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Vážení spoluobčané,
když jsme se jako Česká strana 

sociálně demokratická před komunál-
ními volbami znovu ucházeli o Vaši 
přízeň, přišli jsme s příslibem měst-
ské hromadné dopravy zdarma do 
doby výstavby obchvatu, s jasně de-
klarovaným úmyslem ulevit dopravě 
ve městě, ulevit zdejšímu životnímu 
prostředí, které zejména dopravou 
velice trpí, a současně ulevit finanč-
ně vám, vědomi si, v jak ekonomicky 
těžké době se všichni nacházíme. 
Chtěli jsme současně tímto krokem 
upozornit, že jsme schopni vyvinout i extrémní úsilí, pokud je v našich 
silách. Jde o to, že byť se výstavba obchvatu města silně, až životně, 
dotýká, její realizace je zcela v rukou státu, a byť by se radnice snažila 
sebevíc, má v tomto případě jen omezený vliv. Naproti tomu městská 
hromadná doprava je plně v naší kompetenci, a proto jsme se rozhodli 
tyto dvě záležitosti spojit, abychom dali najevo, že jsme si vědomi, o 
jak důležité prvky v životě našeho města se jedná.

Městská hromadná doprava zdarma je počin odvážný a administ-
rativně náročný. Její přípravě věnujeme hodně času a jednání, protože 
skutečně nelze pouze jen „nechat dveře autobusů otevřené“. Absol-
vovali jsme mnoho jednání s dopravcem, problematikou se zabývá 
odbor dopravy a silničního hospodářství i komise rady města pro do-
pravu, bezpečnost a prevenci kriminality, do podoby nových jízdních 
řádů jste mohli zasáhnout i vy, k čemuž jsme vás opakovaně vyzývali. 
I na základě vašich podnětů se chystáme zavést městskou hromad-
nou dopravu také do Skalice a posílit spoje do místních částí Chlebovi-
ce, Zelinkovice, Lysůvky a Lískovec. Městskou hromadnou dopravou 
se budeme znovu zabývat na jednání rady města 22. února. Věříme, 
že její zavedení přispěje k dalšímu nárůstu využití této alternativy do-
pravy a že se současně podaří snížit objem dluhů, které někteří lidé 
vůči městu mají. Chceme, aby městská hromadná doprava zdarma 
byla výsadou občanů, kteří si ji opravdu zaslouží.                  Petr Cvik

slovo primátora

Město připravuje projekt „MHD zdarma“Město připravuje projekt „MHD zdarma“

MHD ZDARMA: Radnice připravuje potřebné kroky ke spuštění tohoto projektu.  Foto: Petr Pavelka

Frýdecko-místecká radni-
ce pokračuje v přípravných 
krocích nutných pro zavedení 
městské hromadné dopravy 
zdarma, která má do doby vý-
stavby obchvatu města ulevit 
městu od přetížené dopravy, 
životnímu prostředí a v ne-
poslední řadě také občanům 
v těžkých ekonomických ča-
sech. V tomto směru získá 
Frýdek-Místek další zajímavý 
celorepublikový primát, i když 
v souvislosti se smogem toto 
opatření zavádějí už i jinde.

Dalším důležitým datem při 
zavádění „MHD zdarma“ je 22. 
únor, kdy rada města projedná 
přepravní a tarifní podmínky, kte-
ré budou následně zveřejněny 
jak na internetových stránkách 
města, tak i ve zpravodaji. „Rada 
města rozhodne zejména o hod-
notě, za kterou občané získají 
speciální čipovou kartu, která 
bude mít lepší identifikační prv-
ky než ta dosavadní a která je 
bude opravňovat k jízdě zdarma 
po zakoupení ročního kuponu za 
symbolickou korunu,“ sdělil ná-
městek primátora Michal Novák. 
Uvažuje se, že občané pořídí no-
vou čipovou kartu za částku 299 
korun, na rozdíl od stávajících 
bude nepřenosná, s uvedením 
jména, příjmení a fotografie dr-
žitele. „Její vydání je vázáno na 
bezdlužnost vůči městu a lepší 
identifikací chceme zároveň 

zabránit tomu, aby se s kartami 
nějakým způsobem „obchodo-
valo“ na úkor slušných občanů, 
kteří své závazky vůči městu 
řádně plní,“ vysvětlil Michal No-
vák, který prozradil, že fyzické 
osoby dluží městu řádově 80 
milionů korun, významná část 
je za komunální odpad. Snížení 
této hrozivé částky může „MHD 
zdarma“ přinést, protože pro-
kázání bezdlužnosti vůči městu 
je jednou z podmínek, kterou 
musí občan splnit. Postup bude 
takový, že zájemce o vydání či-
pové karty vyplní žádost o výdej 
čipové karty, která bude k dis-
pozici na magistrátu a také na 
webových stránkách města. Na 
odboru správy obecního majetku 
budou na tuto agendu vyčleněny 
tři pracovnice, které prověří, zda 
žadatel má či nemá pohledávky 
vůči městu. Pokud pohledávky 
nemá, vyznačí žadatel na žá-
dosti místo, kde si chce kartu 
převzít, k žádosti přiloží barev-
nou průkazkovou fotografii a po 
14 dnech od data podání žádosti 
si kartu vyzvedne na jednom z 
výdejních míst (BIC na náměs-
tí v Místku, BIC na náměstí ve 
Frýdku a autobusové nádraží). 

„MHD zdarma“ budou moci 
využívat jen držitelé nových či-
pových karet. Vyřídit si je tedy 
musí i držitelé dosavadních čipo-
vých karet, nic se nemění pou-
ze pro držitele průkazu ZTP a 

Přes 40 milionů na zateplení školp

5. ZŠ: Jedna ze škol, která už bude mít nižší provozní náklady. 
Foto: Petr Pavelka

ZTP/P, držitele průkazu starších 
70 let, dárce krve nebo strážníky 
a policisty v uniformě, kteří měli 
MHD zdarma i v minulosti.

„Pokud cestujícím z jakých-
koliv důvodů vyhovuje stávající 
systém, nemusí vyřizovat nic. 
Nadále bude totiž ve městě 
možné hradit jednotlivé jízd-
né u řidiče, platné zůstanou i 
stávající čipové karty k nákupu 
měsíčních či čtvrtletních jízde-
nek, přičemž i nadále budou 
platit slevy a stávající rozsah 
pro přepravu zdarma. V příš-
tím roce budeme chtít ale i tyto 
karty nahradit těmi se zvýše-
nou identifikací,“ řekl náměstek 
Michal Novák, který podotýká, 
že pokud cestující použije v ob-

vodu MHD spoje příměstské 
autobusové dopravy, bude mu-
set hradit jízdné pomocí čipové 
karty nebo platbou v hotovosti, 
protože příměstská doprava 
není v kompetenci města. Proto 

je novinkou rozšíření městské 
hromadné dopravy do Skalice a 
posílení spojů do místních částí 
Chlebovice, Zelinkovice, Lysův-
ky a Lískovec.

(Pokračování na straně 2)

Statutární město Frýdek-
-Místek získalo další dotaci 
na úspory energie školních 
budov. Z fondů Evropské 
unie obdrží v rámci Operační-
ho programu Životní prostře-
dí přes 40 milionů korun na 
zateplení obvodových stěn a 
výměnu oken u devíti škol-
ských zařízení.

„Na přelomu roku byly do-
končeny práce na výměně oken 
a nové fasádě na budovách 
mateřské školy Slezská, na 5. 
základní škole a základní škole 
v Lískovci...

(Pokračování na straně 2)
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krátce

Přes 40 milionů na zateplení škol

ZŠ V LÍSKOVCI: Škola se zaměřuje na ekologii, její zateplení zapa-
dá do tohoto konceptu.   Foto: Petr Pavelka

(Pokračování ze strany 1)
... V těchto dnech se finišuje 

s výměnou oken na 8. základní 
škole, která posléze získá i nový 
kabát, a stavebními úpravami 
ještě v tomto roce projdou čtyři 
mateřské školy – J. Myslivečka, 
F. Čejky, K Hájku a v Lysůvkách 
a základní škola v Chlebovicích,“ 
vyjmenoval primátor Petr Cvik.

Už v roce 2008 byla z dotací 
Evropské unie zateplena ZŠ a MŠ 
Naděje, kdy na náklady přesahují-
cí šest milionů korun byla získána 
dotace ve zhruba poloviční výši. 

O rok později byla s přispěním 
evropských peněz zateplena 2. 
ZŠ, tehdy šlo o rekordní investici 
ve výši 38,5 milionů korun.

„Díky dobré práci úředníků, 
kteří mají na starosti získávání 
dotací z evropských fondů, může 
zateplovaní školských zařízení 
v majetku města pokračovat. 
Celkové náklady na projekt 
„Úspory energie školních budov 
I.“ činí téměř 57 milionů korun, 
přes 40 milionů město ušetří díky 
získané dotaci,“ uvedl náměstek 
primátora Michal Novák.  (pp)

Město připravuje projekt Město připravuje projekt 
„MHD zdarma“„MHD zdarma“

(Pokračování ze strany 1)
„Vše chceme rozběhnout 

od poloviny března,“ potvrdil 
datum, od kterého chce město 
„MHD zdarma“ zavádět, Michal 
Novák. „Jsme si vědomi, že jde 
o postup, který je v mnoha smě-
rech v rámci České republiky 
výjimečný. K tomuto kroku nás 
přiměl pokračující nárůst silniční 
dopravy ve městě. Výfukovými 
plyny, hlukem, otřesy a praš-
ností jsou zatíženi zejména oby-
vatelé žijící v blízkosti průtahu 
městem, kterým denně projede 
na 45 tisíc vozů, předimenzova-
ná doprava je ale v dopravních 

špičkách i na dalších hlavních 
tazích ve městě, například na 
ulici 17. listopadu, Ostravská, 
Opletala a Frýdlantská v Místku 
nebo Revoluční a T. G. Masa-
ryka ve Frýdku. Od dopravou 
přetížených silnic nám pomůže 
jedině obchvat města, jehož 
výstavba by mohla být zahá-
jena již v příštím roce. Než ale 
bude obchvat města vybudo-
ván, chceme motivovat zejména 
místní motoristy, aby v rámci 
výhodného tarifu využívali k pře-
pravě hromadnou autobusovou 
dopravu a šetřili tak naše životní 
prostředí,“ uzavřel Novák.  (pp)

Vlajka pro Tibet
Rada města se znovu přihlá-

sila k výročí povstání Tibeťanů 
proti čínské okupaci ve Lhase, a 
tak 10. března nebude Frýdek-
-Místek chybět mezi městy, kte-
ré v rámci mezinárodní kampa-
ně vyvěsí Vlajku pro Tibet.

Výtěžek sbírky
Rada města doporučuje za-

stupitelstvu města rozhodnout o 
uzavření smlouvy o poskytnutí ne-
investiční dotace, kterou je výtěžek 
sbírky Vánoční strom, s příspěvko-
vou organizací Centrum zdravot-
ních a sociálních služeb Frýdek-
-Místek. Částka ve výši 40 607 
korun bude použita na zakoupení 
elektrického zvedáku se závěsem, 
chodítek a invalidních vozíků pro 
zlepšení kvality péče o imobilní kli-
enty v hospicovém zařízení.

Oprava mostu
Rada města rozhodla o výběru 

nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Oprava 
mostu M-8 nad železniční tratí, tř. 
T. G. Masaryka“, která přijde na 
zhruba sedm milionů korun.

Zdravé město
Rada města pověřila náměst-

ka primátora Michala Nováka jako 
politika projektu Zdravé město a 
místní Agendy 21. Záležitosti spo-
jené se Zdravým městem, k nimž 
se Frýdek-Místek přihlásil, přebírá 
po náměstkovi Michalovi Pobuc-
kém, který je měl v kompetenci 
v minulém volebním období.

Peníze na zahradu
Rada města posvětila přijetí 

sponzorského daru v rámci pro-
gramu Prazdroj lidem, díky kte-
rému Základní škola a mateřská 
škola Naděje získala přes 120 
tisíc korun na projekt Zahrada – 
centrum zdravého učení, které 
poslouží na vybavení školní za-
hrady herními prvky pro relaxač-
ní kout a venkovní učebnu.

Aquapark plánuje
řadu letních akcí

Městská společnost Sportplex, 
provozující aquapark na Olešné, 
již zveřejnila plán letních akcí, kte-
ré budou probíhat téměř každou 
sobotu od 4. června do 20. srpna. 
Protože jsou závislé na počasí, 
připravili pořadatelé strategii, kdy 
v případě nepříznivého počasí 
budou akce vždy přesouvány na 
neděli. Pokud ani tato varianta 
nevyjde, akce se bude rušit bez 
nároku na náhradní termín. 

V kalendáři si tedy již můžete 
poznamenat:

4. 6. OPENDAY 2011
25. 6. Ohňová a barmanská show
2. 7. Začátek prázdnin
 – dětský 3boj
9. 7. Sportovní den I.
16. 7. Horečka sobotní noci
23. 7. TEMATICKÝ DEN
30. 7. Miss aquapark Olešná
6. 8. Sportovní den II.
13. 8. Zumba maraton
20. 8. Expozice Harley Davidson

Každou neděli navíc v pravi-
delných intervalech mohou ná-
vštěvníci aquaparku absolvovat 
zumbu nebo aquaaerobic. (pp)

Na slavnostním večeru 
pod taktovkou oblastního 
spolku Českého červeného 
kříže se znovu v Národním 
domě sešli všichni ti, kteří 
si chtěli zaplesat a součas-
ně vzdát hold těm, kteří mají 
odvahu opakovaně darovat 
tekutinu nejcennější – krev. 
Za město těmto lidem přišla 
poděkovat senátorka Eva 
Richtrová s radním Mirosla-
vem Adamem.

Potřást rukou mohli 56 oce-
něným, kteří přijali pozvání, 
většina obdržela zlatou medai-
li MUDr. Jánského za čtyřicet 

Ocenění dárců krve v Národním doměOcenění dárců krve v Národním domě

OCENĚNÍ DÁRCŮ: Za město dárcům krve tradičně poděkovali sená-
torka Eva Richtrová a radní Miroslav Adam.  Foto: Petr Pavelka

Počátkem roku je Frýdek-
-Místek vždy v čele propagač-
ních aktivit Regionu Beskydy 
na výstavách a veletrzích ces-
tovního ruchu. Nejvýznamněj-
ších akcí v tomto oboru v rám-
ci České republiky a Slovenska 
se pravidelně účastí i další zá-
stupci Euroregionu Beskydy.

O brněnském veletrhu turistic-
kých možností regionů Regiontour 
Brno, kde české a polské sdruže-
ní, partneři projetu Společně po-
znáváme Euroregion Beskydy a 
jeho sídelní města, financovaného 

roregionu Beskydy česká část – 
Region Beskydy. Je tedy na nás 
organizace všech pravidelných 
aktivit euroregionu, například za-
sedání prezídia, mezinárodních 
lehkoatletických závodů žáků, 
sportovních turnajů a kulturních 
akcí. V letošním roce se město 
Frýdek-Místek zúčastní také tří 
mezinárodních veletrhů cestov-
ního ruchu v Polsku, konkrétně 
veletrhu v Katowicích, Warszawě 
a Poznani,“ prozradila projektová 
manažerka Regionu Beskydy 
Dagmar Valášková.  (pp)

Frýdek-Místek v čele propagačních aktivit

VELETRH V BRNĚ: Zleva primátor Petr Cvik, sekretář sdružení Re-
gion Beskydy Dagmar Valášková a náměstkové primátora Dalibor 
Hrabec a Libor Koval. 

v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013, 
představili poprvé nové společné 
propagační materiály, jsme již ve 
zpravodaji informovali.

Následoval největší a zároveň 
nejvýznamnější veletrh cestov-
ního ruchu na Slovensku ITF 
Slovakiatour Bratislava, který se 
pravidelně koná třetí lednový tý-
den na bratislavském výstavišti 
Incheba. Region Beskydy spo-
lečně se zástupci statutárního 
města Frýdek-Místek prezento-
val nabídku turistických možností 
ve výstavní expozici Euroregionu 

Beskydy, kterou zajistilo sloven-
ské sdružení Región Beskydy.

V minulém týdnu proběhl veletrh 
cestovního ruchu Holiday World 
v Praze. „Na společném stánku 
návštěvníci veletrhů nacházejí in-
formace o místních atraktivitách 
polské, české a slovenské části 
Euroregionu Beskydy. Propagační 
materiály vznikají v rámci projektů 
přeshraniční spolupráce, daří se 
nám na ně získávat finanční pro-
středky z Evropské unie,“ řekl ná-
městek primátora Michal Pobucký. 

„V letošním roce předsedá Eu-

odběrů, dvanáct dokonce zlatý 
kříž III. třídy, který se uděluje 
těm, kteří nepříjemnou, ale pro 
společnost důležitou procedu-
ru, absolvovali osmdesátkrát. 
„Sama jsem si vyzkoušela, jaké 
to je – darovat krev, a tak mám 
k těmto lidem velký obdiv. Člo-
věk nikdy neví, kdy může krev 
potřebovat sám nebo někdo 
z jeho blízkých, proto je úcta 
k dárcům na místě, stejně jako 
ten potlesk tady v sále, který si 
skutečně zaslouží,“ řekla sená-
torka Eva Richtrová. „Smyslem 
slavnostního večera je projevit 
svůj vděk všem bezpříspěv-

lidské životy,“ doplnila ji Marie 
Machová z oblastního spolku 
Českého červeného kříže.  (pp)

kovým dárcům krve za jejich 
humánní postoj. Krev je nena-
hraditelná tekutina, zachraňuje 
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městská policie
Smíšený „nákup“

16. 1. ve dvě hodiny odpoledne 
přijala městská policie oznámení, 
že v hypermarketu Tesco na ulici 
Příborská mají pachatelé drobné 
krádeže. Když strážníci dorazili 
na místo, bezpečnostní služba 
jim oznámila, že podezřelí jsou 
ještě na prodejně a nakupují. „Pro-
střednictvím kamerového systému 
Tesco byly tyto osoby sledovány, 
žena rozbalila zboží v krabicích a 
prázdnou krabici vrátila do regálu. 
Vyjmuté zboží pak strčila do tašky, 
kterou měla pověšenou přes ra-
meno. Po nakoupení se pár s dvě-
ma dětmi vydal k zaplacení náku-
pu, který měl v nákupním košíku. 
Bezpečnostní agentura za poklad-
nami vyzvala manželský pár, aby 
šli do kanceláře. Tam žena vyložila 
na stůl nezaplacené zboží v hod-
notě 3.174 korun. Celou událost 
strážníci předali svým kolegům z 
Policie ČR, kteří si rodinku vyzvedli 
na místě, kde jí byl předán i kame-
rový záznam,“ informovala policej-
ní preventistka Lenka Biolková. 

Přejetý pes
22. 1. městská policie přijala te-

lefonické oznámení, že na ulici Lís-
kovecká leží přejetý pes. Hlídka na 
místo zajela a podle čipování zjisti-
la, komu patří. Majitel byl strážníky 
informován o této události, psa si 
vyzvedl a spěchal na veterinu.

Na laně bez řidičáku
22. 1. na ulici Míru strážníci 

provedli kontrolu vozidla, které 
bylo taženo na laně druhým vo-
zidlem. Během kontroly řidičů se 
jeden sám přiznal, že má zákaz 
řízení. Na žádost Policie ČR byly 
všechny osoby převezeny na 
podání vysvětlení. 

Strážníci-hasiči
23. 1. přijala městská policie 

oznámení, že vedle restaurace U 
Křivého psa hoří odpadkový koš. 
Hlídka zjistila, že koš zatím jen 
doutná a není potřeba volat hasi-
če. Uhasila jej hasicím přístrojem, 
který vozí ve služebním vozidle.

Rozebíral vrak
23. 1. oznámil občan, že na 

ulici Křižíkova začal nějaký muž 
rozebírat vrak vozidla. Hlídka na 
místo zajela a provedla kontrolu, 
kdy muže poučila o likvidaci. Muž 
přislíbil, že si vezme jen své věci 
a některé součástky. Později se 
hlídka vrátila na místo, kde zjis-
tila, že muž odložil nějaké roze-
brané věci do sběrných nádob, 
za což mu byla udělena bloková 
pokuta. Veškerý odpad, který od-
ložil do nádob, musel odstranit. 

Další zadržený
26. 1. v poledne hlídka měst-

ské policie prováděla kontrolu 
ubytovny v Místku, kde si jeden 
strážník všiml osoby, která by 
měla být v pátrání. Muž u sebe 
neměl žádný doklad totožnosti, 
ale dle lustrace bylo zjištěno, že 
se skutečně pohřešuje. Hlídka 
před převozem na Policii ČR pro-
vedla nezbytnou kontrolu, zda 
muž u sebe nemá nějakou zbraň, 
ale s negativním výsledkem. (pp)

TÝM MĚSTSKÉ POLICIE: Vlevo v horní řadě primátor Petr Cvik a 
vpravo ředitel městské policie Milan Sněhota.

Frýdecko-místečtí strážníci 
změřili síly s policisty, záchra-
náři a hasiči na 3. ročníku tur-
naje v sálové kopané O Pohár 
ředitele Městské policie Frýdek-
-Místek, nad kterým převzal záš-
titu primátor města Petr Cvik. 

V pátek 4. února v tělocvičně 
střední školy na ulici Pionýrů se ve 
fotbalovém umění poměřilo sedm 
týmů. Složeny byly ze zástupců 
městské policie Frýdek-Místek, 
Třinec i Nový Jičín, dále ze zá-
stupců Policie ČR Frýdek-Místek 

„Uniformy“ změřily síly„Uniformy“ změřily síly
a Vratimov, záchranné služby i 
frýdecko-místeckých hasičů. 

„Podobné akce k těmto slož-
kám určitě patří, utuží kolektiv, 
chlapi si mohou porovnat fyzické 
síly, rychlost i sportovní um. A 
taky si s chutí zastřílet,“ hodnotil 
s nadsázkou primátor Petr Cvik, 
který se zúčastnil zahájení turna-
je. Na něm si nejlépe vedli místní 
hasiči, následovali je republikoví 
policisté z Frýdku-Místku a na 
třetí příčce se umístili strážníci z 
Nového Jičína.  (pp)

Rada města projednala 
analýzu kriminality za loňský 
rok, vypracovanou Policií 
České republiky Frýdek-Mís-
tek, a seznámí s ní i zastupi-
tele na jejich nejbližším jed-
nání. Dokument je zpracován 
mimo jiné i jako podklad pro 
stanovení priorit v oblasti 
prevence kriminality.

Z přehledu nápadu trest-
ných činů za poslední dva roky 

Frýdecko-místečtí radní mají analýzu kriminality
vyplývá, že loni ubylo násil-
ných trestných činů i mrav-
nostních trestných činů, mírně 
vzrostly krádeže vloupáním a 
na zhruba stejné úrovni zůstaly 
prosté krádeže.

„Podle policie pro Frýdek-
-Místek nadále zůstal problé-
mem zvýšený pohyb kriminálně 
závadových osob ze sousedních 
okresů Ostrava a Karviná. Ty se 
dopouštěly převážně sériové 

trestné činnosti majetkového 
charakteru, která přesahovala 
nejen rámec několika okresů, 
ale i několika krajů. Na nejzá-
važnější trestné činnosti, jako 
jsou loupeže, mají velký podíl 
osoby závislé na drogách a 
osoby závislé na hracích au-
tomatech,“ přiblížil závěry re-
publikových policistů náměstek 
primátora Michal Pobucký. Po-
dle nich se nezměnila ani cha-

rakteristika obětí trestných činů, 
kdy se v rámci pouliční a násilné 
kriminality oběťmi trestné čin-
nosti stávají zejména osoby se 
sníženou schopností obrany.

Z hlediska bezpečnosti sil-
ničního provozu došlo na území 
okresu Frýdek-Místek v roce 
2010 k poklesu dopravních ne-
hod o zhruba deset procent, mrt-
vých na cestách ubylo dokonce 
o polovinu.  (pp)

Rada města koncem ledna 
projednala Městský program 
prevence kriminality 2011 a do-
poručuje jeho dílčí projekty ke 
schválení zastupitelstvu města.

„Vše vychází z vládního usne-
sení a Strategie prevence krimi-
nality České republiky, která si 
klade za cíl dále zvyšovat pocit 
bezpečí občanů a snižovat míru 
závažnosti trestné činnosti. Na 
základě zpracování Městského 
programu prevence kriminality 
lze po schválení zastupitelstvem 
města následně čerpat finanční 
prostředky, které jsou každoročně 
vyčleňovány ze státního rozpočtu 
na prevenci kriminality,“ vysvětlil 
náměstek primátora Michal Po-
bucký. Finanční spoluúčast města 
na realizaci dílčích devíti projektů 
odpovídá zhruba 11 procentům 
z celkových nákladů projektu, le-
tos okolo sta tisíc korun. 

Mezi projekty znovu figuruje 
systém včasné intervence, resp. 
rozšíření jeho informačního sys-
tému, který je určen dětem, co 
se dopustily protiprávního jedná-
ní, s nařízenou ústavní nebo od-
loženou ochrannou výchovou, 
na útěku ze zařízení nebo rodiny 
a dětem se závažnými výchov-
nými problémy s cílem odklonit 
je od kriminální kariéry pomocí 
rychlé, adekvátní a efektivní re-
akce všech institucí, do jejichž 
působnosti spadá péče o riziko-
vé, ohrožené a delikventní děti.

„Městská policie a Magistrát 
města Frýdku-Místku připravili Mo-
tivačně vzdělávací letní tábor pro 

Městský program prevence kriminality
děti od šesti do třinácti let s cílem 
výchovného působení na děti a 
potlačení poruch chování. Moti-
vační program „Je to Tvoje šance“ 
chystá Renarkon, Centrum nové 
naděje hodlá realizovat psychoso-
ciální program zaměřený na rodiny 
ohrožené sociálním vyloučením 
za účelem podpory rodičovských 
dovednosti,“ vyjmenoval další pro-
jekty Michal Pobucký.

Projekt Krok k zaměstnání 
Slezské diakonie chce zvýšit 
šance na úspěch při návratu na 
trh práce pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením – dlouho-
době nezaměstnané v nepřízni-
vé sociální situaci.

Další sociální projekt Centra 
nové naděje pod názvem Zvy-
šování finanční gramotnosti řeší 
problematiku sociálně znevýhod-
něných osob v oblasti dluhového 
poradenství. Osvětovými akcemi 
a intervenční poradenskou čin-
ností pomáhá cílové skupině pře-
dejít zadlužování a v dluhových 
situacích jim zprostředkovává 
možnosti řešení tak, aby se pře-
dešlo patologizaci.

„Zajímavé vzdělávací aktivity 
pro seniory se chystají díky Akre-
ditovanému vzdělávacímu zařízení 
ministerstva práce a sociálních 
věcí. Umění stárnout poskytuje 
komplexní program, který bude za-

hrnovat jak vzdělávání, tak těles-
nou a duševní aktivizaci. Přispěje k 
jejich zdravému životnímu stylu, ke 
schopnosti si poradit či najít odbor-
nou pomoc a předcházet proble-
matickým situacím souvisejícím s 
trestnou činnosti páchanou na se-
niorech,“ přiblížil Michal Pobucký 
další plánovaný projekt. Podobně 
je zaměřena BESEDA (BEzpečí 
SEniorů DOprava Alkohol), který 
budou využívat i členové místních 
klubů důchodců. Do třetice Cen-
trum nové naděje přichází s pro-
jektem Máš právo…, jehož cílem 
je zvýšení právního vědomí dětí a 
mládeže v oblasti školního násilí, 
agresivity a šikany.  (pp)

NA GYMNÁZIU PETRA BEZRUČE: Pozvání na den otevřených dveří přijal i primátor Petr Cvik 
s vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Ilonou Nowakovou a zastupitelkou Dra-
homírou Jurtíkovou, kteří se zástupci školy debatovali o možnostech sladění zájmů základního a 
středního školství ve městě.                       Foto: Petr Pavelka
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Dějepisná olympiáda patří 
k celostátním soutěžím, jichž 
se žáci 2. ZŠ pravidelně účast-
ní na úrovni nejen školních, 
ale i okresních kol. Také letos 
jsme měli své „žhavé želízko 
v ohni“ obtížných úkolů, které 
se věnovaly širokému tématu 
s názvem Ve zdraví i nemoci 
aneb Od šamana k penicilinu.

Vítězka školního kola dějepis-
né olympiády Lenka Lojkásková 
z 8. A prokázala v okresním kole 
nejen nadání, skvělé znalosti a 
hluboký zájem o historii, ale při 
přípravě na soutěž také schop-
nost samostatně vyhledávat a 
zpracovávat informace z různých 
zdrojů. To je v dnešní době jedna 
z priorit, ke které vedeme všech-
ny naše žáky. Základem jsou 
sice znalosti, své ovoce však 
přinesou až ve spojení s pílí, 
pečlivostí a trpělivou každoden-
ní prací. Je nutné umět znalosti 
a nadání patřičně využít, rozlišit 
důležité informace od méně pod-
statných. To Lenka zvládla na 
jedničku, i když se musela zori-

Žákyně Dvojky
v krajském kole

entovat v dějinách od pravěku až 
téměř po současnost.

Na co se asi budou ptát? 
Znám léčivé bylinky? Jak to bylo 
s operacemi ve starověku? Proč 
zemřel Ladislav Pohrobek? Kdy 
byly morové epidemie? A co 
hygiena ve středověku, vznik 
špitálů, lázní, kdo objevil očko-
vání...??? Podobné otázky se 
honily hlavou asi všem soutěží-
cím. Svědomitou přípravu nako-
nec korunoval úspěch. V kon-
kurenci vrstevníků z 8. tříd, ale i 
starších žáků z 9. tříd ZŠ, dokon-
ce i studentů příslušných roční-
ků víceletých gymnázií z celého 
okresu, se naše žákyně zařadila 
mezi úspěšné řešitele okresní-
ho kola dějepisné olympiády a 
svým umístěním na 4.-5. stupni 
pomyslného žebříčku těch nej-
lepších si zajistila postup do dal-
šího kola. Dvojka (ZŠ a MŠ F-M, 
J. Čapka) se tak stala jedinou 
městskou ZŠ, která postoupi-
la do krajského kola dějepisné 
olympiády. Blahopřejeme Lence 
ke skvělému úspěchu.

Paní učitelky a maminky 
nám, dětem, často říkají, 
abychom neotvíraly dveře 
cizím lidem, s neznámými 
lidmi nikam nechodily a nic 
si od nikoho cizího nebra-
ly. Když nám tohle všechno 
řekli muži v uniformách s ná-
pisem policie, mělo to větší 
váhu a určitě si to budeme 
lépe pamatovat. 

A mimochodem, ti muži v 
uniformách jsou naši tatínkové. 
Policisté přijeli ve dvou vozech 
a všechny děti mohly vyzkoušet 
interiéry aut i hlasitost zvuko-
vých znamení. Ve školce nás 
pak seznámili se svou prací 
– ukázali nám snímání otisků 

Děti a návštěva Policie ČRDěti a návštěva Policie ČR

prstů a otisků z předmětů, na-
hlédli jsme do kriminalistického 
kufříku.

Závěr patřil těžkooděnci. Svým 
vzezřením u nás budil veliký re-
spekt. Celé dopoledne pro nás 

bylo velikým zážitkem. Všechny 
děti se s policisty rozloučily písnič-
kami a už teď se těšíme na jaro, 
kdy uvidíme policejní psy.

Děti z MŠ Pastelka
u „Gustlíčka“

Jako mávnutím čarovné-
ho proutku se stal 19. ledna 
KD VP jednou velkou pohád-
kou, kde nic nebylo nemož-
né! Karkulky zde kamarádily 
s vlky, princezny s čaroději, 
Pipi s Harry Pottrem, králové 
s ježibabami a paní učitelky 
z MŠ Lískovecké s klauny 
z Balónkova. 

Kouzlili jsme, tančili, tvořili 

Karneval jak má být
z balónků zvířátka, vyhrávali, 
řádili a pochutnávali si na vo-
ňavých dobrůtkách našich paní 
kuchařinek, zkrátka, užili jsme 
si karnevalu jaksepatří a už se 
všichni těšíme na příště. Velký 
dík patří všem iniciativním rodi-
čům našich dětí a zaměstnan-
cům naší MŠ, kteří se zasloužili 
o radostný a hladký průběh celé 
akce.  Renáta Zahradníková

Mistrovství ČR v pexesu 
22. ledna se zúčastnili žáci 
školní družiny 4. ZŠ. Akce 
proběhla v budově Střediska 
volného času Klíč ve Frýdku-
-Místku. Soutěž byla určena 
třem věkovým kategoriím. 
Naše čtyři děti zastupovaly 
kategorii do 10 let, kde závo-
dilo celkem 46 dětí.

Čtyřka bodovala v pexesu
Velmi úspěšně prošla všemi 

pěti základními koly naše žáky-
ně první třídy Zuzanka Pitruno-
vá, která ukázala vynikající pa-
měť a postřeh. Teprve poslední 
finálové kolo rozhodlo. Zuzanka 
se mohla radovat. Obsadila totiž 
krásné 3. místo. Poděkování si 
zaslouží všichni zúčastnění.
Vychovatelky školní družiny

Ve středu 5. ledna se na 
1. ZŠ ve spolupráci s Fotba-
lem Frýdek-Místek konal již 6. 
ročník Novoročního turnaje v 
halové kopané 4. a 5. ročníků. 
Soutěže se letos zúčastnilo 
osm městských škol. 

Turnaj v kopané na JedničceTurnaj v kopané na Jedničce

Ze dvou základních skupin, ve 
kterých se hrálo 10 minut na po-
čet vstřelených branek, postoupi-
ly do semifinále ze skupiny A 4. 
ZŠ (1. místo – 9 vstřelených bra-
nek) a 9. ZŠ (2. místo – 6 vstře-
lených branek). Ze skupiny B 

postoupila 11. ZŠ (1. místo – 14 
vstřelených branek) a 1. ZŠ (2. 
místo – 11 vstřelených branek). 
Absolutním vítězem se nakonec 
stalo domácí družstvo 1. ZŠ před 
druhou 11. ZŠ, 3. místo obsadila 
9. ZŠ a čtvrtí skončili hráči ze 4. 
ZŠ. Všem domácím hráčům bla-
hopřejeme ke skvělému výkonu!

Sestava vítězného týmu z „Jed-
ničky“: Tomáš Vavříček a Patrik 
Pastor (brankáři), Kryštof Krma-
schek, Adam Mrkvička, Adam 
Dryák, Michael Šostý, David Zima, 
Vojtěch Pindel a René Nešetřil.

Nejlepší hráč:
Kryštof Krmaschek 1. ZŠ

Nejlepší střelec:
Tomáš Ostrák 11. ZŠ

Nejlepší brankář:
Daniel Skuček 6. ZŠ

Mgr. Hana Bekárková

O pololetních prázdninách 
4.  února navštívila opět 
SCHÄFER SCHOOL spolu 
s dětmi ostravskou ZOO. 

Naší adoptované opičce Be-
iře jsme předali další nasbírané 
finance, zopakovali jsme si an-

Šimpanzí oslava narozenin v ZOO

Třetí lednový týden se 
stal pro děti ze Školní druži-
ny na Jedničce pohádkovým 
svátkem. V projektu „Týden 
s pohádkou“ se děti při svých 
činnostech seznámily s kla-
sickými i moderními pohád-
kovými knížkami, jejich au-
tory a ilustrátory, pracovaly 
s internetovými informacemi 
o nově vydaných knihách a 
tvořily projekty o svých oblí-
bených pohádkových posta-
vách a hrdinech.

Proběhla soutěž o nejkrásněj-
ší písničku z filmových pohádek, 
výtvarný projekt „O perníkové 
chaloupce“, dramatické pásmo 

Pohádkový projekt školní družinyPohádkový projekt školní družiny

„Modrý ptáček“ a další pohádko-
vé akce. Odměnou za skvělou 
práci byl pro děti „Pohádkový kar-
neval“, na který si samy vyrobily 
masky podle svých činností v od-

děleních. Dalším projektovým 
týdnem bude v únoru „Týden 
zimních radovánek“ a všichni se 
už moc těšíme na nové zážitky. 

Bc. Jaroslava Marášková

glickou slovní zásobu ze zvířecí 
říše, poslechli jsme si odborný 
výklad o primátech a byli jsme 
přítomni šimpanzí svačině. 
V tento den taktéž slavili na-
rozeniny rodiče a sestra Beiry. 
Viděli jsme slavnostní předává-

ní dortu, které točila Česká te-
levize a ta nás při té příležitosti 
taktéž natočila. S dětmi dělala 
anketu a již totéž odpoledne 
jsme se všichni mohli vidět v re-
gionálních zprávách.

Mgr. Markéta Schäferová
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Jedná se o projekty Operač-
ního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost - Projekt 
„Prohloubení nabídky vzdělá-
vacích programů v oblasti roz-
voje lidských zdrojů vedoucích 
úředníků měst, obcí, jimi zřizo-
vaných institucí a úřadů práce“ 
a projekt „Tvorba vzdělávacích 
programů pro strategické řízení 
rozvoje měst a obcí“, přičemž 
v rámci tohoto projektu byla 
uzavřena smlouva o partnerství 
se statutárními městy Havířov a 
Frýdek-Místek. Cílem projektů je 
vytvoření vzdělávacích programů 
za účelem zvýšení konkurence-

Letošní rok přinese velké 
změny v sociální oblasti. Noveli-
zováno je 18 právních předpisů. 
Zaváděná úsporná opatření se 
dotknou většiny českých do-
mácností. Největší novinky v so-
ciální a pracovní sféře nastaly u 
nemocenského pojištění, nároku 
na porodné a v neposlední řadě 
také další dávky státní sociální 
podpory – sociálního příplatku.

Sociální příplatek bude s 
účinností od 1. 1. 2011 do 31. 
12. 2012 náležet pouze rodinám 
se zdravotně postiženým čle-
nem, tzn. v případech, kdy rodič 
pečuje o dlouhodobě nemoc-
né dítě, dlouhodobě zdravotně 
postižené dítě či dlouhodobě 
těžce zdravotně postižené dítě. 
A také v případech, kdy alespoň 
jeden z rodičů je dlouhodobě 
těžce zdravotně postižený, nebo 
samotní rodiče jsou nezaopat-
řeným dítětem, které je dlouho-
době zdravotně postižené nebo 
dlouhodobě nemocné. 

V ostatních případech se v ro-
dinách s nezaopatřenými dětmi, 
které dosud sociální příplatek 
pobíraly, poprvé v únoru 2011 
sníží celkový příjem a některé 
rodiny se mohou ocitnout pod 
úrovní životního minima neboli 
v situaci hmotné nouze. 

Doporučujeme rodinám, kte-
rým bude zrušen sociální pří-
platek a které se domnívají, že 
nemají dostatek finančních pro-
středků k zajištění základních 
potřeb, zajímat se o možnost 
podání žádosti o dávky pomoci 
v hmotné nouzi na odboru so-
ciální péče Magistrátu města 
Frýdku-Místku na ul. Palackého 
115 ve Frýdku-Místku. 

Dostatek finančních prostřed-
ků je subjektivní pocit každého 
z nás, proto uvádíme zjednodu-

Zrušení sociálního příplatku se projeví nárůstem počtu 
klientů na oddělení hmotné nouze zdejšího magistrátu

šený postup, jak si lze předběž-
ně spočítat, zda se vaše příjmy 
v rodině nepohybují pod úrovní 
životního minima rodiny:

Sečtete si všechny příjmy 
v rodině – mzda, výživné, přída-
vek na dítě, důchod atd. (pozor 
– čistý příjem ze zaměstnání 
však započtěte pouze ve výši 
70% měsíční výše, nemocenské 
dávky a podporu v nezaměstna-
nosti nebo při rekvalifikaci pou-
ze ve výši 80% měsíční výše). 
Z celkové výše všech těchto pří-
jmů vypočtěte 30 % a tuto část-
ku odečtěte z celkového příjmu 
rodiny. Teď si spočtěte částku 
živobytí rodiny – první dospělá 
osoba v rodině – 2880 Kč, druhá 
dospělá osoba v rodině – 2600 
Kč, děti podle věku: do 6 let 
1600 Kč, od 6-15 let 1960 Kč, 
od 15-26 let 2250 Kč. A nakonec 
porovnejte výši celkového pří-
jmu v rodině (sníženou o 30%) 
s výši životního minima. Pokud 
je váš celkový příjem nižší než 
částka životního minima – mů-
žete být v situaci hmotné nouze.

Příklad: Rodinu tvoří otec, 
matka a 3 nezaopatřené děti 
ve věku 3, 7 a 16 let. Otec pra-
cuje a dosahuje čistého příjmu 
8 000 Kč měsíčně. Matka je 
v domácnosti z důvodu péče o 
děti, pobírá rodičovský příspě-
vek 3800 Kč měsíčně. Na děti 
jsou vypláceny přídavky na děti 
v částkách 500 Kč, 610 Kč a 
700 Kč. Výpočet příjmu v ro-
dině: z platu otce vypočítáme 
70 % - to je 5.600 Kč, ostatní 
příjmy sečteme v plné výši, tak-
že celkový příjem v rodině činí 
11.210 Kč. Po odečtu 30 % pří-
jmu činí celkový příjem v rodině 
částku 7847 Kč měsíčně.

Životní minimum rodiny: otec 
2880 Kč, matka 2600 Kč, dítě 3 

roky – 1600 Kč, dítě 7 let 1690 
Kč a dítě 16 let 2250 Kč, celkem 
tedy 11.020 Kč. 

Porovnáním příjmu a životní-
ho minima rodiny zjišťujeme, že 
se v daném případě může jednat 
o rodinu v situaci hmotné nouze. 

Je však potřeba upozornit, že 
jde pouze o orientační výpočet. 
Sociální pracovníci v případě 
podání žádosti o dávku pomoci 
v hmotné nouzi budou zkoumat 
další skutečnosti – zejména:

- zda je možno zvýšit příjem 
do rodiny vlastní prací – na-
příklad započetím výdělečné 
činnosti u osoby nepracující, 
zvýšením rozsahu a intenzity 
výdělečné činnosti aj.,

- zda je možno zvýšit příjem 
prodejem nebo jiným využitím 
majetku – rozumí se tím maje-
tek, který nepatří mezi věci, je-
jichž prodej nebo jiné využití se 
podle zákona o pomoci v hmot-
né nouzi nevyžaduje (např. se 
jedná o základní vybavení do-
mácnosti), 

- okruh společně posuzova-
ných osob (příklad: sociální pří-
platek pobírala rozvedená mat-
ka, která žije s dítětem v bytě 
se svými rodiči. Pro nárok na 
sociální příplatek byla posuzo-
vána sama s dítětem, ale pozor, 
pro účely dávky pomoci v hmot-
né nouzi bude posuzována i se 
svými rodiči. Takže pokud tito 
pracují nebo pobírají důchod, 
rozvedené matce nemusí vznik-
nout nárok na žádnou dávku 
pomoci v hmotné nouzi, i když jí 
bude sociální příplatek zrušen.)

- odůvodněné náklady na 
bydlení 

O dávky pomoci v hmotné 
nouzi se žádá na formulářích, 
které vydává ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí – lze je 

schopnosti úředníků měst a obcí, 
úředníků jimi zřizovaných institucí 
a úředníků úřadů práce. Úřední-
ci budou vzděláváni v oblastech 
rozvoje lidských zdrojů, strate-
gického řízení rozvoje a ochrany 
životního prostředí, ekonomické-
ho rozvoje, územního rozvoje a 
rozvoje dalších oblastí veřejného 
života. Očekávaným výstupem 
projektů budou úředníci, kteří ab-
solvují pilotní ověření vytvořených 
vzdělávacích programů, vytvoře-
ní sborníků dobré praxe a sbor-
níků případových studií pro cílové 
skupiny. Předpokládaným datem 
ukončení projektů je 31. 3. 2012.

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního 
vzdělávání Havířov, o.p.s. zahájila v měsíci dubnu 2010 

realizaci dvou projektů financovaných z prostředků
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 

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 pokud je 
pes celoročně umístěn jako hlí-
dací na pozemku držitele 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 prohlášení 
naleznete na internetových strán-
kách statutárního města (města 
www.frydekmistek.cz. sekce Ob-
čan: Orgány města – Magistrát 
města – Odbor správy obecního 
majetku – Tiskopisy, materiály).

Pokud nebudou doloženy 
tyto podklady pro stanovení 
výše poplatku 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.

najít na http://portal.mpsv.cz/. 
Další informace naleznete v ži-
votních situacích na interneto-
vých stránkách města http://
frydekmistek.cz. Cesta k nim 
– Občan – životní situace – od-
bor sociální péče. Informace o 
řešení životní situace spojené 
s nedostatkem finančních pro-

středků je možné získat také 
z jiných zdrojů – http://www.
mpsv.cz/, http://portal.mpsv.
cz/soc nebo vám je podají 
přímo pracovníci odboru soci-
ální péče na Magistrátu města 
Frýdku-Místku, ulice Palacké-
ho 115 v Místku, II. a III. po-
schodí.  Odbor sociální péče
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Plavání veřejnosti na 11. ZŠ

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI – ÚNOR 2011
19. 2. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
20. 2. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
20. 2. 17:00 – 18:30 Veřejné bruslení
23. 2. 16:15 – 17:45 Veřejné bruslení
26. 2. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
27. 2. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
27. 2. 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. 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

muži B
19. února SO 18:00 Fotbal FM B - Sokol Fryčovice UT Stovky 
26. února SO 16:30 Fotbal FM B - 1. BFK Frýdlant n. O. UT Stovky
5. března SO 9:00 Fotbal FM B - MFK Havířov UT Stovky 
12. března SO 9:00 Fotbal FM B - Sokol Palkovice UT Stovky 
19. března SO 9:00 Fotbal FM B - FK Staříč UT Stovky

UMĚLKA V PERMANENCI: Umělá tráva je v zimním období velmi 
vytížena.                                                             Foto: Petr Pavelka

Volejbalový klub ŠSK Beskydy 
se svou kvalitou začíná prosazo-
vat i za hranicemi našeho regionu.

Letošní bilance týmu juniorů 
v lize staršího dorostu je pět ví-
tězství a jedna porážka. Tyto vý-
sledky vynesly celek z podpalubí 
tabulky těsně za medailové stu-
pínky. Do konce ligové soutěže 
zbývají týmu odehrát dva dvou-
zápasy. Nejdříve v Novém Jičíně 
(19. 2.) a naposledy pak doma 
proti Ústí nad Orlicí – v sobotu 
5. března. Na hale SPŠ v Místku 
(vedle domu seniorů) začne prv-
ní zápas v deset hodin.

Kadeti obsadili druhé místo na 
silně obsazeném mezinárodním 
turnaji v Bialsko-Biale, kde podlehli 
domácím až ve finále a odvezli si 
tak krásný pohár za druhé místo.

V krajském přeboru pak kadeti 
v sobotu 26. února zakončí svou 
spanilou jízdu celou soutěží, kterou 
projeli jako nůž máslem a nenašli 
přemožitele v jediném zápase. 
Poslední kolo se hraje u nás ve 
Frýdku-Místku na hale SPŠ (od 10 

Volejbalový klub se prosazuje
hodin). Vítězství v krajském přebo-
ru je pouze naplnění prvního kro-
ku. Úplně spokojeni budou hráči a 
trenér Ivan Pelikán až v případě, 
že úspěšně zvládnou kvalifikaci o 
extraligu kadetů pro příští sezónu.

Průlomově se daří letos starším 
žákům ŠSK Beskydy. Ve dvou 
stěžejních soutěžích si vedou ve-
lice zdatně. V krajském přeboru 
se bijí o prvenství s DHL Ostrava, 
přičemž do prvního kola Mistrov-
ství republiky postupují minimálně 
týmy na prvním a druhém místě. 
V kategorii staršího žactva nee-
xistuje celostátní liga, a tak lakmu-
sovým papírkem kvality je Český 
pohár. Již výsledky v kvalifikaci 
dávaly tušit, že ambice beskyd-
ského týmu budou podstatně vyšší 
než loňské dvacáté místo. Celek 
se kvalifikoval do druhé ligy. Ve 
druhém turnaji pak dokonale zúro-
čil výhodu domácího prostředí a 
druhým místem v turnaji si zajistil 
postup do první ligy. Uvidíme, zda 
se v ní na dalším turnaji (19. – 20. 
února České Lípě) dokáží udržet.

Utkání dvou soupeřů, kteří 
se v jarních odvetách třetili-
gové soutěže budou prát o 
konečné druhé místo, skonči-
lo nakonec výhrou domácího 
celku. Na umělé trávě v Holici 
se v první půli lépe dařilo do-
mácím fotbalistům. 

Ti po půlhodině hry dobře 
zakombinovali a Čtvrtníčkova 
dělovka skončila v levém růž-
ku naší branky. Neuběhly snad 
ani další čtyři minuty a Holice 
vedla dvougólovým rozdílem. 
Tögelův centr napálil z voleje 
Čtvrtníček, ale jeho střelecký 

S rivalem z MSFL valcíři prohráli 
HFK OLOMOUC – FOTBAL F-M 4:2 (2:0)

pokus zblokoval jeden z hostu-
jících zadáků. Míč se dostal k 
Obalovi, který nedal Prepslovi 
šanci. Krátce po pauze valcíři 
snížili zásluhou Chýlka, jenže 
agilní Čtvrtníček našel centrem 
mladíčka Tögela a ten z voleje 
uklidil míč potřetí do hostující 
sítě. Frýdek se nevzdal a po 
rohovém kopu a Hrdličkově 
hlavičce se valcíři opět vrátili 
na dostřel. Poslední slovo ale 
patřilo Hanákům. Pohledné a 
oboustranně útočně vedené 
utkání tak nakonec vyhrál do-
mácí 1. HFK 4:2.

Na většině škol našeho 
města od září 2010 fungují 
kroužky, které se zaměřují na 
míčovou průpravu a postupnou 
výuku minivolejbalu. V tělocvič-
nách se připravují bezmála dvě 
stovky kluků a děvčat ve věku 
1. - 5. třídy. Přesto je kapacita 
skupin místy ještě nenaplněná. 
Zvláště to platí pro oblast sídli-
ště Slezská (spádová oblast 1., 
2. a 11.ZŠ).

Program pro děti předškolní-
ho věku „Hrajeme si s míčem“-
se uskuteční 26. února 2011.

Bližší informace o možnos-
tech sportování pro vaše děti 
najdete na webových strán-
kách www.sskbeskydy.cz.

BESKYĎÁČEK hledá 
další zájemce

Ve dvou mládežnických ka-
tegoriích uspořádal v termínu 
pololetních prázdnin tenisové 
turnaje frýdecko-místecký TK 
TENNISPOINT.

První, třetí a pátý nasazený, 
to byly výchozí pozice frýdecko-
-místeckých mladších žáků, kteří 
nechtěli dopustit, aby si nád-
herné pohárové trofeje z haly 
Krolstav odvezl někdo jiný. Bo-
hužel zdravotně indisponovaný 
Filip Šenk, nedávný vítěz turnaje 

TK TENNISPOINT uspořádal turnaje
v Brně, prohrál hned v prvním 
kole a musel vzdát i semifinálo-
vou čtyřhru. Vývoj turnaje však 
dokonale vzali do svých rukou 
Vojtěch Merta s Patrikem Pavel-
kou, kteří nejenže vyhráli společ-
ně čtyřhru, ale postavili se proti 
sobě i ve finále singlu. O jeho 
osudu se rozhodlo po setech 
6:3, 2:6 až v supertiebreaku, 
který vyhrál Patrik 10:5 a mohl 
se radovat z „double“. 

TK TENNISPOINT uspořádal 

v těchto dnech také turnaj star-
ších žaček vyšší kategorie „B“. 
Z domácích hráček prošla do 
druhého kola jen Natálie Ond-
rušová, Tina Sojková s Valerií 
Ungersböckovou, věkem mladší 
žačky, nenarazily na přemoži-
telné soupeřky. Společně si ale 
připsaly body alespoň ve čtyřhře 
za postup do čtvrtfinále.

Velkým úspěchem skončil 
zájezd našich benjamínků na 
vyhlášený mezinárodní tur-
naj ve slovenském Prešově. 
Tamního turnaje Umbro Sport 
Cup se zúčastnily tři naše vý-
pravy. Nejstarší přípravka se 
dostala až do závěrečného fi-
nále, kde bohužel nestačila na 
ukrajinský celek z Užhorodu. 

„Chtěl bych tímto osobně za 
celý náš klub poděkovat všem 
klukům za vynikající reprezenta-
ci Fotbalu Frýdek-Místek a také 
našeho města na velice kvalitním 
mezinárodním turnaji, kde Fotbal 
Frýdek-Místek zanechal velice 
dobrý a sympatický dojem. Velké 
poděkování patří také trenérům a 
rodičům, kteří se po celou dobu 
turnaje starali o naše mladé hrá-
če a při utkáních vytvořili vynikají-
cí atmosféru, kdy domácí pořada-
telé hodnotili celou výpravu jako 
jednu z nejlepších,“ řekl sportovní 
ředitel klubu Radomír Myška. 

ROČNÍK 2000
M.L.K.S. Widok Skierniewice 

(PL) - FM 0:18 
Ostrák 7, Křižák 2, Hajnoš 2, Byst-
roň, J. Fukala, M. Fukala, Dryák, 
Kubala, Lasák, Buchlovský
Tatran Prešov (SK) - FM 1:3 

Křižák 2, Ostrák
FK Šaca (SK) - FM 0:8

Křižák 2, Buchlovský 2, Dryák, 
Hajnoš, M. Fukala, Bystroň
FK Junior-Yarkovice Ivano-

-Frankivsk (UA) - FM 0:4

STŘÍBRNÍ 2000: Horní řada zleva: trenér Radek Šmíd, David Zima, 
Adam Dryák, Vojtěch Hajnoš, nad nimi vedoucí Radomír Fukala, 
David Bystroň, Jakub Buchlovský, Simon Křižák, Jan Fukala, trenér 
Kamil Raška. Dole zleva: Richard Srubek, Michal Fukala, Tomáš Ost-
rák, Jan Kubala, Denis Lasák, Lukáš Čulák.

Nejstarší přípravka druhá v Prešově 

Ostrák 2, J. Fukala, Buchlovský
Ve skupině obsadili kluci 1. mís-
to a postoupili do čtvrtfinále.

ČTVRTFINÁLE: FM - FK 
Poprad (SK) 1:0 

Ostrák
SEMIFINÁLE: FM - Vác Város 

LSE (H) 2:0 
M. Fukala, Kubala

Ve 4. minutě po střele Fukaly 
si dali Maďaři vlastní gól. V 10. 
minutě se krásně uvolnil Kuba-
la a střelou k tyči zvýšil vedení 
našich mladíků. Poté soupeř při-
tlačil, ale brankář Čulák své spo-
luhráče podržel. „Byli jsme lepší 
a zaslouženě jsme postoupili do 
finále,“ shodli se oba trenéři. 
FINÁLE: FM - FS I. Užhorod 

(UA) 0:2 

Mladí valcíři měli ve finálovém 
zápase mírnou převahu, góly 
však po brejkových situacích dá-
val soupeř. Samotné finále se 
odehrálo před zaplněnou spor-
tovní halou, šlo vlastně o poslední 
utkání celého turnaje. Mladým val-
cířům chyběl k celkovému prven-
ství pověstný krůček, ale i tak se 
jedná o obrovský úspěch mládež-
nické frýdecko-místecké kopané.

KONEČNÉ POŘADÍ:
1. FS Uzhgorod I. (UA) 
2. Fotbal Frýdek-Místek (CZ) 
3. FK Spartak Ivano-Frankivsk (UA) 
4. Vác Város LSE (HU)
Nejlepší hráč turnaje:
Tomáš Ostrák 
Nejlepší brankář turnaje:
Lukáš Čulák
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z atletiky

SÁLOVKA UNIFOREM: Zápas mezi Městskou policií Frýdek-Mís-
tek a hasiči Frýdek-Místek.

SSK Talent M.A.T. Plzeň - 
SKP F-M 39:27 (19:14)

V dohrávce 15. kola lépe za-
čali hráči SKP, když vedli 2:0. 
Do 18. minuty se oba soupeři 
přetahovali o vedení (10:10). 
Pak během tří minut domácí od-
skočili na rozdíl tří branek a po-
stupně navyšovali svůj náskok, 
na poločasových 19:14. Ani za-
čátek druhého poločasu, stejně 
jako konec prvého, se našim 
hráčům nepovedl a domácí ve 
36. minutě už vedli o deset bra-
nek (25:15). Neproměněné tři 
sedmičky v posledních patnácti 

Výkonnost házenkářů roste
minutách jen završily vysokou 
porážku o dvanáct gólů. 

SKP F-M - HK KP Brno
38:22 (19:11) 

Od samého počátku hráči 
SKP nenechali nic náhodě a 
potvrzovali, že jejich výkonnost 
jde pod vedením trenéra Kekrta 
výrazně nahoru. 

V tomto důležitém utkání, je-
hož výsledek se bude započítá-
vat do bojů v nadstavbové části 
o 7-12. místo, házenkáři SKP 
svého soupeře jednoznačně 
rozdrtili a oplatili mu tak porážku 
z prvého duelu v Brně.

Skvělá reprezentace
V bratislavské hale Elán se 

konalo halové atletické Mistrov-
ství Moravy a Slezska a skvělým 
způsobem reprezentovali naše 
město atleti Slezanu Frýdek-
-Místek. Vybojovali celkem 5 
zlatých, 2 stříbrné a 5 bronzo-
vých medailí, navíc překonali tři 
oddílové rekordy a vytvořili si 
řadu rekordů osobních. 

Nejlépe si vedli junioři. Petr 
Lukeš zvítězil na 3000 m a vy-
lepšil oddílový rekord na skvě-
lých 8:43.11 minuty a posunul se 
do čela českých tabulek, navíc 
přidal bronz na 1500 m. Stejnou 
bilanci a na stejných tratích má i 
juniorka Petra Čaganová – zlato 
na 3000 m v osobáku 11:26.69 

min. a bronz na 1500 m 5:17.62 
min. Suverénně vyhrál také To-
máš Filipec v běhu na 800 m za 
1:58.99 minuty a Aleš Rovenský 
na poloviční trati za 51.09 s, což 
je další oddílový rekord. Žákov-
ský rekord vylepšil ve skoku o 
tyči Jan Gerek a výkon 2.92 m 
znamenal zlatou medaili. Stříbro 
vybojoval junior Martin Trybula 
ve výšce 1.99 m a na 1500 me-
trů žaček Kateřina Siebeltová v 
osobáku 5:18.00 minuty a její 
sestra Veronika ji doplnila bron-
zem časem pouze o 88 setin po-
malejším. Další bronz na stejné 
trati přidala mezi dorostenkami 
Michaela Danysová a na nej-
kratší trati 60 junior David Štefek 
za 7.30 s. Všem medailistům 

blahopřejeme a děkujeme za vý-
bornou reprezentaci města.

Nejmladší na Višňovce
Prodloužený víkend strávila 

skupina nejmladších atletů Sle-
zanu Frýdek-Místek na Višňovce 
ve Vyšních Lhotách. V pátek ráno 
krátká cesta vlakem z Frýdku-
-Místku do Dobratic a potom pro-
cházka kouzelnou zimní přírodou 
Beskyd. Nádherné slunečné, i 
když mrazivé, počasí pak přálo 
celou dobu pobytu. A tak byl celý 
víkend plný různých soutěží a her 
jak venku, tak v klubovně. Ne-
chyběl ani tradiční výšlap na Pra-
šivou a na Kotař. Vůbec nebylo 
důležité, kdo zvítězil, ale hlavně, 
že děti strávily příjemné tři dny a 
odjížděly spokojené.

Kromě úspěchu ročníku 2000 
dosáhl na mezinárodním turnaji 
v Prešově rovněž výborného 
výsledku i fotbalový ročník 2001, 
když jim postup mezi nejlepší 
čtveřici utekl až při penaltových 
rozstřelech. Celkově se tento 
tým umístil na konečném 5. až 
8. místě. Přípravka ročníku 2002 
na turnaji jednou vyhrála, jednou 
remizovala a dvakrát prohrála. 
Celkově tak mladí valcíři skončili 
na 13. až 16. místě. 

ROČNÍK 2001
Futbalová akadémia

Prešov - FM 0:0
Budatétény (H) - FM 0:2

D. Maceček, Strouhal
Inter Campus Jadwiga
Krakow (PL) - FM 1:2

Snášel, D. Maceček

Nejmladší fotbalisté na Slovensku
Partizán Bardejov (SK) - FM 0:0

FK Čaňa (SK) - FM 0:0
Ve skupině obsadili kluci 2. 

místo a postoupili do osmifinále.
OSMIFINÁLE: FM - Partizán 

Bardejov (SK) 1:0
Nezhoda
ČTVRTFINÁLE: FM - KS Górnik 
Sosnowiec (PL) 1:1, na pk 1:2 

Celkově naši skončili na 5. - 
8. místě.

V 5. minutě se ujali Poláci 
vedení krásnou brankou do ši-
benice. Naši odpověděli větší ini-
ciativou a svou převahu zúročili 
vyrovnávací brankou Ju Songa z 
trestného kopu. Po nerozhodném 
výsledku o postupujícím rozhodo-
valy penalty a v nich byl úspěš-
nější soupeř. „Děkujeme všem 
klukům za předvedené výkony 

a reprezentaci klubu. Kluci v ce-
lém turnaji ani jednou neprohráli 
a během sedmi utkání inkasovali 
pouze dvě branky,“ pochválili své 
svěřence trenéři Roman Koneč-
ný a Josef Bardoň s vedoucím 
týmu Radkem Procházkou. 

ROČNÍK 2002
Komlói Bányász SK (H) - FM 3:3 
Bystřičan 2, Koliba
Tatran Prešov (SK) - FM 0:5

Bystřičan 2, Koliba, Šigut, Wo-
jatchke

FK Feniks Zhitomir (UA) - 
FM 4:0

PFA ViOn Zlaté Moravce (SK) 
- FM 2:1

Koliba
Ve skupině obsadili kluci 4. 

místo, takže skončili na celko-
vém 13.-16. místě. 

volejbalová extraliga žen

EXTRALIGA ŽEN: Sokolky jsou zatím za očekáváním.
Foto: Petr Pavelka

V dalším zápase ve sku-
pině o zbylá dvě postupová 
místa zajížděli na led vyso-
koškoláků hokejisté Frýdku-
-Místku, kterým se však vstup 
do utkání příliš nevyvedl. 

Již v šesté minutě vedli do-

Na vysokoškoláky nestačili
mácí po střelách Šrámka a Br-
zobohatého 2:0. Druhá třetina 
přinesla oproti té první vyrov-
nanější hokej. Ani prostřední 
třetina se neobešla bez branek. 
Nejprve navýšil vedení Techni-
ky Mráz na 3:0. Na jeho branku 

VSK Technika Brno – HC F-M 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) 
odpověděl o tři minuty později 
Kopáč, který tak dal naději frý-
deckým hokejistům. Ti však v 
závěrečné třetině srovnat krok 
s domácí Technikou nedokázali 
a ještě třikrát inkasovali a odjeli 
domů s nepořízenou.

fotbal mládeže

DOROST
ml. dorost A - FC Vítkovice 

1:2 (1:0) 
Preči

st. dorost A - FC Vítkovice 
1:2 (0:1) 

Malyjurek (pk)
„I přes porážku jsme postoupili 

mezi čtyři nejlepší celky v repub-
lice do finále tohoto turnaje, které 
se hraje v Teplicích,“ řekl po utká-
ní trenér Radomír Hlaváč. 
ml. dorost A - mladší dorost 

B 11:3 (5:0) 
V rámci soustředění si naše 

mladší dorosty zahrály na rož-
novské umělé trávě mezi sebou.

ŽÁCI

MŠK Žilina - starší žáci A 
1:0 (0:0) 

Proti jednomu z nejlepších 
žákovských celků na Sloven-
sku sehráli naši ligoví starší žáci 
dobré utkání. 
MŠK Žilina B - starší žáci B 

8:0 (5:0) 
mladší žáci A - MŠK Žilina 

2:5 (1:2) 
Cebula (J. Hruška), D. Hruš-

ka (Chovanec)
mladší žáci B - MŠK Žilina B 

0:4 (0:3)
PŘÍPRAVKA

ročník 2000 – Zimní liga 
FM - Palkovice 4:0 (Dryák 2, 

Želazko, Buchlovský), FM - Ostra-

vice 4:1 (Kubala 2, Křižák, Buch-
lovský), FM - St. Bělá 2:2 (Buch-
lovský, Kubala), FM - Frýdlant n. 
O. 11:0 (Křižák 4, Dryák 2, Buch-
lovský 2, Želazko, Lasák, Kubala)

ročník 2001 – halový turnaj 
Juřinka (4. místo)

ročník 2001 – halový turnaj 
Bielsko-Biala (1. místo)

ročník 2002 - halový turnaj 
Karviná - (3. místo)

Sestava FM: Patrik Gogola 
(3 branky), Tomáš Hodula (3), 
Josef Jaroš, David Kasper, Filip 
Kolář, Daniel Kulhánek (2), Ma-
tyáš Mohyla (3), Tomáš Ruml 
(1), Jakub Rusek, Dominik Sná-
šel (1), Ondřej Voleník (1).

Šternberk - Frýdek-Místek 1:3 (-21, 23, -20, -25)
Slavia Praha - Frýdek-Místek 3:1 (20, 23, -16, 23)

Frýdek-Místek - Brno 0:3 (-18, -21, -24)
Sokolky mají po 11 kolech pět výher, šest porážek a v tabulce 

jim patří až sedmé místo se šestnácti body. Stejnou bodovou bilanci 
má šestá Ostrava, nad nimi je už dvoubodový rozdíl. Brno, Olymp a 
Olomouc mají na čele po 20 bodech.
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Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů 

v roce 2011 přinese řadu novi-
nek, které souvisejí s tím, jak se 
vyvíjejí informační technologie, 
ale také se zkušenostmi z před-
chozích sčítání:

• Formuláře pružně reagují 
na vývoj ve společnosti a s tím 
související legislativní opatření, 
nově tak přibude např. dotaz na 
registrované partnerství.

• Český statistický úřad při 
sčítání lidu 2011 žádným způ-
sobem nezjišťuje vybavenost 
domácností ani jejich příjmy 
a výdaje. Ve sčítacích formulá-
řích tak nejsou žádné otázky na 
vlastnictví ledničky, automobi-
lu, chaty, televizoru ani dalších 
věcí. Z hlediska vybavení do-
mácnosti je pro statistiku důleži-
tá pouze otázka, zda má rodina 
možnost využívat osobní počítač 
a připojení k internetu. 

• Nově bude možné vyplňovat 
elektronické sčítací formuláře 
na internetu a odesílat je on-
-line nebo prostřednictvím da-
tových schránek. Tento způsob 
předávání informací patří v sou-
časnosti mezi nejbezpečnější 
vůbec. 

Informace k Sčítání lidu, domů a bytů 2011

• Sčítacími komisaři budou asi 
v 95 % případů pracovníci České 
pošty.

• Právnickým osobám bude 
ČSÚ ve většině případů posílat 
domovní a bytové listy prostřed-
nictvím datových schránek. 

• V době ostrého sčítání v roce 
2011 bude všem k dispozici bez-
platné telefonní centrum s ope-
rátory, kteří budou připraveni 
pomoci se všemi dotazy o sčítání. 

Historie sčítání lidu
Sčítání lidu patří k nejstar-

ším statistickým akcím vůbec. 
Na našem území se soupisy 
obyvatel tvořily už ve středově-
ku, kdy sloužily panovníkům k 
vojenským a daňovým účelům. 
Zpočátku zahrnovaly pouze část 
populace. Za vůbec nejstarší do-
chovaný soupis na českém úze-
mí je považován soupis majetku 
litoměřického kostela z roku 
1058, který je součástí zakládací 
listiny knížete Spytihněva II. 

Za významný mezník pak lze 
označit rok 1753, kdy byl vydán 
patent císařovny Marie Tere-
zie o každoročním sčítání lidu. 
Novou kapitolu v historii sčítání 
obyvatelstva v habsburské mo-
narchii zahájilo sčítání prove-

dené v roce 1754. Poprvé se 
konalo současně a jednotně na 
celém území soustátí. 

Rozsah informací i kvalita dat 
se začala významně zvyšovat 
od roku 1869, kdy se uskutečnilo 
první moderní sčítání lidu na na-
šem území. Jediné sčítání, které 
se v novodobé historii Česko-
slovenska nekonalo, bylo v roce 
1940 kvůli 2. světové válce.

Základní termíny
26. února 2011
Začíná fungovat call centrum 

pro veřejnost, na bezplatnou lin-
ku 800 87 97 02 se mohou lidé 
obracet s dotazy a nejasnostmi 
ohledně sčítání každý den od 
8:00 do 22:00. 

Sčítací komisaři začnou zá-
roveň roznášet domácnostem 
do schránek informační letáky o 
blížícím sčítání. Zároveň s letá-
kem vhodí komisař do schránky 
lísteček s návrhem termínu, kdy 
do dané domácnosti přinese 
sčítací formuláře. Každá domác-
nost najde ve schránce letáček 
nejpozději 6. března.

Jméno komisaře a číslo ob-
vodu, ve kterém provádí sčítání, 
bude možné ověřit v každé obci 
na úřední desce. Čas návštěvy 
budou volit komisaři nejčastěji 
v pracovní den v podvečer nebo o 
víkendu, aby zastihli rodinu doma.

7. března 2011
Sčítací komisaři začínají 

navštěvovat domácnosti a roz-
nášet formuláře. Každý občan 
dostane zelený SČÍTACÍ LIST 
OSOBY. Majitelé a uživatelé 
bytů dostanou navíc žlutý BY-
TOVÝ LIST a majitelé či správci 
domů ještě oranžový DOMOVNÍ 
LIST. Roznáška formulářů končí 
25. března 2011.

25./26. března 2011
Půlnoc z 25. na 26. března 

je tzv. rozhodným okamžikem 
sčítání. Informace do sčítacích 
formulářů se vyplňují podle sku-
tečnosti platné v tento rozhodný 
okamžik. 

Příklad: Pokud se miminko 
narodilo dvě hodiny po půlno-
ci, tak ještě nebylo v rozhodný 
okamžik na světě a do sčítání se 
nepočítá. Pokud se ale narodilo 
hodinu před půlnocí, tak bylo 
v rozhodný okamžik mezi námi 
a je třeba tuto radostnou novinu 
do sčítání uvést. 

26. března 2011
V tento den je možné začít 

odevzdávat vyplněné sčítací for-
muláře. Existují tři základní cesty:
• Internet 
• Předání sčítacímu komisaři 
• Odeslání poštou v obálce nebo 
odevzdání na kterékoliv poště

14. dubna 2011
Do tohoto dne mají všichni 

podle zákona odevzdat formu-
láře – ať už je budou odesílat 
přes internet, poštou v obálce 
nebo osobně předávat sčítacímu 
komisaři. 

20. dubna 2011
Končí činnost call centra 

s bezplatnou linkou 800 87 97 
02. Dále bude k dispozici pro 
informace o sčítání lidu číslo 
Českého statistického úřadu 
274 057 777, které je v provozu 
v úředních dnech. Stále bude 
také fungovat informační email 
info@scitani.cz.

Důležité otázky
Jak poznám sčítacího ko-

misaře?
Sčítací komisař se bude při 

roznosu formulářů prokazovat 
speciálním průkazem sčítacího 
komisaře, který bude předkládat 
při návštěvě v každé domácnos-
ti společně s občanským prů-
kazem. Zároveň bude mít přes 
rameno modrou tašku s velkým 
žlutým logem České pošty. 

Co když se mi navržený 

Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční 
na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání 
proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé 
v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Ev-
ropské komise v jeden společný rok. 
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termín návštěvy nehodí a ne-
budu v tu dobu doma?

Pokud vás sčítací komisař ne-
zastihne v avizovaném termínu, 
vhodí vám do schránky Ozná-
mení o termínu doručení sčíta-
cích formulářů, kde bude opět 
uvedeno jméno komisaře, číslo 
průkazu a termín, kdy se dostaví 
podruhé. Pokud by vám ani dru-
hý termín nevyhovoval, můžete 
zavolat na bezplatnou linku 800 
87 97 02 a domluvit si jiný čas 
návštěvy. 

Pokud vás pak ani podruhé 
komisař nezastihne, najdete ve 
schránce Oznámení o náhrad-
ním termínu doručení sčítacích 
formulářů s informací, že si 
můžete formuláře vyzvednout 
na tzv. sběrném místě do 14. 
dubna. V praxi bude sběrným 
místem jedna z větších pošt ve 
vašem regionu. 

Co když budu potřebovat 
pomoc?

Telefon: 800 87 97 02 bez-
platná informační linka projektu 
Sčítání lidu domů a bytů 2011

(v provozu denně 8 – 22 hod 
od 26. února do 20. dubna 2011)

e-mail: info@scitani.cz
web: www.scitani.cz
Komisař: Úkolem sčítacího 

komisaře není pouze roznést a 
sebrat formuláře, ale také pomo-
ci každému, kdo nebude některé 
z kolonek rozumět či nebude mít 
sílu sám formuláře vyplnit. V ta-
kovém případě jsou komisaři při-
praveni nechat si údaje např. od 
nemocného, staršího či nevido-
mého člověka nadiktovat a for-
muláře za ně kompletně vyplní. 
Bezpečnost na všech frontách

Ochrana osobních údajů a 
zajištění bezpečnosti všech sbí-
raných dat, je nejvyšší prioritou, 
kterou ČSÚ při sčítání lidu má. 
Celé sčítání lidu připravuje ve 
spolupráci s Úřadem pro ochra-
nu osobních údajů, jehož speci-
alisté se účastnili přípravy textu 
zákona o sčítání lidu včetně 
dalších právních norem, které se 
sčítáním souvisejí. Úřad prove-
de také kontrolu zpracování 
osobních údajů získaných při 
sčítání.

Jak sčítání pomáhá
K čemu se tedy výsledky po-

užívají a jak se promítne vyplně-
ní či nevyplnění sčítacího listu 
do vašeho běžného života?

Hasiči
Informace ze sčítání lidu bu-

dou velmi důležité pro hasiče 
a další složky integrovaných 
záchranných systémů. Posky-
tují informace, kolik je v kterém 
domě bytů, z čeho jsou nosné 
zdi, z jakého materiálu jsou 
domy postaveny, na jaké přípoj-
ky jsou připojeny (např. plyn), 
jak je dům vysoký, kolik má pa-
ter. To vše potřebují záchranáři 
znát, aby mohli lidem v daném 
domě co nejrychleji pomoci. Zá-
roveň jsou data ze sčítání velmi 
důležitá při zpracování krizových 
a evakuačních plánů.

Povodně 
Data ze sčítání jsou důležitým 

nástrojem k tvorbě protipovodňo-
vých opatření a jsou také důležitá 
při operativních zásazích a eva-
kuacích při všech přírodních živ-
lech. Jenom sčítání lidu ukazuje, 
kolik v kterých oblastech žije lidí, 
jaká je jejich věková struktura a 
zároveň jaké jsou jejich domy a 
z čeho jsou postaveny – tedy jak 
dlouho například dokážou řádění 
přírodního živlu odolat.

Dopravní obslužnost
Podle informací, jak často a 

kam lidé cestují za prací či do 
školy, se sestavují tzv. mapy do-
jížďky, podle kterých se plánuje 
dopravní obslužnost v ČR – tedy 
kolik je kde potřeba autobusů, 
vlaků či tramvají a jak často mají 
jezdit.

Školy a školky 
Podle dat ze sčítání (a nava-

zujících projekcí obyvatel) lze 
snadno vypočítat, ve kterých 
lokalitách budou v příštích letech 
školní či předškolní děti a kolik 
jich bude. Získají se tak informa-
ce, jaká bude nutná kapacita tříd 
ve školkách a školách, případně, 
kde bude potřeba školky otevírat 
a kde rozhodně není dobrý ná-
pad školku či školu zavřít.

Péče o seniory 
Data ze sčítání umožní na-

plánovat kapacity v domovech 

důchodců, hospicích a dalších 
sociálních zařízeních pro senio-
ry. Stejně tak podle nich může 
být optimalizována nabídka soci-
álních služeb pro seniory (např. 
donášky obědů). 

Očkování dětí 
Ministerstvo zdravotnictví po-

dle dat ze sčítání plánuje, kolik 
má objednat očkovacích vakcín 
pro děti v České republice. Data 
ze sčítání jsou klíčová především 
pro správné počty vakcín. Pokud 
se jich objedná příliš moc, utrácí 
stát zbytečně peníze, pokud se 
jich naopak objedná málo, hro-
zí, že po nějakou dobu nebudou 
k dispozici. 

Pracovní trh 
Údaje o sčítání lidu přine-

sou podrobné informace, jak je 
v kterých místech ČR kvalifiko-
vaná pracovní síla. Jsou to velmi 
důležitá data, která firmy kom-
binují s aktuálními informacemi 
z úřadů práce, když se rozho-
dují, kde otevřou svoji pobočku 
či závod, aby v daném regionu 
našli zaměstnance s potřebnou 

kvalifikací. 
Peníze z EU 

Evropská unie bude člen-
ským zemím nově přerozdělovat 
unijní peníze a dotace pouze po-
dle výsledků sčítání lidu v roce 
2011. Země, která dodá nekva-
litní, neúplné či chybné údaje, se 
může připravit o desítky milionů 
eur z evropské pokladny. 

Hluk 
Data ze sčítání jsou důležitá 

při posuzování hlukové zátěže a 
při tvorbě hlukových map, které 
ukazují, jaká část obyvatel je (a 
nebo v případě nových projektů 
může být) zasažena nadměr-
ným hlukem. Podle těchto map 
se pak připravují protihluková 
opatření a zároveň slouží jako 
podklad pro žádosti o dotace na 
protihluková opatření. 

Faktické bydliště 
Poprvé v historii sčítání zjistí 

tzv. faktické bydliště, tedy mís-
to, kde lidé skutečně žijí. Trva-
lé bydliště je v rámci EU české 
specifikum s velkým problémem 
– na adrese trvalého bydliště 

Informace k Sčítání lidu, domů a bytů 2011

se zdržuje stále méně lidí a vů-
bec už tyto adresy neodpovídají 
tomu, kde lidé skutečně žijí. Fak-
tické bydliště je velmi důležitou 
informací pro starosty, kteří tak 
poprvé oficiálně zjistí, kolik lidí 
skutečně v jejich obci bydlí bez 
ohledu na to, zda jsou tam hlá-
šeni. Podle těchto dat budou 
moci plánovat kapacity škol, 
školek, zdravotnických zařízení, 
veřejnou dopravu, občanskou 
vybavenost…

Národnostní menšiny 
Sčítání lidu je naprosto klíčo-

vé pro národnostní menšiny a 
jejich práva. Otázka na národ-
nost je ve formulářích sčítání lidu 
sice dobrovolná, ale pokud se v 
některé z obcí přihlásí k určité 
národnostní menšině alespoň 
10 % obyvatel, získávají podle 
zákona č. 128/2000 Sb., O ob-
cích a podle zákona 273/2001 
Sb., O právech příslušníků ná-
rodnostních menšin právo na 
vícejazyčné názvy a označení a 
obec musí zřídit výbor pro národ-
nostní menšiny.
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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: Skří-
ně, ostatní nábytek, koberce, 
matrace.

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebrané: 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
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 15. 2. - 17. 2. 
Parkoviště u Billy   22. 2. - 24. 2.
Provoz: Út, St, Čt 10.00 – 18.00 

Sběrné dvory:
Collo-louky, Pod estakádou:
Provoz: Po – Pá 8.00 – 18.00
So 8.00 – 14.00
Sběr komunálního odpadu v 

našem městě provádí Frýdecká 
skládka, a.s., tel. 558 440 062, 
mob. 604 285 775, 733 347 236

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Lískovec
objek tč.p. 34,
nebytové prostory o výměře 280 m2, bývalá výrob-
na 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
Malý podchod (u bývalého autobusového nádraží)
nebytové prostory o výměře 3 m2, I. PP, prodejní stánek
objekt bez č.p./č.e., Hlavní
nebytové prostory o výměře 15,25 m2, I. NP, sklad
Místecká kasárna, objekt bez č.p./č.e. na pozemku 

p.č. 3992/4
nebytové prostory o výměře 1344 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. 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

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 zdra-
vému způsobu života rodin a 
populačních, 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 ob-
last samostatně. Součástí žá-

Dotační programy na podporu projektů ve zdravotnictví pro rok 2011
dosti jsou přílohy: kopie stanov, 
statutu, zřizovací listiny, apod., 
kopie smlouvy o uzavření účtu 
u bankovního ústavu, kopie 
dokladu o přidělení IČ, kopie 
dokladů o volbě nebo jmeno-
vání statutárního zástupce, 
současně s dokladem osvědču-
jícím oprávnění zástupce jednat 
jménem subjektu navenek (po-
depisovat smlouvy), prohláše-
ní o souhlasu se zveřejněním 
identifikačních údajů o posky-
tovateli a výši poskytnuté do-
tace, v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů a o změně některých 
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 souvi-

sející s výběrovým dotačním 

řízením včetně podmínek vy-
hlášených dotačních progra-
mů, zásad pro poskytování 
dotací z rozpočtu Statutárního 
města Frýdku-Místku na pod-
poru oblasti zdravotnictví, 
žádosti o dotaci poskytnutou 
z rozpočtu Statutárního města 
Frýdku-Místku pro rok 2011, 
jsou k dispozici na internetové 
adrese www.frydekmistek.cz 
nebo přímo na Odboru sociál-
ních 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.

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/

Frýdecká skládka, a.s. www.frýdeckaskladka.cz

INFORMACE O ODPADECH

Frýdecká skládka, a.s. prová-
dí sběr odpadů ve městě Frýdek-
-Místek a přilehlých obcích pro 
cca 150 tisíc občanů. Je známo, 
že odpady v domácnostech se 
třídí na odpady, které se ukládají 
do barevných nádob PAPÍR, 
SKLO, PLASTY, a nevyužitelné 
nevytříděné odpady, které končí 
v „šedých“ kontejnerech.

Vytříděné odpady z barev-
ných kontejnerů (papír, sklo, 
plasty) jsou sváženy na třídírnu 
v Lískovci u Frýdku-Místku. Zde 
je prováděno dotřídění a expedi-
ce pro jejich další využití. 

Odpady, které jsou ukládány 
do „šedých“ kontejnerů, končí na 
skládce odpadů a jsou dále nevy-
užité. Je obecně známo, že někte-
ré rodiny odpad v domácnostech 
netřídí a v „šedých“ kontejnerech 
končí až 40-60 % odpadů, které 
se dají vytřídit do barevných nádob 
a dále využít. Takhle nenávratně 
končí na skládce.

Setkáváme se také s názory 
občanů, proč třídit, že i tak se-
parované odpady z barevných 
kontejnerů jsou sváženy stej-
nými vozidly, kterými se sváží 
netříděný odpad na skládku. 
Stejnými vozidly ano, ale je nut-
né si všimnout, že na vozidle je 
umístěn nápis: „dnes svážíme 
PAPÍR, nebo PLASTY, nebo 
SKLO“ a tento vytříděný odpad 
v žádném případě nekončí na 
skládce, ale je svážen na třídící 
linku v Lískovci.

Jak třídit odpady, co patří a co 
nepatří do barevných nádob.

Nebuďte líní: třiďte správně 
– tento slogan by měl upozornit 
na nejčastější chyby. Například, 
že PET láhve se mají sešlapávat, 
do kontejnerů na sklo nepatří ke-

ramika a zrcadla, do kontejnerů 
na papír by lidé neměli dávat 
špinavý a mastný papír, použité 
pleny atd. Podrobněji na interne-
tových stránkách www.jaktridit.cz

Co do kterého kontejneru 
patří ANO či NE 

PAPÍR do nádob ANO
noviny, časopisy, katalogy, ne-

znečištěné papírové sáčky, kar-
tóny, krabice, kancelářský papír, 
knihy, sešity, čistý obalový papír a 
kartón (obaly – krabice) od nápojů 

PAPÍR do nádob NE
uhlový papír (kopírák), vosko-

vaný papír, papír znečištěný po-
travinami, obvazy, vložky, použi-
té plenky, kombinované papírové 
obaly s plasty a kovovými fóliemi

SKLO do nádob ANO
skleněné láhve od nápojů, 

bílé a barevné sklo, velké skle-
něné střepy, skleněné nádoby, 
sklo by mělo být čisté, bez zátek 
víček a šroubovacích závěrů 

SKLO do nádob NE
keramika, porcelán, kame-

nina, žárovky, zářivky, zrcadla, 
sklo s drátěným výpletem, au-
tomobilová skla, tzn. varné sklo

PLASTY do nádob ANO
PET láhve (od nápojů), plas-

tové obaly, sáčky, fólie, plastové 
sáčky od mléka, kelímky od jo-
gurtů a dalších mléčných výrob-
ků (bez kovové fólie), plastové 
obaly od spotřebního zboží, poly-
styrén, výrobky z plastů, obaly od 
šamponů, jedlých olejů, aviváží 

PLASTY do nádoby NE
vícevrstvé obaly kov-plast, plas-

tové obaly znečištěné chemickými 
látkami, minerálními oleji, zbytky 
potravin, obaly od automobilo-
vých olejů a chemických postřiků, 
injekční stříkačky, fólie znečištěné 
zeminou, barvivy apod.

Jak třídit odpadyJak třídit odpady

Statutární město Frýdek-Mís-
tek, zastoupené odborem sprá-
vy obecního majetku, zabezpe-
čuje opravy a údržbu bytového a 
nebytového fondu ve vlastnictví 
statutárního města, a to dodava-
telským způsobem. V současné 
době dochází k aktualizaci data-

Aktualizace stavebních firem
báze firem zajišťujících tyto sta-
vební práce.

Žádáme firmy, které jsou 
schopny a mají zájem realizovat 
stavební práce v oblasti bytového 
a nebytového fondu, o doručení 
základních informací o firmě včet-
ně dokladů o oprávnění k pod-

nikání, a to na Magistrát města 
Frýdku-Místku, odbor správy 
obecního majetku, Radniční 10, 
kanc. č. 321, p. Lucie Hradečná, 
asistentka vedoucí odboru, tel. č. 
558 609 171, popř. elektronickou 
formou na e-mail hradecna.lu-
cie@frydekmistek.cz.
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Vizualizace plánované sportovní haly Polárka - 2.Vizualizace plánované sportovní haly Polárka - 2.

Starosta honebního společenstva 
Strážnice „Skalice - Staré Město“ 
svolává valnou hromadu honebního 
společenstva Strážnice, která se 

bude konat dne 25. února v Mysli-
vecké chatě ve Skalici v 15:30 hod.
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Město Frýdek-Místek zaži-
je jeden z nejlepších rapových 
koncertů a mejdanů roku! Skoro 
přesně po roce dorazí sloven-
ská rapová bomba, kapela Moja 
Reč! Na podium vletí dvojka mcs 
Supa a Delik s DJem Jozefem 
Engererem za zády a „zapálí“ 
klub STOUN v sobotu 19. února. 
Spolu s „topflowery“ z Handlo-
vé naběhne na stage AK crew, 
poslední dobou 
stále častěji sklo-
ňovaných raperů 
z Ostravy S. Ba-
rracudy a Adyo-
se, jako vždy s 
DJem Bussym 
za zády! Pouliční 
ekonomická tak 
dorazí i do tvého 
města! Line-up 
ještě určitě není 
u konce, na své 
si přijdou i místní 
fans, protože na 
mejdanu podpo-
rovaném rádiem 
Helax pokřtí svůj 
nový a záro-

„V sobotu 26. února, opět 
po roce téměř přesně na den, 
zavládne ve frýdecko-mís-
tecké klubu Stoun příjemná 
atmosféra setkání s důvěrně 
známými hosty – valašsko-
-meziříčskou skupinou Mňága 
& Žďorp,“ komentuje připra-
vovaný koncert šéf a dra-
maturg klubu Kamil Rudolf. 
Kapela se stavuje ve Stounu 
každoročně s takřka zatvrze-
lou pravidelností a početná 

Mňága & Žďorp po roce ve Stounu
posluchačská základna Mňá-
gy ve Frýdku-Místku a okolí je 
tomu ráda.

Jak známo, Mňága uzře-
la světlo světa ve Valašském 
Meziříčí v roce 1987 přičiněním 
frontmana, skladatele, textaře 
a do dnešních dnů vůdčí osob-
nosti Petra Fialy. První album 
spatřilo světlo světa roku 1991 
pod všeříkajícím názvem „Made 
in Valmez“. Pro tvorbu skupiny 
jsou příznačné „vesele pesimis-

tické“ písničky, které jsou dílem 
především Petra Fialy.

Do těchto dnů vydala kapela 
21 CD a DVD, a to včetně dvou 
Fialových samostatných alb, vi-
nylového EP, CD-singlu, dvou 
výběrovek a dvou DVD, z nichž 
aktuální 2DVD vyšlo na pod-
zim minulého roku pod názvem 
„Mňága a Žďorp on stage“. První 
disk tvoří dvouhodinový záznam 
koncertu z pražského Lucer-
na Music baru. Na bonusovém 
disku je pak kultovní film Petra 
Zelenky „Mňága – Happy End“ 
a pod názvem „Videohistory“ 
všech 27 klipů, které skupina 
dosud natočila. Celkem je to 

Beskydské informační 
centrum Frýdek-Místek při-
pravilo pro všechny milovní-
ky fotografování a výletů do 
Beskyd a Frýdku-Místku foto-
soutěž pod názvem „BESKY-
DY ...skoro BESCHYBY“. Po-
kud již doma máte vydařené 
snímky ze svého putování po 
Beskydech a poznávání Frýd-
ku-Místku nebo nějaké teprve 
pořídíte, přihlaste se do této 

Beskydy skoro beschyby
soutěže! Fotit můžete roční 
období, volný čas, přírodu či 
kulturní akce ve Frýdku-Míst-
ku a beskydském regionu. 

Zapojení do soutěže je veli-
ce jednoduché. Stačí navštívit 
webové stránky www.beskydy.
com, příp. http://fotosoutez.be-
skydy-info.cz, vyplnit jednodu-
chý registrační formulář, nahrát 
vaše fotografie a čekat, zda 
právě ta vaše fotografie bude 
vyhodnocena jako nejlepší! 
Počet fotografií, se kterými se 
můžete do soutěže přihlásit, je 
omezen na 10 fotografií na jed-
noho soutěžícího, proto mějte 
na paměti, že soutěž probíhá 
po celý rok a je tedy dobré při 
výběru fotografií dobře rozmýš-
let, která je ta pravá. 

Vyhlášení nejlepších fotogra-
fií bude probíhat celkem 5x, kaž-
dé čtvrtletí a následně pak za 
celé období. Proto neváhejte a 
zapojte se i vy. Můžete se těšit 
na hodnotné ceny!

téměř 5 hodin obrazu a hudby.
„Myslím, že Mňága tradičně 

přiláká svoje stálé příznivce, 
ale i ty, kteří tuto téměř le-
gendární partičku ještě naživo 
neviděli,“ uvažuje dramaturg 

PENZION U ZVONU: Na Farním náměstí vystavuje Anna Řehá-
ková své malby a grafiky.                                 Foto: Petr Pavelka

Stounu. Předprodej již byl za-
hájen, vstupenky v ceně 180 
korun jsou k dostání v Beskyd-
ském informačním centru. Dále 
se vstupenky prodávají i v sa-
motném Stounu.

V pátek 25. února pokra-
čuje ve frýdecko-místeckém 
klubu Stoun další z pravidel-
né série nocí s názvem BASS 
CONTACT. 

Djane Lady Su.

BASS CONTACT No. 4
Za gramofony, efektorem a s 

mikrofonem v ruce se budou na 
stage pohybovat členové dvou 
soundů, které se výrazně za-
psaly do dějin české a slovenské 
dnb a raggajungle scény. Jed-
ná se o zkušené veterány, kteří 
toho opravdu hodně pamatují a 
stejně tak mají i nabité své bagy 
s vinyly a dubplaty. Příznivci se 
mohou těšit na večer plný dnb, 
neura, techstepu, dubstepu a 
raggajunglu a na osvědčené 
athems, dechberoucí dubs, ale i 
na čerstvé novinky, co ještě ne-
stačily pořádně vychladnout. Noc 
plná zlámaných beatů se neza-
držitelně blíží a djane Lady Su,
F@tsound, ShakesBeer, Dj Var-
gas, Jahrider a MC Bushmasta 

ladí formu, aby se návštěvníci 
večera ani vteřinu nenudili.

„Djane Lady Su, vlastním 
jménem Zuzana, inklinovala k 
elektronické hudbě už dávno,“ 
přibližuje protagonistku BASS 
CONTACT-u 4 dramaturg klu-
bu Stoun Kamil Rudolf. „Jako 
posluchačka upřednostňovala 
elektro, techno a v neposlední 
řadě i drum and bass. Později 
však zjistila, že se hraní dnb 
chce věnovat aktivně,“ informuje 
Rudolf. „Line-up večera doplní 
Stoun DJ’s Lofi, Lineart a Drum-
-It. Vstupné bude lidových 60 
korun, začíná se kolem 20:00 a 
končí až k ránu, tak neváhejte a 
přijďte si vše vychutnat,“ uzavírá 
dramaturg Stounu.

AK SHOW 93.7 Live, to je MOJA REČ
veň první videoklip Tart, právě 
z města Frýdek-Místek. Párty 
a muziku až do rána zaručuje 
místní rider DJ Shupsta a haví-
řovský DJ Wencza.

Kromě spousty živé muziky 
budeš moct například zhlédnout 
videoklipy Pouliční ekonomická 
a UFO, k mixtape Pouliční eko-
nomická S. Barracudy, vypít na 
baru spoustu drinků a potkat 

spoustu svých známých. Tuhle 
párty pro vás připravilo společně 
rádio Helax 93.7 FM a AK Show 
93.7 – jediný rapový pořad v éte-
ru na severní Moravě! 

Vstupné je rozumných 100 
Kč. Nezbývá než připojit pozvá-
ní od Young Boy Production a 
popřát všem, kteří dorazí, skvě-
lý zážitek! A určitě vás dorazí 
spousta.

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

NOVÁ SCÉNA VLAST

17. února v 19 hod.
Těšínské divadlo - Jean Anouilh

EURYDIKA
Starořecké pověsti a báje byly inspirací ne-
jenom pro své současníky, ale jejich příběhy 
přesahují staletí, aby svým humanistickým 
posláním oslovily i nás. Mnoho autorů se na 
základě těchto příběhů vyrovnává i se sou-
časnými problémy. Také známý francouzský 
dramatik Jean Anouilh si vybral starořeckou 
báji o Orfeovi a Euridice a na základě osudu 
této dvojice hledá smysl a poslání lidské exi-
stence. I když odpovědi nejsou jednoznač-
né, tak položené otázky nutí k přemýšlení. 
Pro skupinu FMC (prodej vstupenek půl 
hodiny před začátkem představení)

23. února v 19 hod.
JAN BURIAN – recitál

Autorský pořad „Burianova kulturní ozdra-
vovna“ vtipného a inteligentního písničkaře.
Vstupné: 100 Kč

27. února v 15 hod.
Divadlo Maléhry Brno

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Klasický námět pohádky H. Ch. Andersena je 
zpracován komediální formou, děti jsou zapo-
jeny do děje a spolupracují. Vstupné: 50 Kč

DIGITÁLNÍ KINO
14.-15. 2. v 17.00 hod.

FIMFÁRUM – DO TŘETICE VŠEHO 
DOBRÉHO/ČR, 3D 

Závěrečná část loutkových adaptací 
pohádek Jana Wericha.

16. 2. v 18.00 hod.
„Dámská jízda“ – CIZINEC/USA, Fr 

Johnny Depp a Angelina Jolie v roman-
tickém thrilleru.
18. 2. v 19.00

OPRAVDOVÁ KURÁŽ/USA 
Hailee Steinfeld, Jeff Bridges, Matt 

Damon aj. v temném westernu.
19. - 20. 2. Festival CYKLOCESTOVÁNÍ 
Besedy – promítání – doprovodný program

PROGRAM FESTIVALU
19. 2.

09:00 – 09:30 Adam Kopečný – „Cyklo Le 
Mans – 24 hodin na kole bez řevu motorů 
a smogu“ – film
09:45 – 11:15 Josef Honz – „Pico del Ve-
leta 3396 m – nejvyšší silnice v Evropě“

11:45 – 13:15 Slávka Chrpová – „Camin-
ho Portuguệs“
14:00 – 15:30 Martina & Miloš Poživilovi – 
„Z Písku přes poušť až k moři nebo To je 
dost, že´s nás taky vyvez´, táto!“
16:00 – 16:15 Ortlieb – „Světové expedi-
ce“ – prezentace hlavního partnera
16:30 – 18:00 Aleš Ali Podivínský – „Inn-
ská cyklotrasa“
18:30 – 20:00 Renča & Martin Stillerovi 
- „Amerikou na kole – Kuba a pak dále“
20:30 – 22:00 Monika & Jirka Vackovi - 
„Bolivijské Altiplano – Cyklistické harakiri 
pro fajnšmekry“

20. 2.
09:00 – 10:30 Petr Srp – „V sedle napříč 
kamennou pouští (Izrael)“ 
11:00 – 12:30 Honza Galla – „Himalájemi 
na lehokole“
13:00 – 14:30 Markéta Lepíková & Jaro-
slav Balatka - „Ostře sledovaný Myanmar“
15:00 – 16:30 Jan Vlasák – „Srí Lanka“

24.-25. 2. v 19.00 hod.
OSTROV SVATÉ HELENY/ČR 

Příběh zpěváka (Láďa Kerndl), který se 
živil jako hudebník na zaoceánských vý-
letních lodích. Dále hrají: Tatiana Vilhel-
mová, Bolek Polívka, Pavel Bobek a další.

25.-27. 2. v 17.00 hod.
GULLIVEROVY CESTY/USA, 3D 

Gulliver mezi Liliputány.
26. 2. v 15.00 hod.

GNOMEO A JULIE/USA, 3D 
Anim. komediálně-dobrodružný snímek.

26.-27. 2. v 19.00 hod.
NEVINNOST/ČR 

Příběh obvinění ze sexuálního zneužití 
nezletilé dívky. Režie: Jan Hřebejk.

FILMOVÝ KLUB
15. 2. v 19.00 hod.
DALŠÍ ROK/VB

Výlet do jedné domácnosti během čtyř 
ročních období. 

22. 2. v 19.00 hod.
DRUHÁ STRANA MINCE/PL

Situační tragikomedie Druhá strana 
mince je nejzdařilejší polskou filmovou 

produkcí posledního desetiletí.
Nejnavštěvovanější české klubové 

filmy roku 2010
21. 2. v 19.00 hod.
PROTEKTOR /ČR 

Okupační drama z doby atentátu
na R. Heidricha. 

28. 2. v 17.00 a 19.00 hod.
VŠE PRO DOBRO SVĚTA A NOŠOVIC/ČR 
Nový celovečerní dokument režiséra Víta 

Klusáka. 
BIJÁSEK

18. 2. v 9.30 hod.
MALÝ BLESK/ČR 

Pásmo filmových pohádek
Pátek 18.2. 17.00 hod.

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE/USA
Film, inspirovaný oblíbenou dětskou 

knížkou, přivádí diváky do města, kde z 
nebe místo deště padá jídlo!

FILMY PRO SENIORY
16. 2. v 10.00 hod.

HABERMANNŮV MLÝN/ČR 
Drama Juraje Herze, jehož ústředním 
tématem je odsun Němců po válce. 

Výstava
1.-28. února

2000+ kresby, koláže, obrazy
– Ing. Arch. Jiří Smejkal

Vernisáž 1. 2. 2011 v 17 hodin

KAVÁRNA RADHOŠŤ 
Páteční hudební produkce 19-23 hodin

18. 2. Duo Pavel a Anička
25. 2. Fata Morgana

Veranda restaurant cafe
17. listopadu 1566
Tel.: 558 640 940 

25. 2. 11. 3. a 25. 3. 19 hod.
Opět tančíme, živá hudba

Hity 50.-70. let
19. 3. 19. hod. 

Speciální josefovská tancovačka

VERANDA

Žáci 11. ZŠ ve Frýdku-Místku představí 
ukázky své tvorby, která vychází z různých 
výtvarných projektů a snaží se zachytit 
nejen realitu, ale také pocitovou stránku 
našeho života, barevné doteky sebe sama 
a vyrovnání se s prostorem i momentální 
náladou.  Svět velkého města je náhle 
odsunut stranou, aby více vyniklo ticho a 
barva, okamžik klidu vložený do náruče 
papíru, smíření s časem a prostorem...

Ne všechny děti se stávají výtvarníky, 
většinou si ty nejlepší a nejnadanější na-
cházejí zcela odlišnou cestu životem. Je-
jich práce tu ale zůstávají, aby připomína-
ly barevný otisk ruky na zdech své školy, 
tak jako kdysi první lidé zanechávali své 
obrazy na stěnách jeskyní... 

Zuzana Lanzendörferová

Jedenáctka v Librexu
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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)

MaMiCentrum

Péče o matku a dítě POMAD,
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

tel.: 558 680 281, info@pomadfm.cz,
www.budumaminka.cz 

Vše pod vedením zdravotnických pracov-
níků, odborníků ve svých oborech (pouze 

porodních asistentek a fyzioterapeutů)

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)

- Návštěvní služba porodní asistentky 
(ZDARMA – na základě indikace lékaře)
- Masáže těhotných i po porodu (klasické 

i aroma)
- Laktační poradna

- Prodej aromaterapeutických produktů 
v bio kvalitě

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

Těhotenské a poporodní centrum

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

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

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 
celého 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 přiroze-
nou formou vnímat své tělo, pracovat s 

dechem, uvolnit se a odpočívat
Břišní tance pro těhotné – tancem k 

obnovení kontaktu s vaším tělem, cesta k 
vašemu ženskému principu a ženskosti
Tančení pro mámy a dětičky – tančí ne-
jen maminky, ale i děti a společně se učí 
vnímat a rozumět svému tělu v pohybu; 

CENTRUM MAGNOLIE

Novinky - Grafika Iva Hüttnerová
Obrazy - Gréta Sartori

tančit mohou též maminky s miminky v 
šátku 

Cvičení pro bolavá záda – aneb zdravé 
posilování a formování postavy;

Předporodní kurzy vedené porodní asis-
tentkou – příprava pro aktivní porod pro 

maminky s partnerem 
Těhotenské aromamasáže a holistické 

aromamasáže
Zápis do všech programů možný kdykoliv 

během roku.

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 pro-
blémy s kojením miminka či rodily císař-
ským řezem a chtějí se připravit na spon-
tánní porod anebo se chtějí na další porod 
jen „naladit“)

PRO MAMINKY:
- čokoládová fantazie (příjemná atmosfé-
ra, peeling celého těla, sprcha, čokoládo-
vá masáž a k popíjení horká čokoláda)
- aromaterapie pro šestinedělky a kojící 
maminky
- individuální konzultace 
správná manipulace s novorozencem a 
kojencem (kurz probíhající ve 2 lekcích s 
praktickým nácvikem je možné absolvo-
vat už v těhotenství nebo již s miminkem) 
- laktační poradna (pomoc při problé-
mech s kojením a prospíváním miminka 
v pohodlí Vašeho domova nebo v MaMi-
Centru)
- 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 aromaterapie 
– 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)

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

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

KLUB NEZBEDA

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

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

17. 2. (st) od 20h 
MICHAL SMOLAN

– Okolo Frýdku písnička
Nový pravidelný pořad. Každý lichý tý-
den bude plodný hudební skladatel, 
interpret a studiový nahrávač Michal 
Smolan pouštět a moderovat písničky ze 
svého bohatého archívu.

24. 2. (čt) od 20h
Jam Session

Každý sudý týden pravidelné hudební 
jamování. Většinou hrají: David, Michal, 
Matěj..., či kdokoliv, kdo má zrovna chuť.

25. 2. (pá) od 20h
ČAJFOLK

Info: www.kapelaicq.info
5. 3. (so) od 20h

Hanka Kopřivová 
Koncert skýtající výjimečnou atmosféru.
Info: www.hanakoprivova.wz.cz

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

16. 2. Preventivní a diskusní program 
na téma „PODVOD“

24. 2. Nezbednický karneval
28. 2. Filmové odpoledne

Každý pátek chodíme sportovat do
tělocvičny na 4. ZŠ od 15:30 do 16:30.

- 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)

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
I. LEKCE – ZÁKLADNÍ

TĚHOTENSKÁ PŘEDNÁŠKA
ZDARMA – na základě indikace ošetř. gyn.

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

15. 2. 2011 v 16:45
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVO-

ROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
23. 2. 2011 v 16:00
TERMÍNY CVIČENÍ:

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

Čtvrtek - 17:15
Pátek - 8:45, 10:00

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – TANEC, 
JÓGA

Úterý - 11:30 
POPORODNÍ CVIČENÍ

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

MANIPULACE
aneb „jak dítěti dopomoci správně růst“

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

polohy pro zklidnění nespavých a hyper-
aktivních dětí)

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

17. 2., 24. 2. – 9:30
II. BLOK PRO DĚTI od 7 - 12 měsíců

17. 2., 24. 2. – 10:45

úterý 15. 2.
Dětský maškarní karneval

MŠ Beruška
pracoviště Olbrachtova 1421 FM.

Velký sál KD Frýdek,začátek v 16.00 
hodin.

pátek 18. 2.
SPOLEČENSKÝ PLES – 5. ples 

Osmičky
Bohatá tombola, taneční vystoupení, půl-
noční překvapení, hudba – Bacardi music. 
Vstupné včetně večeře – 250 Kč. Před-
prodej vstupenek na sekretariátě školy 
u p. Dany Páchové – tel.: 558 445 130. 
Začátek v 19.00 hodin.

sobota 26. 2.
SPOLEČENSKÝ PLES – FOTBAL

FRÝDEK-MÍSTEK
Vyhodnocení nejlepších sportovců oddílu, 
bohatá tombola, taneční vystoupení. Vel-
ký sál KD Frýdek.

PŘIPRAVUJEME:
sobota 5. 3.

2. ročník MAŠKARNÍHO
EROTICKÉHO PLESU

Čeká vás hudební skupina SAGAR a 
lechtivý program plný překvapení
Více informací na www.fun-pro.cz

17. 2. – Karneval Broučků
Tradiční karnevalová šou proběhne v sále 
Sokolíku v Místku. Čeká nás přehlídka 
masek, soutěže pro děti, hraná pohádka 
a spousta tance. Domů si každé dítě od-
nese odměnu!
Začátek v 16.00 hod.
18. 2. – Výtvarka – Navlékání korálků

Jednoduchá práce pro děti a maminky.
14.-20. 2. NÁRODNÍ TÝDEN

MANŽELSTVÍ
21. 2. – Je manželství důležité i v 

dnešní době?
Přednáška Bc. Ivany Grussmannové z 
Poradny pro ženy a dívky spojená s be-
sedou o partnerských vztazích. Začátek v 
10.00 hod.

22. 2. – Beseda na téma:
Zavádění příkrmů

středa 23. 2. v 17.00 h
ABSTRAKCE

(vystavují žáci Zuzany
Lanzendörferové z 11. ZŠ)
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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

Programová nabídka

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

Místek, ul. Hlavní
15. 2. v 17.30 h - 19.00 h

Lašský či evropský básník Óndra Łyso-
horsky? – literární pořad

Knihovna Místek – Modrý salonek 
21. 2. v 17.00 h - 19.00 h

Strasti a slasti překladatele Bible – 
beseda

Knihovna Místek – Modrý salonek
24. 2. v 18.00 h - 20.00 h

Matto Grosso – Brazílie – cestopisná 
beseda

Knihovna Místek – Modrý salonek
Frýdek, Jiráskova

Únor až červen – etapová soutěž pro děti 
„Velké knihovnické putování“

oddělení pro děti Frýdek, Jiráskova – Mís-
tek, Hlavní, Frýdek, pobočka na 11. ZŠ

2. a 9. 3. v 9.00 h - 11.00 h
Minivýuky základů práce na PC a inter-

netu – nutná rezervace
Knihovna Frýdek – studovna
7. 3. 2011 v 12.30 h – 16.00

Výtvarná dílna pro děti
Knihovna Frýdek – oddělení pro děti a ml.

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

Naší aktuální nabídku najdete
na www.klicfm.cz.

Do kroužků a kurzů se lze hlásit
během celého roku.

19. 2. O POHÁR MĚSTA FM
V ČLOVĚČE, NEZLOB SE!

Program: Zúčastni se turnaje a vykopni, 
co nejvíce figurek.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pio-
nýrů 764, od 8:00 hodin
Startovné: 30 Kč
Informace: Jiří Šnapka, telefon: 604 524 
066, e-mail: jirka@klicfm.cz

26. 2. KARNEVAL – ODPOLEDNE 
S CHYTROLÍNEM A LENIVCEM

Program: Zveme všechny děti na maš-
karní karneval. Celým programem vás 
provedou Klauni z Balónkova Chytrolín 
a Lenivec. Čeká vás balónková show, 
sněhulák František, kouzelnická škola, 
spousta písniček a tanců, soutěže, tom-
bola a mnoho dalšího.
Místo a čas: ZŠ Pionýrů 400, Místek (6. 
ZŠ, tělocvična), 14:00 – 17:00 hodin
Vstupné: 50 Kč
S sebou: Přezůvky.
Informace: Eva Otýpková, telefon: 
736 150 088, 558 434 154, e-mail: eva@
klicfm.cz
Prodej vstupenek bude zahájen 10. února 
ve všech budovách SVČ Klíč FM.

ŠACHY
18. 2. - 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
Informace: Martin Kocur,
telefon: 732 224 966

22. 2. - 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
Informace: Martin Kocur,
telefon: 732 224 966

16. 2. středa STOUNDRUM 
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA 
UPROSTŘED TÝDNE – LOCAL DJs 
*VSTUP ZDARMA*
17. 2. čtvrtek SKLENÍK PARTY 
STUDENTSKÁ PARTY MÍSTNÍ SŠ
18. 2. pátek HITY ZA ZÁHROBÍ 18+
DJ KAMIL, DJka BARUCHA A STARÉ, 
SKVĚLÉ HITY DOBY MINULÉ, AKCE 
POUZE PRO DOSPĚLÉ LIDI *VSTUP 
OD 18 LET*
19. 2. sobota MOJA REČ & HIP-HOP 
PARTY
JEDNA Z NEJLEPŠÍCH SLOVENSKÝCH 
HIP-HOPOVÝCH KAPEL OPĚT VE 
STOUNU!!!
22. 2. úterý ELECTROBEAT THEATRE
ELECTROBEAT DJs A VEČER PLNÝ 
DNB, TEKNO, BREAKBEAT, ELECTRO 

*VSTUP ZDARMA*
23. 2. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
24. 2. čtvrtek PARTY OBCHODNÍ AKA-
DEMIE F-M
STUDENTSKÁ PARTY MÍSTNÍ STŘED-
NÍ ŠKOLY URČENÁ PRO JEJÍ STUDEN-
TY, ALE I ABSOLVENTY
25. 2. pátek BASS CONTACT 4
NUDANCE CREW AKA DJANE LADY 
SU+SHAKESBEER+F@TSOUND(SK), 
ZERO ROCKERS, STOUN DJS, DNB, 
NEURO, DUBSTEP, RAGGAJUNGLE
26. 2. sobota MŇÁGA & ŽĎOPR –LIVE!
KULTOVNÍ ČESKÁ KAPELA OPĚT VE 
STOUNU
PŘIPRAVUJEME:
5. 3. sobota NO NAME – LIVE

Zajímavá beseda s Petrou Biolkovou o 
výživě malých dětí. Začátek v 10.00 hod.

25. 5. – Výtvarka – Fantazie
s plastelínou

Přijďte si dětmi vytvořit originální posta-
vičky! Materiál k dostání u nás.

28. 2. – Návštěva kosmetičky
Kosmetička Iva Mročková nám předvede 
denní líčení a představí kosmetické pří-
pravky Mary Kay. Začátek v 10.00 hod.

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
Pondělí maňásková pohádka + přednáš-

ky 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 rehabi-
litačních míčích pod vedením zkušené 
porodní asistentky. 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 – děti (5-13 let) - 15.15 hod.
pokročilí – 16.30 hod.

začátečníci – 17.45 hod. 

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

DALŠÍ AKCE
GEOLOGICKÝ KROUŽEK

Úterý 15. února v 16,30 hodin
- Langův dům na ulici Hluboká

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

álu, poradenská služba, videoprojekce.
VÝSTAVA:

KAREL LEPÍK – OBRAZY Z LET
2006 – 2010

Pro děti
Sobota 26. února v 15 hod.

Kateřina Lužná
Kterak Zlobucha s Krákorkou ztratily 

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

Vstupné 20 Kč
Pro mládež a dospělé

Sobota 26. února v 18 hodin
INGovská pohádka aneb Pohřeb 

dobrý, všechno dobré! 
celovečerní představení autorské 

pohádky pro dospělé – hraje soubor ING 
Kolektiv. Vstupné 80 Kč

Půjčování kostýmů v únoru:
úterý až pátek od 15 do 17 hodin

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

www.divadloctyrlistek.cz

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

17. února v 19 hodin – Frýdecký zámek
4. zámecký koncert

TRIO NETÉ - KYTAROVÝ KONCERT
Účinkují: Vlastimil Flajšingr, Anna Slezá-
ková, Ďusi Burmeč. Program: P. J. Vej-
vanovský, M. Štědroň, T. Morley, A. Pia-
zzolla, B. Martinů, Ivo Bláha ad.
Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)

19. února v 15 hodin – Národní dům
Zemanovo divadlo Brno

TANEČNÍ A PÍSNIČKOVÝ KARNEVAL
Pohybový pořad plný písniček, tance, sou-
těží, drobných cen a nechybí ani promená-
da masek. Děti si zatancují krokodýlí tane-
ček, kung-fu, tanec lva v džungli a další. 
Celým karnevalem zní reprodukované 
známé dětské písničky i živě zpívané 
písničky principálky Zuzany Zemanové, 
které zaručeně roztančí všechny masky. 
Vstupné: 50 Kč

Další díl nového cyklu pravidelných cesto-
pisných přednášek, spojených s projekcí.
Jana Neboráková z občanského sdru-
žení M.O.S.T. opako-
vaně navštívila zapadlá 
místa v himálajském La-
daku. Slovem a obrazem 
se seznámíte s krásami 
tohoto koutu země, s ži-
votem tibetských uprch-
líků i s loňskou přírodní 
katastrofou a jejími ná-
sledky.
Součástí akce bude malý 
obchůdek s věcmi vyrobe-

Ladakh, Malý Tibet nými Tibeťany v exilu. Akce se koná v rám-
ci Festivalu pro Tibet (www.protibet.org).

2.3.2011, od 19 hodin
Hospůdka U Arnošta

www.zbeskyddosveta.cz
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