě obvyklým.

Podle školského zákona je zákonný zástup-
ce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné škol-
ní docházce. Povinná školní docházka začíná 
počátkem školního roku, který následuje po dni, 
kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu 
není povolen odklad. Pro školní rok 2011/2012 
se zapisují děti narozené od 1. 9. 2004 do 31. 
8. 2005. Dítě, narozené od 1. 9. 2005 do 30. 6. 
2006, může být přijato k plnění povinné školní 
docházky již ve školním roce 2011/2012, je-li 
přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-
-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou při-
jetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2005 do 
31. 12. 2005 k plnění povinné školní docházky 
je také doporučující vyjádření pedagogicko-psy-
chologické poradny, podmínkou přijetí dítěte 
narozeného od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006 jsou 
doporučující vyjádření pedagogicko-psycholo-
gické poradny a odborného lékaře, která k žá-
dosti přiloží zákonný zástupce.

Obec stanoví podle školského zákona škol-
ské obvody spádových škol (Obecně závazná 
vyhláška č. 1/2010). Do spádové školy jsou 
přednostně přijímáni žáci s místem trvalého 
pobytu v příslušném školském obvodu, a to 
do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve 
školském rejstříku. Zákonný zástupce může 
pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. 
V takovém případě však nemusí být žák vždy 
přijat, důvodem nepřijetí je především naplnění 
nejvyššího povoleného počtu žáků školy za-
psaného v rejstříku škol a školských zařízení.

Spádová škola:
- Základní škola národního umělce 

Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. 
Masaryka 454 www.1zsfm.cz

Školský obvod je vymezen ulicemi: 
Akátová, Bruzovská, Cihelní, Dolní, Dr. Van-
čury, Farní, Hasičská, Hluboká, Horymírova, 
Husova, Jana Švermy, Jeronýmova, Jirásko-
va, Josefa Hory, Joži Uprky, Karolíny Světlé, 
Klicperova, Legionářská, Mánesova, Na Blat-
nici, Na Půstkách, Podlesní, Prokopa Holého, 
Příčná, Radniční, Řeznická, Smetanova, Střel-
niční, Těšínská, tř. T. G. Masaryka, Třanovské-
ho, Zámecká, Zámecké nám., Žižkova.

Spádové školy:
- Základní škola a mateřská škola Frýdek-

-Místek, Jana Čapka 2555 www.2zsfm.cz
- Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího 

z Poděbrad 3109 www.11zsfm.cz
Školský obvod je vymezen ulicemi: 

Bavlnářská, Bedřicha Václavka, Černá cesta, 
Dobrovského, Dr. M. Tyrše, Dr. Petra, Dvor-
ská, Hlavní třída, J. Božana, Jana Čapka, Jiří-
ho Mahena, Jiřího z Poděbrad, Josefa Kavky, 
Kostikovo náměstí, Kpt. Nálepky, Krátká, Li-
pová, M. Chasáka, Malá, Mikoláše Alše, Na 
Poříčí, Na Veselé, Na Vyhlídce, Na Výsluní, 
Nádražní, Na Podvolání, Národních mučední-
ků, Nové Dvory-Hlíny, Nové Dvory-Kamenec, 
Nové Dvory-Podhůří, Nové Dvory-Vršavec, 
Novodvorská, Ó. Łysohorského, Okružní, 
Panské Nové Dvory, Pekařská, Pod Zámeč-
kem, Potoční, Přemyslovců, Příkrá, Růžová, 
Sadová, Slavíčkova, Slezská, Sokola Tůmy, 
Spojovací, Staroměstská, Svatoplukova, Še-
říková, Těšínská, tř. T. G. Masaryka, Třešňo-
vá, V Zahradách, Viléma Závady.

Do školského obvodu Základní školy a ma-
teřské školy Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 

Zápis do 1. ročníku základního
vzdělávání pro školní rok 2011/2012

a Základní školy Frýdek-Místek, Jiřího z Podě-
brad 3109 patří také místní část Skalice s výjim-
kou vzdělávání na prvním stupni základní školy.

Spádové školy:
- Základní škola a mateřská škola 

Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254 
www.5zsfm.cz 

- Základní škola Frýdek-Místek, El. 
Krásnohorské 139 www.devata.cz 

Školský obvod je vymezen ulicemi: 2. 
května, Antala Staška, Bruzovská, Čs. červe-
ného kříže, Divišova, Dlouhá, Dr. Jánského, El. 
Krásnohorské, Fügnerova, Gajdošova, Gogolo-
va, H. Salichové, Habrová, Heydukova, Horní, 
Hutní, I. J. Pešiny, I. P. Pavlova, J. E. Purkyně, 
J. Kaluse, Jabloňová, Jaroslava Haška, Javoro-
vá, Jiřího Hakena, Josefa Kajetána Tyla, Josefa 
Skupy, K Hájku, K Lesu, Křižíkova, Lískovecká, 
Lubojackého, Mariánské náměstí, Maryčky 
Magdonové, Maxe Švabinského, Míru, Na Aleji, 
Na Bažinách, Na Kopci, Na Podlesí, Na Stráni, 
Na Štěpnici, Nad Lipinou, Nad Mostárnou, Nad 
Rybníkem, Nad Stadionem, Olbrachtova, P. 
Jilemnického, Petra Cingra, Pod Školou, Pod 
Vodojemem, Puškinova, Resslova, Revoluč-
ní, Rokycanova, Růžový pahorek, Rybnická, 
Skautská, Slunečná, Sokolská, Stanislava 
Kostky Neumana, Střelniční, Škarabelova, Ti-
chá, Tolstého, Topolová, U Nemocnice, U Za-
vadilky, V. Vantucha, Vřesová, Zátiší.

Spádová škola:
- Základní škola a mateřská škola 

Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 
www.specskolynadeje.cz

Školský obvod tvoří území statutární-
ho města Frýdku-Místku.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-Místek, Ko-

menského 402 www.4zsfm.cz
Školský obvod je vymezen ulicemi: 4. 

května, Beskydská, Bezručova, Bohuslava 
Martinů, Družstevní, Emy Destinové, F. Čej-
ky, Františka Linharta, Frýdlantská, Havlíč-
kova, J. Jabůrkové, Janáčkova, Josefa Lady, 
Jungmannova, K Olešné, Komenského, Kva-
pilova, Květná, Lesní, Luční, Malé náměstí, 
Maxima Gorkého, Na Hrázi, Nad Potokem, 
Nad Přehradou, Nerudova, Nová, Palkovic-
ká, Pavlíkova, Pod Letištěm, Podpuklí, Polní, 
Příborská, Rudolfa Vaška, Svazarmovská, 
Školská, U Náhonu, Vojtěcha Martínka, Zbo-
rovská, Zdeňka Štěpánka, Zelená.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-Místek, Pioný-

rů 400 www.sestka-fm.cz
Školský obvod je vymezen ulicemi: 

8. pěšího pluku, Anenská, Antonínovo ná-
městí, Dvořákova, Erbenova, Farní náměstí, 
Hálkova, Hlavní třída, J. Opletala, Jarosla-
va Lohrera, Josefa Václava Sládka, Karla 
Hynka Máchy, Libušina, Malé náměstí, Malý 
Koloredov, Na Příkopě, náměstí Svobody, 
Ostravská, Pionýrů, Pivovarská, Riegrova, 
Spořilov, Stará cesta, Štursova, Tržní, U Sta-
ré pošty, Vojanova, Wolkerova, Zahradní.

Do školského obvodu Základní školy Frý-
dek-Místek, Pionýrů 400 patří také místní části 
Chlebovice, Lysůvky a Zelinkovice s výjimkou 
vzdělávání na prvním stupni základní školy.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-Místek, 1. 

máje 1700 www.7zsfm.cz 
Školský obvod je vymezen ulicemi: 1. 

máje, 28. října, Bahno-Hlíny, Bahno-Příkopy, 
Bahno-Rovňa, Beethovenova, Bezručova, 
Březová, Čelakovského, Družstevní, Fráni 
Šrámka, Frýdlantská, Gagarinova, Josefa 
Myslivečka, Josefa Suka, Ke Splavu, Kříž-
kovského, Mozartova, Myslbekova, Na Ko-
nečné, Palackého, Politických obětí, Říční, 
Stará Riviera, Svatopluka Čecha, Třebízské-
ho, U Ostravice, Václava Talicha.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-Místek, Česko-

slovenské armády 570 www.osmicka.cz
Školský obvod je vymezen ulicemi: 

17. listopadu, Bahno-Štandl, Beskydská, 
Boženy Němcové, Brožíkova, Březinova, 
Collo-louky, Čajkovského, Československé 
armády, Dr. Antonína Vaculíka, Fibichova, 
Foerstrova, Foglarova, Jiřího Trnky, Kola-
říkova, Kollárova, Lidická, Marie Majerové, 
Marie Pujmanové, Ondrášova, Ostravská, 
Piskořova, Pod Štandlem, Příborská, Raiso-
va, Vítězslava Nezvala, Vrchlického.

Spádová škola:
Základní škola a mateřská škola Frý-

dek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320 
www. http://info.skola.liskovec.cz
Školský obvod tvoří místní část Lískovec.
Spádová škola:
- Základní škola a mateřská škola Frýdek-

-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, pří-
spěvková organizace www.zschlebovice.cz

Školský obvod tvoří místní části Chle-
bovice, Lysůvky, Zelinkovice.

Spádová škola: 
Základní škola a mateřská škola Frýdek-

-Místek - Skalice 192, příspěvková organizace
www.skolaskalice.cz
Školský obvod tvoří místní část Skalice.
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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

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
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. 

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

MaMiCentrum

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.

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

FÁJNY FRÝDEK - Výstava fotografií
Producent J. Řehák 

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

Minimální poklesky?
Vojtěcha Adamce 

od 19. ledna

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 obnove-
ní 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 

CENTRUM MAGNOLIE

Když prosinec bystří,
po Vánocích jiskří - Učitel a žáci

Vratislav Karel Novák,
Kateřina Matěchová, Karla Olšáková

NABÍDKA POHYBOVÝCH
A TANEČNÍCH KURZŮ

ZAHÁJENÍ – LEDEN 
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.

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 pořa-

datelů – koncerty v Kanadě, Anglii, Finsku, 
Korei, Francii aj. Repertoár vychází z cigán-
ského, slovenského, ruského, židovského, 
maďarského a řeckého folkloru a nachází 

propojení mezi etno music a klasickou 
hudbou. Vstupné: 250, 200 a 180 Kč

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:
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.

19. 1. (st) od 20h - MICHAL SMOLAN 
– Okolo Frýdku písnička 

Každý lichý týden bude plodný hudební 
skladatel, interpret a studiový nahrávač 

Michal Smolan pouštět a moderovat 
písničky ze svého bohatého archívu. 

26. 1. (st) od 19h - Z BESKYD
DO SVĚTA – ANDAMANY

Zahájení nového cyklu pravidelných cesto-
pisných přednášek, spojených s projekcí. 
ANDAMANY. Uprostřed Bengálského zá-
livu se nalézá řetězec panenských ostrovů 
pokrytých pralesem. Kmeny Andaman, Ja-
rawa, Onge a Sentinel zde žily donedávna 
zcela bez kontaktu s okolním světem.

27. 1. (čt) od 20h - Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební 
jamování. Většinou hrají: David, Michal, 
Matěj..., či kdokoliv, kdo má zrovna chuť.

Výstavy:
FOTOKLUB Art Collegium FM

Na výstavě můžete spatřit díla těchto foto-
grafů: Adámek Petr, Bílek Aleš, Cmielová 
Alena, Filipcová Andrea, Javorek Jiří, Ju-

chelka Marcel, Kluska Jiří, Kwaczková Pet-
ra, Myslikovjan Luboš, Rašík Pavel, Špetí-
ková Jarmila Tvrdý Michal, Žiška Miroslav.
Výstava potrvá do 1. 3. 2011.

Novinky - Grafika Iva Hüttnerová
Obrazy - Gréta Sartori

maminky s partnerem 
Těhotenské aromamasáže a holistické 

aromamasáže
Zápis do všech programů možný kdykoliv 

během roku.

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

PRO MAMINKY:
- čokoládová fantazie (příjemná atmosfé-
ra, peeling celého těla, sprcha, čokoládo-
vá masáž a k popíjení horká čokoláda)
- aromaterapie pro šestinedělky a kojící 
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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“

Těhotenské a poporodní centrum

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

www.divadloctyrlistek.cz

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

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 pro-

hlédnout 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

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.

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.  

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 

PŘIPRAVUJEME:
26. 2. MŇÁGA A ŽĎORP

5. 3. NO NAME

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

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

18. 2. 2011 v 11:30
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

18. 1. 2011 v 16:45, 25. 1. 2011 v 16:45
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVO-

ROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
19. 1. 2011 v 16:00

Pro děti
Sobota 29. ledna v 15 hod.

Vaříme s šéfkuchtíkem 
každé úterý – kurzy pro děti

každou středu – kurzy pro dospělé

ŠÉFKUCHTÍK
Darina Pavlasová, Tel: 724 944 007

Na Půstkách 40, Frýdek-Místek 738 01
(v pracovních dnech 9-16)
e-mail: info@sefkuchtik.cz

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

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

KLUB NEZBEDA

Program Klubu Nezbeda na leden:
25. leden - Preventivní program

 – téma „Image“
27. leden - Program dobrovolníků na 

téma: „Znám Nezbedu?“
KAŽDÝ PÁTEK TĚLOCVIČNA 

OD 15:30 DO 16:30 !!! 

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

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

KAVÁRNA RADHOŠŤ 

telefon: 604 524 066, e-mail: jirka@klicfm.cz. 
Na akci se přihlaste předem do 17. 1. 2011.
26. 1. CITADELA ŠKOLNÍCH DRUŽIN 

– FINÁLE
Program: Trojčlenná družstva, která postou-
pila ze školních kol si zasoutěží o další zlaťá-
ky. Ti, kteří jich budou mít nejvíce, vyhrají a 
získají část z pokladu tajemné citadely.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pio-
nýrů 764, od 13:00 hodin
Informace: Jiří Šnapka, telefon: 604 524 
066, e-mail: jirka@klicfm.cz
29. 1. AFRICKÝ TANEC – WORKSHOP
Program: Přijďte si oddechnout, nabrat 
energii a sílu do života, vzpomenout si na 
dítě v sobě a zažít svobodu. Africký tanec 
je zábava a společenská událost, která vás 
převrátí naruby a nepustí. Základem taneč-
ních hodin je živá hudba – bubeníci hrají 
na djembe a tři basové bubny. Naučíte se 
vnímat prostor a vztah svého těla k okolí. 
Objevíte vlastní pohybově-taneční zásoby 
a posunete hranice své kreativity. Naučíte 
se choreografii a užijete si radost z pohybu 
a společného tance. Tančit může naprosto 
každý, bez ohledu na věk a pohlaví. Vše 
je dovoleno, důležitý je váš pocit pohody.
Místo a čas: 10:00 – 13:00 hodin, SVČ 
Klíč FM, budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek (tělocvična). Cena: 350 Kč (lektor, 
prostory, pojištění). Lektor: Workshop 
povede Marcela Sovadinová – své zna-

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

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

www.klicfm.cz

SVČ
te

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).

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, 

HORSKÝ KLUB TOMBI
http://horskyklub.blog.cz

Neformální spolek lidí vyznávajících hor-
skou turistiku. Aktuální akce na webu.

losti afrického tance nabyla na mnoha 
workshopech a na studijních cestách po 
Guinei a Mali. Čerpá jak z tradičních, tak i 
moderních tanečních stylů západní Afriky. 
Pořádá taneční workshopy a kurzy v ČR.
Informace: Renata Bortlíčková, telefon: 731 080 
964, 558 435 067, e-mail: renata@klicfm.cz. Na 
akci je třeba se přihlásit do 27. 1. 2011.

ŠACHY
21. 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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