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slovo primátora
Vážení občané,
dovolte mi za vedení statutárního 

města Frýdku-Místku popřát vám do ná-
sledujících svátečních dní co nejvíce po-
hodových chvil v kruhu vám nejbližších, 
ve společnosti vašich přátel a lidí, kteří 
vám ve vánočním čase pomohou k dobré 
náladě. Nenechejme si ji zkazit různými 
neveselými zvěstmi a varujícími scénáři, 
mediální svět totiž potřebuje velké problé-
my a velké věci, i když tím často roztáčí spirálu dalších negativních 
událostí. Ve vánočním čase si všímejme věcí zdánlivě malých, ale 
o to důležitějších. Važme si toho, že tu jsme, že můžeme žít v ce-
losvětovém kontextu v jedné z bezpečnějších částí světa, i s jisto-
tami, které nám mohou připadat pod tlakem překotného tepu doby 
nedostačující, ale se kterými by se v jiných částech světa cítili jako 
v sedmém nebi. Mějme radost z toho, že nejsme sami, že jsou ko-
lem nás naši blízcí, na které se můžeme v těžkých chvílích spoleh-
nout. Jistotu můžete mít i v tom, že my na frýdecko-místecké radnici 
se stále budeme snažit, abyste se v našem městě cítili co nejlépe 
a nacházeli zde co nejlepší podmínky k životu.                 Petr Cvik

RADA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

VÁM PŘEJE ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE,

PROŽITÉ VE ZDRAVÍ, KLIDU A POHODĚ.

ZVONEČEK-STROMEČEK: Primátor Petr Cvik s vybraným dítětem 
spustili letošní vánoční výzdobu města.

Prosincové zasedání zastu-
pitelstva nejen nasměrovalo 
finance pro další rok, ale díky 
opoziční kritice vedlo rozsáh-
lou polemiku nad proběh-
nuvší a mimořádně zdařilou 
tradiční akcí na místeckém 
náměstí Přineste si zvoneček, 
rozsvítíme stromeček.

Kdo hlavní akci adventního 
programu ve městě navštívil, mu-
sel mít pocit „něčeho velkého“, 
protože náměstí podle očekávání 
praskalo ve švech. Přítomní měli 
mimo jiné možnost na vlastní oči 
vidět a slyšet Helenu Vondráčko-
vou, jejíž angažování ovšem opo-
zice kritizovala jako rozmařilost.

„Znakem toho, že akce byla 
úspěšná, je plné náměstí. Sluše-
lo by se poděkovat, akce přesa-
huje hranice města, jezdí na ni i 

Prosincové zasedání městského zastupitelstva
lidé z okolí,“ odmítal kritiku napří-
klad náměstek primátora Dalibor 
Hrabec. Zastupitelé vládnoucích 
stran ovšem museli i v dalším 
průběhu akci tvrdě obhajovat, 
protože opozice neváhala kritizo-
vat například i přítomnost punče 
a medoviny. „Punč a medovina 
k adventu patří, navíc byl k dis-
pozici i punč nealkoholický,“ 
reagoval Karel Deutscher. Další 
zastupitelé akci podpořili v tom 
smyslu, že dát lidem dostatek 
motivace k setkání na náměstí 
lze různými způsoby, ale davy se 
ztotožnily s vkusem, s jakým byl 
letošní advent připraven. „Celá 
akce byla dělána hlavně pro děti, 
akcí je v rámci adventu řada, pří-
pravou žily školy, chtěl bych při 
této příležitosti poděkovat 7. ZŠ 
za letošní ozdoby, děti dále na-

cvičovaly různá vystoupení - 8. 
ZŠ, Klíč, k něčemu jsme je při-
měli a dovedli. Stojíme si za touto 
koncepcí Vánoc, je za tím spous-
tu odvedené práce, i ze strany 
technických služeb na vánoční 
výzdobě města, a proto bych 
chtěl všem vyslovit dík,“ hodnotil 
primátor Petr Cvik, který na pó-
diu asistoval vybranému dítku se 
symbolickým klíčem od Vánoc.

„V porovnání měst v kraji 
nedáváme na adventní oslavy 
nijak horentní sumu, jsme rádi, 
že pořádající agentura kromě 
našeho příspěvku zajistila do-
statek sponzorů pro tak bohatý 
program, v němž nechyběly 
hvězdy, které umí přitáhnout 
široké publikum,“ doplnil náměs-
tek primátora Michal Pobucký.

Centrum sportu
Zastupitelé si v průběhu za-

sedání vyslechli prezentaci vo-
lejbalového oddílu ŠSK Beskydy, 
který marně usiloval o zařazení 
do Centra sportu. „Rada měs-
ta nezpochybňuje vstup tohoto 
oddílu, ale způsob, jakým se to 
mělo stát. Sportovní komise škrt-
la peníze šachům a basketbalu, 
nikoliv proporciálně všem spor-
tům, tento princip nám vadil,“ vy-
světloval primátor Petr Cvik, kte-
rý vyzval k celkové revizi pravidel 
Centra sportu, která se datují od 
roku 1997. Sportovní komise by 
se kromě nových pravidel měla 
zaměřit i na vykazované počty 
sportující mládeže.

Sportplex a Polárka
Ačkoliv městská společnost 

Sportplex vykazuje ve srovnání 
s obdobými v jiných městech mi-
mořádně příznivé ekonomické 
výsledky, její finanční podpora 
byla znovu terčem kritiky opozi-
ce, která vyzvala ředitele Petra 
Slunského k menší závislosti 
na městském rozpočtu. „I když 
máme letos nejnižší návštěv-
nost našich zařízení a došlo i k 
poklesu odběru ledové plochy 
ve víceúčelové sportovní hale, 
úsporami nákladů se nám poda-
řilo zachovat situaci a podpora 

města zůstává na stále stejné 
úrovni. Pracujeme tedy neustá-
le na zefektivňování činností a 
v harmonickém souladu se zá-
jmy města jako zřizovatele, kdy 
nabízíme adekvátně nízké ceny 
služeb, aby si je obyvatelé mohli 
dovolit,“ vysvětlil ředitel Sport-
plexu Petr Slunský.

„Sportplex má na starosti 
celou řadu ztrátových věcí, při-
bývá mu sportovišť ve správě, 
a pokud v této situaci dokáže 
fungovat se stejnou dotací, je to 
opravdu úspěch...

(Pokračování na straně 2)
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krátce

Prosincové zasedání 
městského zastupitelstva

(Pokračování ze strany 1)
... Přebírají náklady, výnosy 

se drží záměrně nízké, aby spor-
tování bylo dostupné místním 
lidem,“ doplnil náměstek primá-
tora Dalibor Hrabec.

Zastupitelé znovu debatovali 
i o výstavbě nové haly Polárka. 
„Příprava je v plném proudu, 
realizace začne v příštím roce. 
Když bychom nejprve zbourali 
starou halu a pak postavili no-
vou, neměli bychom zachovánu 
ledovou plochu, kterou potře-
bujeme pro místní hokej a kra-

sobruslení,“ vysvětlil náměstek 
primátora Michal Pobucký.

„Nemyslím si, že město stále 
žije tím, jak to bude s halou – úče-
lově tím žije zastupitelstvo. Vy 
jste chtěli pod estakádou rozvíjet 
jiné aktivity, ale my jsme rádi, že 
jsme je nasměrovali na Olešnou, 
že tam dnes máme atraktivní lo-
kalitu, kterou nám leckdo závidí, 
jsme pyšní, že jsme nepodlehli a 
neumístili relaxaci v centru měs-
ta. Opozice neustále kritizuje, ale 
jinou koncepci a řešení nenabízí,“ 
říká primátor Petr Cvik.  (pp)

Koncem listopadu proběhla na krytém aqua-
parku malá oslava. Zastřešená část aquaparku na 
Olešné slavila pět let své existence. Za tuto dobu 
už zdejší bazén s nejrůznějšími atrakcemi vyzkou-
šelo bezmála tři čtvrtě milionu lidí.

„Za dobu své existence krytý aquapark doká-
zal potvrdit účel, s nímž byl budován. Využívají jej 
v období pro venkovní koupání nevhodném nejen 
místní občané, ale přijíždějí i lidé z okolí a turisté, 
kteří už ví, že na Olešnou mohou zavítat za rela-
xací v každé roční době,“ říká náměstek primátora 
Michal Pobucký.

Nejvyšší návštěvností se mohl krytý aquapark po-
chlubit v letech 2007 a 2008, kdy překračoval hranici 
160 tisíc návštěvníků. V posledních letech jsou vzhle-
dem k obtížnější ekonomické situaci obyvatelstva 
čísla nižší, ale management Sportplexu se ve spolu-
práci s městem snaží stále zachovat cenovou hladinu 
vstupného na dostupné úrovni.                                (pp)

Beskydské informační cen-
trum Frýdek-Místek připravilo 
stejně jako v minulém roce 
Vánoční Den s průvodcem.

„Zastavte se společně s námi 
v předvánočním čase a pojďte 
s námi nasát tu pravou vánoční 
atmosféru a zároveň se dozvě-
dět, co jsou to liturgická období, 
advent, co znamenají jednotlivé 
adventní neděle, jak se v minulos-
ti ve Frýdku-Místku slavily Vánoce 
a jaké zde byly zvyky, v čem mají 
původ betlémy, vánoční stromy, 
koledy a jiné symboly Vánoc,“ 

Vánoční Den s průvodcem
vyzývá Lucie Talavašková z Bes-
kydského informačního centra.

Prohlídka se uskuteční v pon-
dělí 19. prosince od 16 hodin, 
kdy je sraz u kostela sv. Jakuba.  
Během 90-120 minut s průvod-
cem navštívíte tentokrát místec-
ké kostely – kostel. sv. Jakuba, 
kostel sv. Jana a Pavla a kostel 
Všech svatých. „Pro všechny 
budeme mít i tentokrát připra-
veno malé překvapení, kterým 
bychom rádi poděkovali za vaši 
přízeň v letošním roce,“ lákají or-
ganizátoři.  (pp)

Amnestie dluhů
Zastupitelstvo města Frýdek-

-Místek rozhodlo na svém zase-
dání 5. 12. o prominutí poplatků 
a úroků z prodlení vzniklých 
v souvislosti s opožděnými plat-
bami za užívání obecního bytu 
a zároveň stanovilo podmínky, 
za kterých tyto poplatky a úroky 
budou prominuty. Tzv. amnestie 
se vztahuje na dluhy vzniklé do 
30. 11. 2011 a dlužník je musí 
uhradit v období od 1. 1. 2012 
do 30. 6. 2012. Bližší informace 
naleznete na webu města www.
frydekmistek.cz nebo je získáte 
na magistrátu města, Radniční 
10, kancelář 207, 208, 210.

Hospic v názvu
„Centrum zdravotních a soci-

álních služeb, p.o. od 1. 1. 2012 
změní svůj název na Hospic Frý-
dek-Místek, p.o. Důvodem změny 
je jasná identifikace, účel a poslá-
ní, které zařízení plní, dále obecná 
znalost organizace pod pojmem 
hospic a častá záměna se zaříze-
ními s podobným názvem.

Omezení úřadu
Dne 29. prosince budou z dů-

vodu stěhování agend z Magis-
trátu města Frýdek-Místek na 
úřad práce úřední hodiny na ulici 
Palackého 115 v oblasti sociální 
péče zrušeny. Dne 26. 1. se pra-
covnice matriky zúčastní akre-
ditovaného semináře Společen-
ské obřady v pravomoci měst a 
obcí. Z tohoto důvodu bude dne 
26. 1. 2012 oddělení matriky pro 
veřejnost uzavřeno.

Výstava betlémů
26. prosince na Štěpána mů-

žete navštívit od 13 do 17 hodin 
tradiční výstavu betlémů v sídle 
tiskárny Kleinwächter na ulici 
Československé armády naproti 
8. základní školy. Budete si moci 
prohlédnout téměř tři desítky 
betlémů, z toho jeden pohyblivý. 

Vánoční turnaj
26. 12. pořádá TJ Slezská – 2. 

ZŠ Frýdek-Místek tradiční Vánoční 
turnaj ve stolním tenise v tělocvič-
ně ZŠ na ulici J. Čapka. Prezenta-
ce 8:30 - 9:00 hod, příchod boční 
brankou (zastávka MHD u Gust-
lička). Sportovní obuv s sebou. 
Zveme všechny členy, jejich rodi-
če, bývalé členy a neregistrované 
hráče z řad žáků i dospělých. 

Černé skládky
V měsíci listopadu město zlik-

vidovalo bezmála čtyři tuny od-
padu z černých skládek. Odbor 
životního prostředí a zeměděl-
ství ve spolupráci se společností 
TS a.s zkultivoval například 
lokality ul. Těšínská, Pod zám-
kem, Pod Puklí, Na Půstkách, 
Sokolská či Na Poříčí. Přes tunu 
odpadu odvezli z Frýdeckého 
lesa. Radnice znovu upozorňu-
je, že nepotřebné věci či jaký-
koliv odpad můžete odvézt do 
sběrných dvorů.  (pp)

Na jednání rady města dne 
13. prosince se dostavili zá-
stupci Krajského vojenského 
velitelství Ostrava, aby za ko-
ordinační výbor vzpomínkové 
akce Wolfram udělili primátorovi 
Petrovi Cvikovi pamětní odznak 
za finanční podporu města.

„Kraj se nám od armády 
značně vylidnil, ale jsme rádi, že 
Frýdek-Místek pomohl s usku-
tečněním akce, která připomíná 

Primátor dostal pamětní odznak
temné období druhé světové 
války, kdy byli vojáci vysazováni 
do týlu nepřítele. Chceme mlá-
deži připomínat jejich hrdinství, 
a proto se koná třídenní military 
camp, který je zakončen bran-
nou soutěží, na níž zúročí, co se 
předchozí dny naučili,“ promluvil 
k radním Ivan Hrvol z Krajského 
vojenského ředitelství, který byl 
ujištěn, že s pomocí města může 
počítat i nadále.  (pp)

NA JEDNÁNÍ RADY: Zástupci Krajského vojenského velitelství přišli 
poděkovat městu za podporu.   Foto: Petr Pavelka

Týmu pro mládež.
„Systém včasné intervence 

je již ve Frýdku-Místku zcela 
funkčním systémem. Postupně 
se daří zvyšovat kvalitu infor-
mací, které jsou do systému 
vkládány, a to jak ze strany 
orgánů sociálně-právní ochrany 
dětí, tak ze strany spolupracu-
jících institucí,“ říká náměstek 
primátora Michal Pobucký. 

Pro zajímavost – v průběhu 
roku 2011 bylo do systému vlo-
ženo 933 oznámení, z toho 356 
ze strany Policie  České repub-
liky a 209 ze strany Městské 

Tým pro mládež úspěšně funguje

ŘÍDÍCÍ VÝBOR: Na Systému včasné intervence spolupracuje město 
s řadou organizací.   Foto: Petr Pavelka

policie Frýdek-Místek. „Obecně 
všechna setkání Týmu pro mlá-
dež slouží k předávání informací 
a řešení problematických oblastí 
spolupráce mezi jednotlivými 
institucemi, které se podílejí na 
péči o ohrožené děti. Členové se 
také vzájemně informují o připra-
vovaných legislativních krocích, 
personálních a organizačních 
změnách. Nedílnou součástí 
práce Týmu je také představení 
nových nebo vznikajících služeb 
v našem městě a jeho okolí,“ 
uvedla Zdeňka Kučná, tajemnice 
Týmu pro mládež.  (pp)

Poslední zasedání Řídicí-
ho výboru Systému včasné 
intervence, který se snaží 

působit preventivně u pro-
blematické mládeže, se za-
bývalo především činností 

PĚT LET: Zaměstnanci Sportplexu oslavují pět let krytého aquaparku. Na slavnosti 
nechyběl ani náměstek primátora a jednatel společnosti Michal Pobucký (vlevo). 

Foto: Petr Pavelka

Krytý aquapark slavil pět let
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 městská policie
Našli hledaného
1. 12. služební pes poblíž cyklo-

stezky ve Frýdku označil při kont-
rolní činnosti svým štěkáním místo, 
kde se nacházely dva nově posta-
vené stany, ve kterých byly čtyři 
osoby. Při kontrole bylo zjištěno, 
že jeden z přítomných je osobou 
hledanou policií z důvodu příkazu 
k zatčení. U muže byla provede-
na bezpečnostní prohlídka, zda u 
sebe nemá zbraň, nebo jiný ne-
bezpečný předmět, a následně byl 
převezen na Policii ČR. 

Špinavá cesta
1. 12. byla na linku 156 nahlá-

šena blátem silně znečištěná ko-
munikace v Chlebovicích. Hlídka 
se telefonicky spojila se stavby-
vedoucím, který v dané chvíli za-
jišťoval čisticí vůz, který měl zjed-
nat nápravu. Po dvou hodinách 
strážníci provedli kontrolu cesty, 
která již byla v pořádku.

Hořel kanál
2. 12. ve tři hodiny odpoledne 

oznámila žena městské policii, 
že na ulici Pivovarská ze čtver-
cového kanálu vychází hustý 
kouř. Hlídka zjistila, že hoří listí, 
které bylo spadané do kanálu. 
Strážníci hořící listí uhasili.

Kamera dohlíží
2. 12. před devátou hodinou 

večer kamerová obsluha zjistila, 
že u vánočního stromu na náměstí 
Svobody se skupinka mladých lidí 
fotí, a když odcházeli, odnesli si ně-
které ozdoby z vánočního stromu s 
sebou. Na místo byla vyslána hlíd-
ka, která u mládeže provedla kon-
trolu. Bylo zjištěno, že ozdoba není 
odcizená, jen zůstala na místě po 
odpolední akci a je určena k likvi-
daci. Při kontrole byl ovšem zjištěn 
jeden mladistvý, ze kterého byl cítit 
alkohol. Když se ho strážník dota-
zoval, jestli pil alkoholické nápoje, 
odpověděl, že ne a je ochotný 
provést dechovou zkoušku. Ta ale 
potvrdila přítomnost alkoholu v de-
chu, a to 1 promile. Celá událost 
byla oznámena odboru sociální 
péče a mladík byl na místě předán 
zákonnému zástupci.

12 tisíc nalezeno
4. 12. odpoledne bylo ozná-

meno z prodejny Kaufland, že 
zákaznice u pokladny našla vět-
ší obnos peněz. Hlídka na místě 
převzala dvanáct tisíc korun čes-
kých a osobní doklad, který byl 
přiložený u finanční hotovosti. O 
tomto nálezu byl sepsán úřední 
záznam. Za necelé dvě hodiny 
se na základnu městské policie 
dostavila žena, která přesně po-
psala ztrátu a doložila, že finanční 
obnos je její. Nález jí byl předán. 

Potyčka se škodou
4. 12. večer bylo oznámeno 

na městskou policii, že v baru 
ve Frýdku došlo k potyčce mezi 
dvěma muži, při které došlo k 
rozbití skleněné výlohy, kterou 
nikdo z přítomných nechce uhra-
dit. Hlídka na místě zjistila, že 
oznámení se zakládá na pravdě 
a iniciátoři se nejsou schopni do-
mluvit. Z toho důvodu byla celá 
věc předána Policii ČR.  (pp)

Zastupitelé statutárního 
města Frýdku-Místku schválili 
na svém posledním zasedání 
rozpočet na rok 2012, s jehož 
položkami se mohli seznámit 
na speciálním semináři, který 
jednání předcházel. Přijatý roz-
počet reflektuje současnou ob-
tížnou hospodářskou situaci.

„Rozpočet je z naší strany 
opatrný, připravený na další do-
pady ekonomické krize. Lehce 
jsme podhodnotili příjmové strán-
ky a prakticky se šetřilo na všech 
frontách,“ shrnul základní filo-
zofii městských financí na příš-
tí rok primátor Petr Cvik.

Rozpočet počítá s příjmy, včet-
ně příjmů z okruhu financování 
(272 milionů korun – zůstatek 
z minulého roku, čerpání revol-
vingového úvěru, čerpání úvěru 
ČSOB a účelových fondů měs-
ta) ve výši 1257 milionů korun, 
což je ve srovnání s upraveným 
rozpočtem po 4. změně rozpočtu 
na tento rok o 339 milionů korun 
méně. Výdaje, včetně výdajů 

Rozpočet města je schválenRozpočet města je schválen

SEMINÁŘ K ROZPOČTU: Zájemci se mohli se strukturou rozpočtu 
seznámit již před zasedáním zastupitelstva.  Foto: Petr Pavelka

z okruhu financování (82 milionů 
korun – splátky úvěrů, příděly do 
účelových fondů), činí samozřej-
mě rovněž 1257 milionů korun. 

Ve srovnání s rozpočtem pro 
rok 2011 (upraveným po 4. změ-
ně rozpočtu) jsou předpokláda-
né celkové zdroje i výdaje v roce 
2012 nižší o téměř 339 milionů 
korun. Důvodem je především 
skutečnost, že do rozpočtu na 
rok 2012 nejsou zahrnuty výda-
je na příspěvek na péči, dávky 
pomoci v hmotné nouzi a dávky 
zdravotně postiženým občanům, 
které byly do roku 2011 plně kry-
ty z dotací od Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí ČR a které 
budou od 1. 1. 2012 vyplácet 
úřady práce. V upraveném roz-
počtu pro rok 2011 tyto výdaje 
činily 251 milionů korun, také o 
tyto peníze je tedy nižší rozpočet 
města na rok 2012. Další rozdíl 
tvoří nižší účelový zůstatek z mi-
nulých let (r. 2011 – 53 milionů, 
r. 2012 – 22 milionů), ale také 
nižší příjmy z výherních hracích 

přístrojů, nižší příjmy za ukládání 
odpadu z důvodu rekonstrukce 
a rozšíření skládky a podobně.

Hlavním zdrojem financování 
budou opět daňové příjmy, kte-
ré tvoří 66 % celkových příjmů 
města (objemově největší polož-
kou daňových příjmů tvoří příjmy 
z výnosu DPH, které jsou v roce 
2012 očekávány ve výši 269 mi-
lionů korun). Dále v roce 2012 
bude město čerpat revolvingový 
úvěr ve výši 42 milionů korun (v 
roce 2011 čerpáno 84 milionů) a 

nový úvěr od ČSOB ve výši 200 
milionů korun. 

V rámci odborů získá z roz-
počtu nejvíce financí odbor 
investiční (293 milionů), odbor 
dopravy (209 milionů) a odbor 
školství (159 milionů korun).

„Z největších připravovaných 
investic lze jmenovat výstavbu 
haly Polárka, revitalizaci parků 
na sídlišti Slezská a akce v rámci 
projektu „Úspory energie školních 
budov IV“,“ vyjmenoval náměstek 
primátora Michal Pobucký.  (pp)

Frýdek-Místek se může 
pyšnit velkým množstvím mo-
derních dětských hřišť splňu-
jících potřebné bezpečnostní 
a hygienické parametry. Další 
přibylo ve frýdecké části měs-
ta mezi obytnými domy ulic 
Jeronýmova a Mánesova. Již 
21. dětské hřiště ve městě, 
které bylo zrekonstruováno 
podle přísných norem Evrop-

Město zrekonstruovalo další dětské hřiště

NOVÉ HŘIŠTĚ: Další koutek ve městě, který může naplno sloužit dětem.

ské unie, bylo uvedeno do 
provozu za účasti náměstka 
primátora Michala Pobuckého.

„Dětská hřiště ve městě re-
konstruujeme postupně od roku 
2005. Dnes máme za sebou 21 
zrekonstruovaných dětských 
hřišť z celkem 27, přičemž dvě 
hřiště byla vybudována zce-
la nově, a to na Černé cestě 
a v parku B. Smetany u lávky 

přes řeku Ostravici. V letošním 
roce také započaly přípravné 
práce na dalších dětských hřiš-
tích, která by v budoucnu měla 
vzniknout na Olešné, na sídlišti 
Riviéra, na Spořilově, na ul. Dr. 
M. Tyrše a na sídlišti Slezská 
na ulici Sadová. Celkově by tak 
statutární město Frýdek-Místek 
provozovalo 32 certifikovaných 
dětských hřišť,“ uvedl náměstek 
primátora Michal Pobucký. 

Původní dětské hřiště uvnitř 
bloku obytných budov na sídlišti 
Jiráskova, mezi ulicí Jeronýmo-
vou a Mánesovou, bylo na zpev-
něných asfaltových plochách 
doplněné kovovými trubkovými 
prolézačkami a pískovištěm a 
bylo ve velmi špatném, prakticky 
nevyužitelném stavu. „Město jej 
ale nemohlo rekonstruovat dříve, 
jelikož pozemky nebyly v našem 
majetku ani ve správě odboru ži-
votního prostředí a zemědělství. K 

rekonstrukci jsme mohli přistoupit 
až po vyřešení majetkoprávních 
vztahů,“ doplnil Michal Pobucký. 

„Zrekonstruované hřiště na 
ulici Jeronýmova má nepravi-
delný podlouhlý tvar. Původní 
asfaltový povrch nahradil umě-
lý trávník a kovové prolézačky 
vystřídaly multifunkční sestavy, 
které zahrnují lanové prolézač-
ky, lezeckou stěnu, houpačky 
na pružinách i na řetězech, 
skluzavku s tunelem, duhový 
domeček, čarodějnickou tabuli i 
pískoviště o velikosti 4x4 metry,“ 
vyjmenoval vedoucí odboru ži-
votního prostředí a zemědělství 
Jaroslav Zezula s tím, že u hři-
ště bylo umístěno pět parkových 
laviček a dva odpadkové koše. 

Celkové náklady na realizaci 
dětského hřiště činí 2,17 milio-
nu korun a jsou plně hrazeny z 
rozpočtu statutárního města Frý-
dek-Místek.  (pp)

Náměstek primátora a ve-
litel Městské policie ve Frýd-
ku-Místku Michal Pobucký ve 
čtvrtek 1. prosince rozdal prv-
ním pěti strážníkům „Stužky 
za věrnost“. Do konce roku je 
získá celkem 23 strážníků, kte-
ří u městské policie slouží ne-
přetržitě deset a více let. Jed-
ná se o zavedení nové tradice.

„K udělování zvláštního oce-
nění jsme přistoupili po vzoru 
Městské policie Ostrava, se 
kterou máme podobné interní 
předpisy a která stužky rozdává 
již několik let. Nevymysleli jsme 
tedy nic převratného, mám ale 

Strážníci dostali „Stužky za věrnost“

STUŽKY ZA VĚRNOST: Ocenění strážníci mezi náměstkem primátora 
Michalem Pobuckým a ředitelem městské policie Milanem Sněhotou.

za to, že toto zvláštní ocenění, 
které je považováno za morální 
a prestižní ocenění, u naší měst-
ské policie chybělo. Strážníci, 
kteří u městské policie slouží 
nepřetržitě deset a více let, si 
jej právem zaslouží. Vždyť i díky 
jejich práci je v našich ulicích 
bezpečněji, podle posledních 
průzkumů jsme pátým městem 
s nejnižší kriminalitou v rámci 
kraje,“ řekl náměstek primátora 
Michal Pobucký s tím, že nejdéle 
sloužícím strážníkem u MP Frý-
dek-Místek je Ladislav Kerekeš, 
který je strážníkem od 22. 7. 
1991, tedy přes 20 let. 

„Při udělení stužky v červeno-
-žluto-modré barvě byl strážní-
kům předán také pamětní list a 
drobné upomínkové předměty. 

Stužku za věrnost mohou stráž-
níci nosit na uniformě, podle pra-
videl nošení,“ doplnil ředitel MP 
Milan Sněhota.



4 Prosinec 2011Školství

Již téměř celé desetiletí 
pořádá frýdecko-místecká 
Základní škola Jiřího z Podě-
brad pěveckou soutěž nazva-
nou Vánoční nota, určenou 
dětem z mateřských škol a 
žákům prvního stupně. I letos 
se jich na pódiu Nové scény 
Vlast sešlo nespočet.

Pěvecká soutěž pod zášti-
tou a s podporou Statutárního 
města Frýdek-Místek získává 
na stále větší oblibě. Kvalitní a 
sehraný moderátorský projev 
sourozenců Slezákových podtr-
hl význam a úroveň celé soutě-
že. Tradičně již vystupují na Vá-
noční notě se svými písničkami 
děti z městských mateřských 
škol Skřivánek, Mateřídouška 
a Anenská. Vítěze mezi nimi 
tentokrát porota ve složení Dra-
homíra Jurtíková, Jaroslava Ho-
ráčková, Marie Divišová, Šárka 
Brandová a Marie Göttlicherová 
nemusela ani vybírat, protože 

Tradiční Vánoční nota ve VlastiTradiční Vánoční nota ve Vlasti
zvítězily všechny děti a hned 
po vystoupení si vybraly svou 
odměnu.

„Letos vystoupily děti ze 
sedmi městských základních 
škol – z 1., 4., 5., 6., 7., 8. a 11. 
základní školy,“ uvedla hlavní 
organizátorka soutěže a zástup-
kyně ředitele pro první stupeň 
Táňa Janošcová a pokračovala: 
„Výběr vánočních písní a koled 
i pěvecká úroveň našich soutě-
žících z prvního stupně každo-
ročně vzrůstá. Je vidět pečlivá 
příprava jak samotných žáků, 
tak i mravenčí práce jejich peda-
gogického doprovodu.“

V kategorii prvních a druhých 
tříd zvítězila Tereza Durčáková 
z 11. základní školy. Druhá byla 
Eliška Stracková z 8. základní 
školy a bronzová příčka patří 
Tomáši Valoškovi ze 6. základní 
školy. V kategorii třetích až pá-
tých tříd patří prvenství Sandře 
Nyklové z 1. ZŠ, druhá byla Ve-

ronika Lednická z 11. základní 
školy a třetí skončila Tereza 
Koukalová ze 6. základní školy.

„Celou akci bychom nemohli 
uskutečnit bez významné po-
moci našich sponzorů, zejména 
Technických služeb, a.s., Frý-
dek-Místek, distributora učebnic 
Škola plus pana Stieborského, 
nakladatelství OUP, SRPŠ při 
naší základní škole, Pekárny 
a cukrárny Ostrava-Martinov a 
Jaroslavy Horáčkové. Patří jim 
naše poděkování,“ připomněla 
Táňa Janošcová a dále dopl-
nila: „Snažili jsme se připravit i 
zajímavý a poutavý doprovodný 
program. Úvodní fotoprezen-

taci, přibližující naši školu, vy-
robila naše kolegyně z prvního 
stupně Jana Štefková. Kytarové 
vystoupení žáka pátého ročníku 
z Jedenáctky Tomáše Tichán-
ka pod vedením učitele hudby 
Dalibora Šlachty určitě nadchlo 
všechny hudební příznivce. Ti 
se mohli jeho výkony potěšit i 
v dalším vystoupení, tentokrát 
v kytarovém kvartetu Základní 
umělecké školy ve Frýdku-Míst-
ku, které vede ředitel školy La-
dislav Muroň.“ I samotná mode-
rátorka Vánoční noty překvapila 
publikum téměř profesionálním 
pěveckým výkonem.

Návštěvníky soutěže upou-

tala i výstavka keramiky, kterou 
jako každým rokem přichysta-
ly děti z keramického kroužku 
školní družiny pod vedením 
vedoucí vychovatelky Aleny Ba-
řinové.

Tečku za programem udělal 
pěvecký sbor prvního stupně 
Ivo Katzlera, který zazpíval dvě 
vánoční písně místní autorky Ja-
roslavy Horáčkové.

„Poděkování patří i vedoucí 
odboru školství, kultury, mláde-
že a tělovýchovy Iloně Nowako-
vé, která celou soutěž zahájila a 
svou účastí ji podpořila,“ dodal 
na závěr ředitel pořádající školy 
Jiří Adámek.  Renata Spustová

I letos čekal deváťáky vý-
jezd za hranice České repub-
liky na setkání s historií za 
hranice našeho státu. Cílem 
jejich cesty byla polská města 
Osvětim, Březinka a Krakov.

„Návštěva západních Slovanů 
proběhla 22. listopadu. První kro-
ky vedly do Osvětimi. Zde se nás 
ujali polští průvodci, kteří nám 
v češtině sdělili velmi zajímavé 
informace. Dozvěděli jsme se, 
že Osvětim, německy Auschwi-
tz, je asi čtyřtisícové městečko 
v jižním Polsku. Na rozkaz Hein-
richa Himmlera roku 1940 zde 
byl v bývalých kasárnách polské 
armády založen vyhlazovací 
koncentrační tábor. Velitelem tá-
bora byl jmenován Rudolf Höss. 
Na vybudování tábora se podíleli 
vězni z koncentračního tábora 
v Dachau. Funkci dozorců vyko-
návali příslušníci oddílů SS a také 
němečtí kriminálníci z koncent-
račního tábora Sachsenhausen,“ 
vysvětlila historické souvislosti 
učitelka Iva Vránová a pokračo-
vala: „Prohlédli jsme si jednotlivé 
budovy, v nichž byly umístěny 
předměty a osobní věci.“ Zhléd-
nutí exponátů, které mohou vy-
volat až osobní vzpomínky na 
každého vězněného člověka, 
nenechalo žáky lhostejné. Vypo-
vídají o krutostech v zacházení 
s lidmi, kteří se do tábora dostali.

Jedenáctka po stopách historie
„Myslím si, že exkurze na 

všechny zapůsobila a každý by 
se měl s nedávnou minulostí 
tímto způsobem seznámit,“ do-
dala Sharon Gruberová.

Další cesta vedla do Březinky 
– koncentračního tábora ležícího 
tři kilometry od Osvětimi. Byl to 
největší vyhlazovací tábor za dru-
hé světové války, v němž zemřelo 
asi 1,1 milionu lidí, hlavně Židé.

Poslední zastavení vedlo do 
královského města Krakova. 
Toto historické město bylo síd-
lem polských králů a jsou zde 
také pohřbeni. Prohlédli jsme si i 

Katedrálu na Wawelu a vstoupili 
i do krypty, v níž jsou uloženy 
ostatky významných polských 
osobností vedle Adama Mickie-
wicze i bývalý polský prezident-
ský pár – manželé Kaczyńští.

„Prošli jsme si historická zá-
koutí města a dozvěděli jsme 
se spoustu zajímavých infor-
mací. Materiály, které žáci tímto 
způsobem získali, budou dále 
zpracovávat. Myslím si, že tato 
dějepisná exkurze zanechala 
v dětech hodně dojmů a splnila 
po výchovné stránce svůj účel,“ 
uzavřela Iva Vránová.

VÁNOČNÍ VÝZDOBA: Ozdoby na městský Vánoční strom 
zajišťovala letos 7. ZŠ, 92 kusů ozdob měla ve své režii paní 
Dagmar Gavorová, vychovatelka školní družiny.

Za Mikulášem si zajeli
6. 12. třeťáci 4. ZŠ až do skan-
zenu v Rožnově pod Radhoš-
těm, aby se seznámili se živo-
tem našich předků. Exkurze 
tak navázala na právě probí-
rané učivo předmětu Člověk a 
jeho svět.

Děti si přiblížily život lidí na 
vesnici před zhruba 200 lety. 
Navštívily školičku, kovárnu, 
domečky, ve kterých se tkalo, 
peklo i přadlo. A protože byl 
předvánoční čas, mohly ochut-

Čtyřka na Valašsku
nat tradiční vánoční pečivo a sle-
dovat výrobu vánočních ozdob. 
Přesvědčily se, že dřevěné měs-
tečko je krásné nejen v létě, ale i 
v zimě má své kouzlo. Nakoupily 
si dárečky pro své blízké.

Největším zážitkem pro děti 
bylo vidět pravé valašské čerty, 
ze kterých šel opravdu strach. 
Ještě že znaly nějakou tu koledu 
a čerti odešli s nepořízenou. Za 
pěkný výkon a odvahu si vyslou-
žily od Mikuláše křížaly.

Mgr. Radka Gebauerová
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Lískovecká škola je přihlá-
šena do mezinárodního pro-
jektu Kampaň za snižování 
množství odpadu.

Cílem kampaně „Když méně 
znamená více, aneb snižme 
množství odpadu“ je snížit 
množství odpadu a působit na 
změnu chování žáků a studentů 
na celém světě. V rámci plnění 
tohoto projektu připravili žáci
7. třídy akci pro své spolužáky 
v 1. třídě. Nejdříve jim vysvětlili, 
proč je nutné třídit odpad, sezná-
mili je s „odpadem“, který s se-
bou přinesli, a s „popelnicemi“, 
do kterých pak prvňáci třídili a 
sdělovali, proč právě tam odpad 

V Lískovci bojují s odpady
patří. Poté zasedli prvňáčci do 
lavic a namalovali své předsta-
vy o Zemi, jak by měla vypadat, 
když budeme řádně třídit odpad.

V rámci projektu Rozvíjení 
technických znalostí a doved-
ností a zájmu o technická po-
volání u žáků prostřednictvím 
frontálních fyzikálních pokusů 
a pokusů podporovaných ICT 
financovaného z prostředků 
Evropské unie se v prostorách 
hotelu Odra na Ostravici usku-
tečnil od 25. do 27. listopadu 
badatelský pobyt žáků osmé-
ho a devátého ročníku z frý-
decko-místecké Jedenáctky.

„Hlavním cílem projektu je 
seznámit žáky s nejmoderněj-
šími trendy výuky ve fyzice, a 
to s měřením fyzikálních veličin 
prostřednictvím souprav ePro-
Lab, které díky propojení s po-
čítači umožňují automatickou 
vizualizaci dat, práci s grafy, 
naměřenými hodnotami a tabul-
kami,“ uvedla výkonná mana-
žerka projektu a učitelka fyziky 
Renata Spustová a dodala: „V 
rámci badatelské exkurze jsme 
provedli první hlubší seznáme-
ní žáků s polovodičovými čidly 
teploty a se siloměry. Žáci se 
naučili nastavit optimální para-
metry měření, odečítat hodnoty 

Badatelská exkurze z prostředků EU
přiblížila fyziku žákům novým způsobem

z grafu, zjišťovat rozdíly v na-
měřených veličinách a zapisovat 
naměřené hodnoty do tabulek.“ 
Záměrem badatelské exkurze 
však bylo také přiblížit žákům 
environmentální aspekt fyziky 
v tématu energie. Na prezen-
tace z oblasti využití sluneční 
energie a ekologických způsobů 
čerpání energie z přírody nava-
zovaly pracovní dílny, v nichž 
žáci své nově získané poznatky 
využili ke zpracování posterů či 

pracovních listů. „Velký zájem 
dětí vzbudila pracovní dílna uči-
tele Daniela Hosnédla, na které 
děti téměř tři hodiny se zájmem 
vytvářely a pájely vlastní impro-
vizovaný semafor z led diod,“ 
popsala další náplň exkurze 
koordinátorka projektu Lucie 
Butkovová a uzavřela: „Neza-
pomněli jsme ani na relaxaci a 
vycházky do přírody. Program 
pobytu byl velmi nabitý a naši 
žáci z něj odcházeli nadšení.“

Střední škola, Základní 
škola a Mateřská škola, Pio-
nýrů 2352, Frýdek-Místek je 
zapojena do projektu „Inter-
kultura“ – Mobilní škola inter-
kulturního učení, jako nástroj 
pedagogů pro zvládání bariér.

Hlavním cílem projektu, který 
byl rozložen do dvouletého cyklu 
a nyní končí, bylo vytvořit řadu 
dílčích metod a realizovat 60 mo-
delových prožitkových multikultur-
ních programů s praktickým vyu-
žitím ve výuce. Tento projekt byl 
financován z Evropského sociální-
ho fondu a státního rozpočtu ČR.

Metoda prožitkových hodin, 
seminářů a dalších technik je 
velice vhodná, a to zejména pro 
žáky naší školy, kdy se jedná o 
děti handicapované, především 
z titulu určité míry mentální ne-
dostačivosti, ze sociálně znevý-
hodněného prostředí, k čemuž 
se často druží i poruchy chování.

Vzhledem k tomu, že se trvale 
snažíme a hledáme ve výuce tako-
vé přístupy – na bázi prožitkových 
hodin, bylo rozhodnuto pro děti, 
jejichž chování je v daném měsíci 
hodnoceno jako bezproblémové, 
uskutečňovat akce „Vaříme za 
odměnu“. Těchto akcí se vždy zú-
častňují v daném měsíci dva žáci 
z každého ročníku II. stupně. 

Chceme tak postupně moti-
vovat všechny žáky, aby zlepšili 
své chování a mohli se také uve-
dené prožitkové akce zúčastnit.

Mimořádně zdařilá akce se 

Vařit se dá i za odměnu

uskutečnila dne 29. 11., kdy se 
nám podařilo zajistit účast dvou 
dobrovolnic ze zahraničí, které 
v současné době pracují v tři-
neckém zařízení BUNKR.

Jednalo se o slečny Chiru Ancu 
z Rumunska a Oksanu Yermolen-
ko z Ukrajiny. Pod vedením těchto 
děvčat a za významného přispění 
p. uč. Mgr. Zemanové žáci připra-
vili ochutnávku typických národ-
ních pokrmů s poněkud exotickými 
názvy Ciulama de pui cu mamaliga 
(kuřecí maso s omáčkou a kukuřič-
nou kaší) a Vareniki (taštičky plně-
né tvarohem).

Vybraní žáci, kteří tak byli 
ocenění za své chování v měsíci 
říjnu, hodnotili tuto akci jako velmi 
zdařilou, připravené pokrmy jim 
chutnaly a navázali velice hezké 
vztahy s oběma dívkami, které ač 
jsou v naší republice necelého 
půl roku, dobře se kromě perfekt-
ní angličtiny domluví i česky.

V této souvislosti je nutno po-
děkovat také vedoucímu projek-
tu p. MgA. Petru Kantorovi, který 
nám s mimořádnou obětavostí a 
ochotou pomohl celou akci orga-
nizačně i materiálně zajistit.

Věříme, že tato akce bude 
mít kladný motivační účinek i pro 
ostatní naše žáky, což by v ko-
nečném důsledku mělo vést k 
postupnému zlepšení jejich cho-
vání a obohacení školního života 
o pozitivní zkušenosti.

PhDr. Pavel Mrózek,
školní psycholog

 Žáci a učitelé Střední 
školy, Základní školy a Ma-
teřské školy na ulici Pioný-
rů 2352 ve Frýdku-Místku si 
vás dovolují co nejsrdečněji 
pozvat na probíhající výsta-
vu žákovských prací. Výsta-

„Vánoce ve škole“ v Librexu
va se koná ve spolupráci 
s knihkupectvím Librex na 
ulici Hlavní v Místku. 

Výtvarné práce našich žáků 
vám navodí sváteční mikuláš-
skou a vánoční atmosféru. Pro 
ty z vás, kteří by si chtěli připo-
menout důležitost obou svátků, 
jsme připravili krátké povídání 
o historickém původu a symbo-
lech tohoto období. Přijďte se 
potěšit a načerpat atmosféru při-
cházejících Vánoc, kterou jsme 
pro vás připravili.

Mgr. Otilie Smolánová

V rámci projektu „GENS UNA 
SUMUS - hra, ktorá spája náro-
dy“ proběhla na Mikuláše 6. 12. 
2011 poslední akce – Záverečný 
šachový turnaj v Čadci – prvý 
ročník medzinárodného šacho-
vého turnaja. 

Tohoto turnaje se zúčastnilo 
celkem 90 hráčů základních a 
středních škol z žilinského kraje 
a také žáci z Českého Těšína a 
samozřejmě početná skupina zá-
stupců největší a nejúspěšnější 
šachové školy v ČR – Beskydské 
šachové školy.

Turnaj zahájil ředitel samo-
správného žilinského kraje PhDr. 
Pavol Holeštiak, PhD. – popřál 
všem hráčům mnoho štěstí ve hře 
a věří, že bude tento projekt pokra-

Šachy – hra, která spojuje národy

čovat i v dalších letech.
Na úvod turnaje navštívili hráče 

Mikuláš s čertem a anděly a všech-
ny hráče obdarovali čokoládovými 
mikuláši. Poté již nic nebránilo 
tomu, aby mohly započít boje na 
64 polích. Během ročního projektu 
někteří žáci dosáhli výrazného po-
kroku v šachovém umění, a proto 
nebylo vůbec zřejmé, kdo se sta-
ne celkovým vítězem turnaje, jak 
v dívčí, tak v chlapecké kategorii. 
Hrálo se tempem 2x15 minut na 
partii, celkem 7 partií.

Celkovým vítězem se stal s 6,5 
body člen Beskydské šachové 
školy Tomáš Pavelek. Stříbro 
vybojoval Jakub Kupka s 6 body 
z Gymnázia v Turzovce a bronz ze 
stejné školy Matúš Ďurník, rovněž 

s 6 body. V dívčí kategorii již domi-
novala Beskydská šachová škola. 
1. místo vybojovala ziskem 6 bodů 
Magdaléna Miturová, 2. místo Te-
reza Beluská s 5,5 body a 3. místo 
Natálie Kaňáková s 5 body.

Pro nejlepší hráče byly připrave-
ny poháry, medaile a věcné ceny, 
navíc každý z hráčů obdržel památ-
ní účastnickou medaili. Všichni tedy 
odcházeli s dobrou náladou, že si 
dobře zahráli a ještě něco získali. 
Jen byli trochu smutní, že je to již 
poslední akce tohoto projektu.

Během roku se žáci zúčastnili 
mnoha přednášek, své teoretic-
ké znalosti prověřovali v mnoha 
turnajích, v září proběhl třídenní 
tábor v Beskydech se zdoláním 
Lysé hory. Také se zúčastnili šesti 
workshopů, kde mohli vzájemně 
diskutovat na různá témata, čímž 
se navázala také mnohá přátel-
ství. Samotní účastníci byli tímto 
projektem doslova nadšeni, jistě u 
nich nastal pomocí šachového tré-
ninku rozvoj osobnosti a oni budou 
aplikovat nabyté vědomosti jak ve 
školních lavicích, tak i v soukro-
mém životě. Touto akcí končí celý 
projekt, ale budeme věřit, že bude 
mít pokračování jak tento samotný 
turnaj, tak i celý projekt.

y p j j y
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fotbal mládeže

Plavání veřejnosti zajišťujeme 
pouze koupením permanentky 

(plavenky). 
Cena plavenky je
500 Kč/čtvrtletí.

Děti do 10 let 500 Kč/půlroční. 

Plavání pro veřejnost bude 
zahájeno od 12. 9. 2011 
pondělí: 18.00 - 19.00;

úterý: 16.00 - 17.00 (do ledna 
2012); čtvrtek: 18.00 - 19.00;

pátek: 19.00 - 20.00

PLAVÁNÍ VEŘEJNOSTI NA 11. ZŠ 

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Sportovní hala SPŠ v Místku na ul. 28. října 939
Dorostenecká liga

17. 12. BK FM – SBŠ Ostrava B (kadetky U17)
Oblastní přebor severní Morava

15. 12. BK FM – SK UP Olomouc B (ženy)
17. 12. BK FM – TJ Lokomotiva Krnov (muži)
Aktuální informace na www.basketfm.net

Basketbalový klub Frýdek-Místek

LYŽOVÁNÍ DĚTÍ Z MATEŘSKÝCH ŠKOL
Pro začátečníky i pokročilé

9.-13. ledna 2012 | MŠ Místek, 16.-20. ledna 2012 | MŠ Frýdek
Místo: Zlatník – Visalaje; Věk: od 4 let; Cena: 2.000 Kč

Cena zahrnuje dopravu, skipasy, lektory, pedagogický doprovod, 
pojištění, odměny, diplomy, všestrannou péči o děti po celou dobu…

Informace a přihlášky:
• SVČ Klíč FM, budova A, Pionýrů 767, Místek

• Anna Křistková, Telefon: 736 740 256, 558 434 154,
E-mail: lyzovani@klicfm.cz

Bazén přes vánoční prázdniny
od 23. 12. 2011 do 2. 1. 2012 uzavřen!

FRÝDEK-MÍSTEK – HRANICE 23:23 (11:13): Frýdku-Místku patří v házenkářské extralize 8. příčka 
za čtyři výhry, dvě remízy a sedm porážek.                      Foto: Petr Pavelka

Skvělým způsobem si ved-
la skupina běžců Slezanu Frý-
dek-Místek na Mikulášském 
běhu v Kopřivnici. Celkem 
vybojovali 12 medailí – 7 zla-
tých, 2 stříbrné, 3 bronzové. 

Na cestičkách v kopřivnic-
kém parku se jako první z na-
šich radovala z vítězství Denisa 

V Kopřivnici vyběhali dvanáct medailí
Pánková mezi děvčaty 2002-03. 
Potom už Slezanští na nejvyš-
ší stupínek nikoho nepustili. V 
předžactvu vyhrála Eliška Kop-
cová a Jan Kváš, kterého doplnil 
3. místem Tomáš Szymala. Mezi 
mladšími žáky zvítězil Dominik 
Haltof, mladší žákyně ovládly 
stupně vítězů úplně – zvítězila 

Helena Benčová, před Katkou 
Krtkovou a Petrou Pavláskovou. 
Stejně si vedly i žákyně starší, 
kde vyhrála Veronika Siebelto-
vá před Katkou Siebeltovou a 
Natálií Závorkovou. Ve starších 
žácích vyhrál Patrik Říha. Všem 
blahopřejeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci.

TK TENNISPOINT Frýdek-
-Místek měl své zastoupení 
na Junior Davis Cupu. Tým 
severní Moravy v republiko-
vém měření sil v Pelhřimově 
reprezentoval Patrik Pavelka 
díky pozici krajské dvojky 
v kategorii mladších žáků.

Severní Morava byla žebříč-
kově mezi osmi týmy až šestá, 
proto měla na úvod těžkého 
nasazeného soupeře. Střední 
Čechy potvrdily nakonec svou 
pozici, ale právě Patrik Pavelka 
nebyl daleko od zdramatizování 
zápasu, protože v úvodním du-
elu odvrátil osm mečbolů, vynutil 
si vítězstvím v tie-breaku třetí 
set, kde ovšem znovu v tie-bre-
aku nakonec přece jen podlehl. 
Od výhry, která mohla utkání 
nasměrovat jinam, jej dělily dva 
míče. V boji poražených pak ná-
sledující den čekaly na severní 
Moravu severní Čechy. Patrik 

JUNIOR DAVIS CUP: Zleva Patrik Pavelka (TK Tennispoint F-M), 
Tomáš Šustáček a Jan Jermář. Kapitán Lukáš Soukup.

Foto: Ivana Jermářová

Účast na Junior Davis Cupu
DOROST

mladší dorost A – MFK Karvi-
ná A 1:1 (0:1) 

Hykel
mladší dorost B – MFK Karvi-

ná B 2:3 (1:1) 
Jonáš, Sušovský

ŽÁCI
mladší žáci A – halový turnaj 

v Bílovci – (7. místo z 16)
Výsledky FM: - Baník Ostrava 

1:5 (Klepáč), - Slovan Bratislava 
7:3 (Klepáč 2, Sojka 2, Pánek 
2, Smítal), - Sp. Nová Ves 2:5 
(Pánek, Sojka), - Sturm Graz 
1:6 (Sojka), - Bohemians 3:2 
(Pánek 2, Kičín), - Odra Wod-

zislaw 7:1 (Smítal 5, V. Vokoun, 
Pánek), - Svinov 5:0 (Pánek, 
Kičín, Šaněk, Filipec, Vávra). 
O konenčné 7. místo: FM - 

OFS Nový Jičín 2:0 (Mrkvička, 
Smítal)

starší žáci A - Memoriál Mila-
na Dvořáčka - Třinec

(3. místo ze 7)
Turnaje se zúčastnili: Petr, 
Šimek, Janošec, Vojvodík, 

Uhlíř, Krischke, Jež, Bártek, P. 
Vokoun, Vlček, Račev, Bialek.
Výsledky FM: - Fotbal Třinec 

8:0 (Krischke 2, Bártek, Šimek, 
Uhlíř, Bialek, Vojvodík, Vlček) , - 
Ajax Žilina 5:3 (Bialek 2, Račev 
2, Janošec), - MFK Havířov 7:2 
(Janošec 3, Račev, P. Vokoun, 
Bialek, Vlček), - FK Čadca 0:4, - 
Valašské Meziříčí 3:3 (Krischke 

2, Jež), - FC Vítkovice 3:1 

(Janošec, Krischke, Šimek).
PŘÍPRAVKA

ročník 2002 – Zimní liga
(4. místo)

Základní kolo ve Smilovicích 
dne 10. prosince 2012.

Výsledky FM: - Fotbal Třinec A 
0:4, - Dobrá 1:2 (Šigut),- Fotbal 
Třinec B 0:0, - Raškovice 4:0 
(Mohyla, Šigut, Ruml, Žiga), - 

Jablunkov 3:2 (Mohyla, Gogola, 
Šigut).

Sestava: Dominik Brojáč, Patrik 
Gogola, Tomáš Havránek, Dani-
el Kulhánek, Jan Málek, Matyáš 
Mohyla, Ondřej Mokroš, Jakub 
Pospíšil, Tomáš Ruml, Samuel 

Šigut, Nikolas Žiga.
ročník 2003 – halový turnaj v 

Třinci – (4. místo z 8)
Sestava: M. Legorský, J. Baďu-
ra, S. Hrabec, M. Hložanka, D. 
Jurga, D. Konečný, J. Marciňa, 
D. Michna, F. Murín, P. Vyvial 

Výsledky FM: - IRP Český Těšín 
6:0 (Jurga 2, Murín 2, Konečný, 
Marciňa), - Mosir Jasrzebie 1:0 
(Konečný), - Baník Ostrava 1:2 

(Baďura). 
Semifinále: FC Vítkovice - 

MFK Frýdek-Místek 0:0 (na 
penalty 5:4 - Baďura 2, Michna, 

Marciňa) 
O 3.-4. místo: Mosir Jasrzebie - 

MFK Frýdek-Místek 3:0 
ročník 2004 – halový turnaj 

ve FM – (2. a 10. místo)
Sestava a góly:

MFK FM „modří“: Radim Řeha 

Pavelka svůj duel vyhrál a v in-
farktové čtyřhře přidal další roz-
hodující bod se svým parťákem 
Honzou Jermářem, když znovu 
odvraceli mečbol a vyhráli v su-
pertie-breaku třetího setu 12:10! 
Tento zápas všem jistě zůstane 
v paměti, jako vzpomínka na tý-
mové měření sil s republikovou 
špičkou, kdy si díky akci České-

ho tenisového svazu zakusili at-
mosféru týmové soutěže, jakou 
znají z Davis Cupu svých dospě-
lých vzorů. Nic na tom nezměni-
la ani následná porážka v duelu 
o 5.-6. místo s jižními Čechami, 
konečná šestá příčka znamenala 
obhájení žebříčkového postave-
ní týmu, což v těžké konkurenci 
není jednoduché.  (pp)

– Lukáš Rek, Vojtěch Kaňák 
(6), Stanislav Poloch (1), Ondřej 
Maléř (1), Milan Závodný, Martin 
Hrubý (1), Filip Závada (1), Jiří 

Vokoun (1), Michal Štětinský (3).
MFK FM „bílí“: David Dlabal – 
Antonín Kowalczyk (2), Lukáš 

Kiš (1), Ondřej Nytra, František 
Kowalczyk, Jan Bartek (1), 

Michal Šena, Antonín Bardoň, 
Dominik Laník, Sebastian 

Buchlovský.

24.12. a 1.1. ZAVŘENO; 31.12. 2011 otevřeno do 18.00 hod,
saunový provoz uzavřen po celý den

Krytý aquapark Olešná 
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z atletiky

V sobotu 31. prosince se od 
10.30 hodin odehraje oficiální 
první silvestrovské derby starých 
gard Válcoven plechu a Slezanu 
Frýdek-Místek hráčů nad 40 let. 
Utkání se uskuteční na umělé 
trávě ve frýdeckých Stovkách. 

„Po dobré zkušenosti z oslav 
90 let, kdy se sešli bývalí hráči 
těchto dvou frýdecko-místec-
kých klubů, vznikla myšlenka se 
vždy v poslední den v roce sejít 
a zavzpomínat na legendy, které 

První silvestrovské derby
31. prosinec 2011 - 10.30 hodin - umělá tráva - Stovky

za Válcovny i za Slezan v minu-
lých létech hrávaly,“ řekl před-
seda fotbalového klubu MFK 
Frýdek-Místek Radomír Myška.

Rok 2011 by se tak do bu-
doucna mohl stát milníkem, kdy 
vznikl nejen Městský fotbalový 
klub, ale odehrálo se také prv-
ní oficiální silvestrovské derby. 
Přijďte se tedy v poslední den v 
roce podívat na bývalé výborné 
fotbalisty. Sestavu pro fanoušky 
budeme průběžně aktualizovat.

Našim nejmladším žákům 
MFK Frýdek-Místek (ročník 
2000) se dařilo v halovém 
turnaji, který uspořádal klub 
z Hlučína. V konkurenci šesti 
týmů svěřenci trenérů Radka 
Šmída a Martina Rojíčka ani 
jednou neprohráli.

Výsledky FM: - Baník Ostra-
va 3:1 (Křižák, Kubala, Buchlov-
ský), - Sigma Olomouc 4:0 (Ku-
báň, M. Fukala, Kubala, Zima), 

Mladší žáci B ovládli turnaj v Hlučíně 
- FC Vítkovice 4:1 (Kubala 3, 
Kubáň), - J. Žilina 9:3 (Kubáň 
2, Dryák 2, Křižák, Kubala, D. 
Bystroň, Zima, Buchlovský), - 
FC Hlučín 13:1 (Kubala 4, M. 
Fukala 2, Želazko, Hajnoš, Kři-
žák, D. Bystroň, Dryák, Buch-
lovský, Polášek).

Nejlepším hráčem turnaje byl 
vyhlášen Jan Kubala (MFK Frý-
dek-Místek)

Sestava: Čulák - M. Fukala, 

Zima, Hajnoš, Želazko, Buch-
lovský, Kubala, Dryák, Křižák, 
D. Bystroň, Kubáň, Polášek. 
Trenéři: Radek Šmíd a Martin 
Rojíček.

Naše družstvo se předvedlo 
ve velice dobrém světle a ukáza-
lo, že jim umělá tráva v nafuko-
vací hale svědčila. Kluci nastříleli 
nejvíce branek ze všech týmů na 
turnaji a na druhou stranu také 
dostali nejméně gólů.

Podruhé v letošní sezóně 
zavítali frýdecko-místečtí ho-
kejisté na led do Valašského 
Meziříčí. V prvním zápase na 
ledě Bobrů viděli diváci pře-
střelku, ze které vítězně vyšli 
právě domácí hráči z Valaš-
ského Meziříčí, kteří zvítězili 
6:5. Frýdečtí, tak měli v dal-
ším zápase mimo domácí led 
co vracet.

Začátek utkání přinesl šance 
na obou stranách. První branku 
utkání ale přinesla až 18. minu-
ta, kdy Robin Číhal využil pře-
silovou hru a frýdecko-místečtí 
hokejisté se ujali vedení 0:1. 

V druhé třetině se prosadil 
Petr Mareček, který se nejlé-
pe orientoval ve skrumáži před 
domácím brankovištěm a po 
přihrávkách Měkýše a Diviše 
překonal podruhé domácího 

Hokejisté přivezli tři body
HC Bobři Valašské Meziříčí

– HC Frýdek-Místek 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
brankáře – 0:2. V polovině utká-
ní se domácí dokázali prosadit 
v přesilové hře pěti proti třem 
a snížili na rozdíl jedné branky. 
Za třináct vteřin hry se do úniku 
dostal Jan Sluštík, který po faulu 
měl šanci získat svým barvám 
znovu klid po trestném střílení. 
To ale neproměnil.

Na začátku 42. minuty se po-
dařilo našim hokejistům vstřelit 
třetí branku, ale tu hlavní rozhodčí 
neuznal, jelikož k dosažení došlo 
ve chvíli, kdy byla domácí branka 
vychýlená ze svého postavení. 
Domácí se pokusili v závěru 58. 
minuty o hru bez brankáře. Ta 
trvala jen 18 vteřin, než se trefil 
do prázdné domácí branky Ond-
řej Sluštík a upravil na konečných 
3:1 pro Frýdek-Místek, který si 
upevnil osmé místo v tabulce, 
které zaručuje účast v play off.

O víkendu 3.-.4. prosince se 
hala SPŠ na ulici 28. října pro-
měnila v čistě volejbalový stá-
nek. Na dvou hřištích se zde 
po oba dva dny utkávaly týmy 
z druhé osmičky Českého po-
háru starších žáků, jehož pořa-
datelem byl ŠSK Beskydy.

Turnaje se zúčastnily kromě 
domácího celku také týmy VK 
DHL Ostrava, VK Nový Jičín, So-
kol Česká Třebová, VK Znojmo 
Přímětice, Slavia Hradec Králo-
vé, VSC Zlín a VK Ervěnice. 

Ve výborné konkurenci se 

Žáci ŠSK Beskydy vítězně v poháru
podařilo domácímu týmu pod 
vedením trenérů Lukáše Dras-
ticha a Radka Podoly, díky 
kvalitním týmovým výkonům, 
zvítězit v celém turnaji bez ztrá-
ty setu a zajistit si tak postup 
mezi nejlepších osm družstev 
v ČR v kategorii starších žáků. 
Ke skvělé atmosféře a hlad-
kému průběhu celého turnaje 
přispěla perfektní organizace 
a také nemalá podpora diváků 
a rodičů hráčů domácího celku 
ŠSK Beskydy.

Klub ŠSK Beskydy letos 

přihlásil do této prestižní soutě-
že také B tým, který je složen 
z hráčského kádru mladších 
žáků. I přes výškový a věkový 
handicap se naši hráči neztratili 
a na úvodním turnaji čtvrté os-
mičky v Mnichově Hradišti vybo-
jovali cenná dvě vítězství.

Druhé kolo Českého poháru 
se hraje o prvním lednovém ví-
kendu ve dnech 7.-8. ledna. „A“ 
tým bude hrát v první osmičce, 
kde budou pořadatelem Svitavy, 
a „B“ tým pojede bojovat o body 
do Liberce.  Alice Zemanová

Výsledkový servis 
soutěží družstev

Extraliga – průběžné 1. místo
BŠŠ FM – 2222 ŠK Polabiny 

5,5-2,5
BŠŠ FM – ŠK Rapid Pardubice 

3,0-5,0
2. liga – průběžné 3. místo

BŠŠ FM „B“ – TJ Dobrá 6,0-2,0
BŠŠ FM „B“ – Baník Havířov 

6,5-1,5
Nominace na ME

Člen Beskydské šachové školy 
Jakub Rabatin si svým 3. místem 
na Polofinále MČR juniorů 2011 
vybojoval nominaci na Mistrovství 
Evropy chlapců do 18 let, které se 
uskuteční v srpnu 2012 v Praze! 

MS mládeže
BŠŠ měla na Mistrovství světa 

mládeže v Brazílii (Caldas Novas, 
17.-27. 11.) dva reprezentanty. 
V kategorii chlapců do 16 let se 
výborným výkonem prezentoval 
Tadeáš Kriebel, který ziskem 5,5 
bodu z devíti partií obsadil pěkné 
21. místo. V kategorii chlapců do 10 
let vybojoval 5,5 bodu Van Thai Dai 
Nguyen a obsadil 28. místo. Děku-
jeme oběma talentům za vzornou 
reprezentaci Frýdku-Místku! 

V sobotu 3. 12. zajížděli star-
ší minižáci U13 na dvojzápas do 
Ostravy proti týmu Snakes Ost-
rava B. V Ostravě byli úspěšní 
napůl, vyhráli jeden zápas ze 
dvou. Nicméně oba zápasy se 
nesly v úplně jiném duchu než 
ty minulé proti Snakes Ostrava 
A před 14 dny. 
BK Snakes Ostrava B – BK 
Frýdek-Místek 1. ZŠ 36:51

a 37:29
„Do prvního zápasu jsme šli s 

tím, že už konečně musíme vy-
hrát, což se nám podařilo. Druhý 
zápas však už tak pěkně nevy-
padal, nevím, jestli se pánové 
spokojili jenom s jednou výhrou,“ 
hodnotil trenér Marek Nogol. 

Víkend 3. a 4. prosince se 
odehrál ve znamení výjezdu 

První výhra basketbalových mladíčků

mladších žákyň U14 na jih Mora-
vy k dalším mistrovským utkáním 
žákovské ligy. 

Jiskra Kyjov – BK Frýdek-
-Místek 15:101 

Čapatá 26, Hyplová 16, Ku-
čerová 12, Ručková a Vlčková 
po 10, Milotová 7, Cedivodová 
a Stachovcová po 6, Ryšková 
4, Kasanová a Šuláková po 2 
bodech. 

Nejjednodušší a nejslabší 
soupeř v základní části ligové 
soutěže žákyň nekladl téměř 
žádný odpor.
Valosun Brno – BK Frýdek-

-Místek 48:31 
Milotová 8, Kučerová 7, Ryš-

ková 5, Hyplová 4, Stacovcová, 
Šuláková a Čapatá po 2, Kasa-
nová 1 bod. 

Také kadetky U17 hrály své 
zápasy na palubovkách soupeřů 
v Prostějově a Olomouci. 

TJ OP Prostějov – BK Frý-
dek-Místek 81:54 

Markéta Pekarčíková 15, 
Káňová 9, Štupáková 7, Broske-
vičová 7, Lukácsová 7 (jednou za 
3), Katka Pekarčíková 4, Farano-
vá 2 a Folvarčná 3 body. TH 16/8.
OSK Olomouc – BK Frýdek-

-Místek 104:46 
Ženy hrály v úterý 6. 12. v Os-

travě a vysoko prohrály. 
SBŠ Ostrava B - BK Frýdek-

-Místek 86:49 
P. Nováková 14, K. Půčková 

8, M. Schäferová 7, S. Schäfe-
rová 4, N. Coková 4, D. Volná 4, 
V. Slamjáková 4, B. Ševčíková 
2, M. Janošcová 2. 

Rapid šach
Ve Frýdku-Místku se v sobotu 

3. prosince uskutečnil 2. turnaj 
„Krajského přeboru mládeže v 
rapid šachu“. Hrálo se v kate-
goriích – HD18 (1994 a mladší), 
HD14 (1998 a mladší), HD12 
(2000 a mladší), HD10 (2012 
a mladší) a sešlo se 89 hráčů. 
Členové BŠŠ získali 6 zlatých 
medailí, 4 stříbrné medaile a 1 
bronzovou medaili. Gratulujeme 
našim medailistům: 1. místo – 
Tereza Beluská, Zuzana Gře-
sová, Jakub Rabatin, Dominik 
Kula, Antonín Plšek, Robert 
Demko, 2. místo – Vendula Bo-
hanesová, Kristýna Laurincová, 
Matěj Kuchař, Dalibor Kudělá-
sek, 3. místo – Dominik Musial.

Úspěch v Gliwicích
Na mezinárodním šachovém 

turnaji mládeže v polských Gli-
wicích (3. 12.) na sebe skvělým 
výkonem upozornila Natálie 
Kaňáková, která v kategorii do 
13 let mezi chlapci dokázala zís-
kat výborné 6. místo a mezi děv-
čaty skončila na 1. místě. Filip 
Kaňák skončil v kategorii do 16 
let na 11. místě.
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Zastupitelstvo města Frýdku-
-Místku se na svém 6. zasedání 
dne 5. 12. 2011 usneslo vydat na 
základě ustanovení § 14 odst. 2 
zákona č. 565/1990 Sb., o míst-
ních poplatcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, a v souladu ustano-
veními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 

7/2010 o místním poplatku ze psů 
ze dne 16. 12. 2010 se mění takto:

1. Čl. 5 nově zní takto:
„Čl. 5

1. Sazba poplatku ze psů činí 
1.500 Kč za kalendářní rok a jed-
noho psa poplatníka, který má 
trvalé bydliště v bytovém domě 
na území statutárního města 
Frýdku-Místku.

2. Sazba poplatku ze psů činí 
700 Kč za kalendářní rok a jed-
noho psa poplatníka, který má 
trvalé bydliště v rodinném domě 
v k.ú. Frýdek a k.ú. Místek nebo 
pokud je pes celoročně umístěn 
jako hlídací na pozemku držitele 
psa nebo je určen k hlídání ob-
jektu v k.ú. Frýdek a k.ú. Místek.

3. Sazba poplatku ze psů činí 
300 Kč za kalendářní rok a jed-
noho psa poplatníka, který má 
trvalé bydliště v rodinném domě 
v k.ú. Panské Nové Dvory, k.ú. 
Lískovec u Frýdku-Místku, k.ú. 
Lysůvky, k.ú. Chlebovice a k.ú. 
Skalice u Frýdku-Místku, nebo 
pokud je pec celoročně umístěn 

Zastupitelstvo města Frýdku-
-Místku se na svém 6. zasedání 
dne 5. 12. 2011 usneslo vydat 
na základě § 14 odst. 2 záko-
na č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s § 10 písm. 
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Statutární město Frýdek-
-Místek touto vyhláškou zavádí 
místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů (dále jen 
„poplatek“).

2. Řízení o poplatcích vykonává 
Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor správy obecního majetku, 
oddělení místních daní a poplatků 
(dále jen „správce poplatku“).1)

Čl. 2
Poplatník

Poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů platí:

a) fyzická osoba, která má v 
obci trvalý pobyt; za domácnost 
může být poplatek odváděn spo-
lečným zástupcem, za rodinný 
nebo bytový dům vlastníkem nebo 
správcem; tyto osoby jsou povinny 
obci oznámit jména a data naroze-
ní osob, za které poplatek odvádějí,

b) fyzická osoba, která má ve 
vlastnictví stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci, ve 
které není hlášena k trvalému poby-
tu žádná fyzická osoba; má-li k této 
stavbě vlastnické právo více osob, 
jsou povinny platit poplatek společně 
a nerozdílně, a to ve výši odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu. 2)

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen ohlásit 
správci poplatku vznik své poplat-
kové povinnosti nejpozději do 15 
dnů ode dne, kdy mu povinnost 
platit tento poplatek vznikla, pří-
padně doložit existenci skutečnos-
tí zakládajících osvobození nebo 
úlevu od poplatkové povinnosti. 

2. Poplatník dle čl. 2 písm. b) této 
vyhlášky je povinen ohlásit správci 
poplatku zejména příjmení, jméno, 
bydliště, popřípadě další adresy pro 
doručování, evidenční nebo popisné 
číslo stavby určené nebo sloužící k in-
dividuální rekreaci, není-li tato stavba 
označena evidenčním nebo popis-
ným číslem, číslo parcelní pozemku, 
na kterém je tato stavba umístěna. 

3. Stejným způsobem a ve stejné 
lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit 
správci poplatku zánik své poplat-
kové povinnosti v důsledku změny 
trvalého pobytu nebo v důsledku 
změny vlastnictví ke stavbě určené 
nebo sloužící k individuální rekreaci.

4. Poplatník, který nemá sídlo nebo 
bydliště na území členského státu Ev-
ropské unie, jiného smluvního státu 
Dohody o Evropském hospodářském 
prostoru nebo Švýcarské konfedera-
ce, uvede kromě údajů požadovaných 
v odstavci 2 adresu svého zmocněnce 

Statutární město Frýdek-Místek
Obecně závazná vyhláška č. 5/2011
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
v tuzemsku pro doručování.3)

5. Dojde-li ke změně údajů uve-
dených v ohlášení, je poplatník nebo 
plátce povinen tuto změnu oznámit 
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4)

Čl. 4
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku pro poplat-
níka podle čl. 2 písm. a) a b) této 
vyhlášky činí 492 Kč a je tvořena:

a) z částky 242 Kč za kalendář-
ní rok a

b) z částky 250 Kč za kalendář-
ní rok. Tato částka je stanovena 
na základě skutečných nákladů 
obce předchozího roku na sběr 
a svoz netříděného komunálního 
odpadu za poplatníka a kalendářní 
rok, přičemž ze zákona je omeze-
na uvedenou výší.

Skutečné náklady roku 2010 na 
sběr a svoz netříděného komunál-
ního odpadu činily: 24.910.711,20 
Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 24.910.711,20 Kč/ 
60.531 (59.365 počet osob s trvalým 
pobytem na území obce + 1166 po-
čet staveb určených nebo sloužících 
k individuální rekreaci) = 412 Kč. 

2. V případě změny místa tr-
valého pobytu nebo změny vlast-
nictví stavby, která je určena nebo 
slouží k individuální rekreaci v prů-
běhu kalendářního roku, se uhradí 
poplatek v poměrné výši, která od-
povídá počtu kalendářních měsíců 
pobytu nebo vlastnictví stavby v 
příslušném kalendářním roce. Do-
jde-li ke změně v průběhu kalen-
dářního měsíce, je pro stanovení 
počtu měsíců rozhodný stav na 
konci tohoto měsíce.5)

Čl. 5
Splatnost poplatku

1. Poplatek pro poplatníka po-
dle čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky 
je splatný:

a) jednorázově, a to nejpozději 
do 31. 5. příslušného kalendářní-
ho roku 

b) je-li poplatek odváděn prostřed-
nictvím společného zástupce (správ-
ce nebo vlastníka bytového domu), 
ve čtyřech splátkách vždy nejpozději 
do 15. 4., 15. 7., 15. 10., 15. 1. 

2. Vznikne-li poplatková povinnost 
po datu splatnosti uvedeném v odst. 
1, je poplatek splatný nejpozději do 
15. dne měsíce, který následuje po 
měsíci, ve kterém poplatková po-
vinnost vznikla, nejpozději však do 
konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

1. Od poplatku jsou osvobozeni 
poplatníci uvedení v čl. 2 písm. a)

a) v případě, že se jedná o rodi-
nu s počtem dětí vyšším než 3, se 
poplatek za 4. a další dítě neplatí 
(dítětem pro účely této vyhlášky 
se rozumí každý občan do 18 let).

b) po dobu pobytu v Domově pro 
seniory Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace, 28. října 2155, Frýdek-

-Místek, v Domě pokojného stáří u 
Panny Marie Frýdecké, Mariánské 
náměstí č.p. 146, Frýdek-Místek, 
Ústavu sociální péče pro mládež 
Ostravice, pobočka Frýdek-Místek, 
J. Lohrera č.p. 779, Frýdek-Místek 
a poplatníci, kteří nejméně 6 měsí-
ců (po sobě jdoucích) v příslušném 
kalendářním roce pobývali v zaříze-
ních sociální a zdravotnické péče 
(např. rehabilitační ústavy, psychiat-
rické léčebny, dětské domovy), a to 
po dobu pobytu v těchto zařízeních. 

O počátku a ukončení pobytu 
v těchto zařízeních jsou tyto osoby 
povinny správci poplatku předložit 
příslušný doklad.

c) po dobu výkonu vazby nebo 
trestu odnětí svobody v délce 9 
měsíců a více v příslušném kalen-
dářním roce, a to v případě, že tato 
doba bude doložena příslušnými 
doklady Vězeňské služby.

d) kteří studují a jsou ubytováni 
mimo území statutárního města 
Frýdku-Místku. Tyto osoby jsou 
povinny správci poplatku předložit 
příslušný doklad o začátku a ukon-
čení studia (potvrzení školy) a do-
klad o ubytování (např. potvrzení 
vysokoškolské koleje, internátu 
nebo nájemní smlouvu). Osvobo-
zení se neposkytuje za období od 
1. 7. do 31. 8. kalendářního roku.

e) jedná-li se o právě narozené 
dítě, a to za měsíc, ve kterém se 
narodilo.

2. Poplatníci uvedeni v čl. 2 
písm. a) starší 70 let platí poplatek 
ve výši 252 Kč.

3. Od poplatku jsou osvobozeni 
poplatníci uvedeni v čl. 2 písm. b), 
kteří mají na území statutárního 
města Frýdku-Místku trvalý pobyt.

Čl. 7
Navýšení poplatku 

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny 
poplatníkem včas nebo ve správné 
výši, vyměří mu obecní úřad popla-
tek platebním výměrem nebo hro-
madným předpisným seznamem.6)

2. Včas nezaplacené nebo 
neodvedené poplatky nebo část 
těchto poplatků může obecní úřad 
zvýšit až na trojnásobek; toto zvý-
šení je příslušenstvím poplatku.7)

Čl. 8
Přechodné ustanovení

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

Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná 
vyhláška č. 9/2010 o místním po-
platku za provoz systému shroma-
žďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů ze dne 16. 12. 2010.

Čl. 10
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška 
nabývá účinnosti dne 1. 1. 2012.

1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
   pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2) § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
4) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5) § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích
6) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
7) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Statutární město Frýdek-Místek
Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2010 

o místním poplatku ze psů
jako hlídací na pozemku držitele 
psa nebo je určen k hlídání ob-
jektu v k.ú. Panské Nové Dvory, 
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, 
k.ú. Lysůvky, k.ú. Chlebovice a 
k.ú. Skalice u Frýdku-Místku.

4. Sazba poplatku ze psů činí 
200 Kč za kalendářní rok a jedno-
ho psa, jehož držitelem je poživatel 
invalidního, starobního, vdovského 
nebo vdoveckého důchodu, který 
je jeho jediným zdrojem příjmu, 
anebo poživatel sirotčího důchodu.

5. Sazba poplatku u druhého 
a každého dalšího psa téhož dr-
žitele je zvýšena o 50%.“

2. Čl. 7 odst. 1 nově zní takto:
„1. Od poplatku ze psů je 

osvobozen držitel psa, kterým 
je osoba nevidomá, bezmocná 
a osoba s těžkým zdravotním 
postižením, která je držitelem 
průkazu ZTP/P podle zvláštní-
ho právního předpisu, osoba 
provádějící výcvik psů určených 
k doprovodu těchto osob, osoba 
provozující útulek zřízený obcí 
pro ztracené nebo opuštěné psy 
nebo osoba, které stanoví po-
vinnost držení a používání psa 
zvláštní právní předpis.7)“

3. V čl. 8 odst. 1 se na konci 
věty doplňují slova „nebo hromad-
ným předpisným seznamem“.

Čl. 2
Ostatní ustanovení obecně 

závazné vyhlášky č. 7/2010 o 
místním poplatku ze psů ze dne 

16. 12. 2010 se nemění.
Čl. 3

Tato obecně závazná vyhláška 
nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

VÁNOČNÍ BESÍDKY: Zástupci vedení města navštěvují v před-
vánočním čase kluby důchodců. Náměstek primátora Libor 
Koval zavítal s primátorem Petrem Cvikem do klubu na ulici 1. 
máje, s náměstkem primátora Michalem Pobuckým pak mezi 
seniory do Lískovce.                                     Foto: Petr Pavelka
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Vážení čtenáři, chtěl bych 
touto cestou poděkovat realitní 
kanceláři EVROPA Frýdek-Mís-
tek za jejich profesionální pří-
stup a pomoc při vyřešení mých 
problémů, do kterých jsem se 
v minulosti dostal. Je to sko-
ro neuvěřitelné, že Vám ně-
kdo pomůže hlavně v dnešní 
době, v době samých negativ-
ních zpráv a senzací.

V minulosti, když jsem se do-

Poděkování za kvalitní službyPoděkování za kvalitní služby
stal do velkých finančních problé-
mů, jsem byl nucen se rozhod-
nout pro prodej své nemovitosti, 
kterou jsem zdědil. Bylo to pro 
mne těžké a stresující rozhodnutí. 
Obrátil jsem se na několik re-
alitních společností, které na-
bízely různé služby, ale ve své 
podstatě pořád stejná „pís-
nička“. Byli i takoví, kteří mi 
slibovali výkup nemovitosti za 
směšné peníze. Navštívil jsem 
nakonec realitní společnost EV-
ROPA realitní kancelář Frýdek-
-Místek. Jejich nabídka byla za-
jímavá: jednatelé navrhli nejprve 
před podpisem zprostředkovatel-
ské smlouvy pomoc při konsolida-
ci všech mých finančních problé-
mů, abych o nemovitost nepřišel 
v blížícím se termínu exekuce, a 
následně teprve mi nabídli zpro-
středkování prodeje nemovitostí, 
ke kterým jsem měl a stále mám 
pevný vztah. Díky dobře zvole-
ným postupným krokům se má 
finanční situace vyřešila a já jsem 
díky tomuto profesionálnímu pří-

stupu těžkou finanční situaci zvlá-
dl. Ale nejdůležitější je pro mne to, 
že nyní už nemovitost nemusím 
prodávat !

Realitní kancelář mně časem 
sehnala i klienta s možností ná-
jmu části rodinného domu, sna-
žila se mi i pomoci při rozpar-
celování pozemku za zahradou 
na menší části podle územního 
plánu, pomáhala mi také s vyří-
zením příjezdu na pozemek. Za 
tyto nadstandardní služby jsem 
nemusil nic platit, ba ani při mém 
konečném rozhodnutí, že ne-
movitosti neprodám, jsem mohl 
ukončit smlouvu o zprostředko-
vání bez vyplacení provize.

Je neuvěřitelné v dnešní době, 
že se s takovými vstřícnými služ-
bami setkáte! Všem mohu tuto 
realitní kancelář pro řešení Va-
šich požadavků v oblasti nemovi-
tostí jen doporučit!

Ještě jednou děkuji touto 
cestou celému týmu pracovní-
ků RK EVROPA Frýdek-Místek.

Vlastimil Butora

Statutární město Frýdek-Mís-
tek vyhlašuje výběrové dotační 
řízení na poskytnutí neinves-
tičních dotací z rozpočtu sta-
tutárního města Frýdku-Místku 
pro právnické a fyzické osoby 
na podporu projektů v oblasti 
zdravotnictví pro rok 2012.

Podporovanými oblastmi jsou:
1. Podpora a rozvoj zdravotní 

péče a následné péče
2. Podpora preventivních pro-

gramů vedoucích k výchově ke 
zdraví a zdravému způsobu života

3. Podpora celoroční pravidel-
né činnosti i individuálních akcí 
pro zdravotně postižené občany 
včetně rekondičních a relaxačních 
zdravotních pobytů

4. Vytváření podmínek pro inte-
graci zdravotně postižených obča-
nů včetně rovných podmínek

5. Podpora projektů zaměřují-
cích se na poskytování mobilní pa-
liativní péče (mobilní hospic)

Žadatel se do výběrového říze-
ní přihlašuje na základě žádosti, 
vyplněné za každou oblast samo-
statně. Součástí žádosti jsou přílo-
hy: kopie stanov, statutu, zřizovací 
listiny, apod., kopie smlouvy o uza-
vření účtu u bankovního ústavu, 
kopie dokladu o přidělení IČ, DIČ, 
dokladů o volbě nebo jmenování 
statutárního zástupce současně 
s dokladem osvědčujícím opráv-
nění zástupce jednat jménem 
subjektu navenek (podepisovat 
smlouvy), prohlášení o souhlasu 
se zveřejním identifikačních údajů 
o poskytovateli a výši poskytnuté 

Dotační programy na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2012
dotace v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů 
v platném znění, je-li žadatelem fy-
zická osoba.

Požadované doklady o právní 
subjektivitě je možno přiložit pou-
ze 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 do-
tačním programům, místním po-
třebám a prioritám v dané oblasti, 
k efektivitě vynakládaných finanč-
ních prostředků, k plnění závazků 
vyplývajících ze smluv uzavřených 
na projekty v minulém roce.

Podmínky, zásady, žádost:
veškeré informace související 

s výběrovým dotačním řízením, 
včetně podmínek vyhlášených 
dotačních programů, zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu sta-
tutárního města Frýdku-Místku na 
podporu projektů v oblasti zdravot-
nictví, žádosti o dotaci poskytnu-
tou z rozpočtu statutárního města 
Frýdku-Místku pro rok 2012, jsou 
k dispozici na internetové adrese 
www.frydekmistek.cz nebo pří-
mo na odboru sociálních služeb 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
Radniční 1149, Frýdek-Místek.

Kontaktní osoba:
bližší informace pro žadatele o do-
taci na podporu projektů v oblasti 

zdravotnictví poskytne Věra Ko-
nečná, tel.: 558 609 315, e-mail: 
konecna.vera@frydekmistek.cz.

Termín pro podání žádosti:
žadatel podává přihlášku o po-

skytnutí dotace v jednom podepsa-
ném originále s přílohami v tištěné 

verzi, a to doporučeně poštou nebo 
osobně na podatelně Magistrátu 
města Frýdku-Místku nejpozdě-
ji do 29. 2. 2012 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 DO-
TACI (v levém horním rohu obál-
ky). Plný název či jméno žadate-
le o dotaci a adresa.
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Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí mo-
bilní sběrna, a na sběrné dvory 
může občan města Frýdek-Mís-
tek bezplatně přinést tyto nebez-
pečné odpady a velkoobjemové 
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.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Zpětný odběr elektrozařízení, 

pouze kompletní – nerozebrané: 
lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, fri-
tovací hrnce, vařiče, myčky ná-
dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.

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

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Lískovec
objekt č.p. 34,
nebytové prostory o výměře 280 m2, bývalá výrobna 
uzenin u Nové Osady ve Frýdku
k.ú. Místek
objekt bez č.p./č.e., Hlavní
nebytové prostory o výměře 15,28 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
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, IV. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek
nebytové prostory o výměře 20,0 m2, III. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek
nebyt. prost. o celkové výměře 19,97 m2, II.NP (kancelář)
objekt čp. 2204, ul. Palkovická, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek
nebyt. prost. o celk. výměře 36,40 m2 II.NP (kancelář) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/8, účelová 
budova provozní, objekt C 2, „Místecká kasárna“

nebytové prostory o celkové výměře 216,8 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9, účelová 
budova – objekt B 10, k.ú. Místek, obec Frýdek-Mís-
tek („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 101,08 m2 (sklad)
- objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/6, účelová 
budova – objekt 3b, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(„Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 170,10 m2 (garáž)
objekt čp. 129, ul. Palackého, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 96,0 m2, I.NP 
(bývalá tiskárna)
k.ú. Frýdek
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP, kancelář
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VI. NP, kancelář
objekt č.p. 49, Zámecké náměstí
nebytové prostory o výměře 15,84 m2, sociální zázemí
objekt čp. 549, Růžový pahorek, k.ú. Frýdek, Frýdek-
-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 437 m2, I.NP a 
II.NP (sál a zázemí)

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:

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/

Změna ve vydávání potvrze-
ní o bezdlužnosti v rámci „MHD 
ZDARMA“ od 1. 12. 2011:

Potvrzení o bezdlužnosti si 
můžete od 1. 12. 2011 vyřídit 
pouze v budově Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku, ul. Radniční 
1148, odbor správy obecního 
majetku, oddělení místních daní 
a poplatků, 

v době úředních hodin: 
pondělí a středa: 8:00 – 17:00

čtvrtek: 8:00 – 15:00
S sebou musíte mít občanský 

průkaz, vyplněnou a podepsa-
nou žádanku o vydání čipové 
karty a barevnou fotografii o veli-
kosti 3,5x4,5 cm.  Odbor správy 

obecního majetku

Potvrzení bezdlužnosti 
u MHD zdarma

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

INFORMACE
O ODPADECH

Provádíme instalace fólií:
Bezpečnostních, protislunečních, termálních, privátních,

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

Lyžařský areál BÍLÁ – MEZIVODÍ
pořádá již tradičně v lednu a únoru 2012

LYŽAŘSKOU ŠKOLU
sjezdového lyžování a snowboardingu

pro děti od 5 do 15 let.
Začínáme v sobotu 7. 1. 2012 a
pokračujeme dalších 6 sobot.

Na vaše ratolesti se těší zkušení
lyžařští instruktoři.

Kontakt: tel.: 777 670 566
www stránky: www.skimezivodi.cz
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Statutární město Frýdek-Místek - Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,
kterou se stanoví koeficienty u daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Frýdku-
-Místku se na svém 5. zasedání 
dne 5. 9. 2011 usneslo vydat 
podle ustanovení § 6 odst. 4 
písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a 
b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s § 10 písm. 
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Touto vyhláškou se podle 
zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „zákon“) 
stanovují koeficienty pro výpočet 
daně z nemovitostí na území 
statutárního města Frýdku-Míst-
ku, které tvoří katastrální území: 
Frýdek, Místek, Panské Nové 
Dvory, Lískovec u Frýdku-Míst-
ku, Lysůvky, Chlebovice a Ska-
lice u Frýdku-Místku.

Čl. 2
Stavební pozemky

U stavebních pozemků se 
stanovuje koeficient, kterým se 
násobí základní sazba daně: 
a) pro k.ú. Panské Nové Dvory 

ve výši 2,0.
b) pro k.ú. Lískovec u Frýdku-

-Místku, k.ú. Lysůvky, k.ú. 
Chlebovice a k.ú. Skalice u 
Frýdku-Místku ve výši 1,6.

Čl. 3
Stavby

1. U staveb uvedených v § 11 
odst. 1 písm. a) a f) zákona 
se stanovuje koeficient, kte-
rým se násobí základní sazba 
daně, případně sazba daně 
zvýšená podle § 11 odst. 2 
zákona:
a) pro k.ú. Panské Nové Dvo-

ry ve výši 2,0.
b) pro k.ú. Lískovec u Frýdku-

-Místku, k.ú. Lysůvky, k.ú. 
Chlebovice a k.ú. Skalice u 
Frýdku-Místku ve výši 1,6.

2. Základní sazba daně u jednot-

livých druhů staveb podle § 11 
odst. 1 písm. b) až d) zákona, 
případně zvýšená podle § 11 
odst. 2 zákona a u samostat-
ných nebytových prostorů po-
dle § 11 odst. 1 písm. c) a d) 
zákona se na celém území sta-
tutárního města Frýdku-Místku 
násobí koeficientem 1,5.

Čl. 4
Přechodné ustanovení

Na právní vztahy vzniklé pře-
de dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky se vztahují ustanovení 
dosavadních právních předpisů.

Čl. 5 
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší vy-
hláška č. 10/1992 o snížení sa-
zeb u daně z nemovitostí ze dne 
1. 12. 1992 a vyhláška č. 2/1994 
o zvýšení sazeb u daně z nemo-
vitostí ze dne 18. 1. 1994.

Čl. 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účin-
nosti dne 1. 1. 2012.

Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku oznamuje 
všem zájemcům o finanční pří-
spěvek z Fondu výchovy, vzdě-
lávání a zájmových aktivit, že 
nové tiskopisy žádostí o dotaci na 
celoroční činnost nebo podporu 
konání jednotlivých akcí v roce 
2012 je možné vyzvednout na 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
Odbor školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy u p. Čechové, tel. 
558 609 214 nebo ze stojanu u 
informací v přízemí budovy Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku 
na ul. Radniční 1148. Tiskopis 
je možné získat i na webových 
stránkách města (www.frydek-
mistek.cz/obcan/organy-mesta/
magistrat-mesta/odbor-skolstvi-
-kultury-mladeze-a-telovychovy/).

Fond výchovy, vzdělávání 
a zájmových aktivit je určen 
k podpoře volnočasových, zá-
jmových a výchovně vzděláva-

Neinvestiční dotace z Fondu výchovy,
vzdělávání a zájmových aktivit

statutárního města F-M na rok 2012
cích aktivit přednostně pro děti 
a mládež města Frýdku-Místku. 
Trvalý pobyt nebo sídlo žadate-
le se musí nacházet na katas-
trálním území města.

Řádně vyplněné tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroč-
ní činnost a jednotlivé akce 
s požadovanými aktuálními 
přílohami je nutno zaslat 
poštou či osobně podat na 
podatelně Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Radniční 1148 
nejpozději do 30. prosince 2011. 
Na žádosti o dotaci na celo-
roční činnost odeslané po 
tomto termínu nebude brán 
zřetel. Žádosti o dotace na 
jednotlivé akce je možno po-
dávat i v průběhu roku 2012.

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

Žádosti k účasti ve výběro-
vém řízení na poskytnutí půjček z 
„Fondu rozvoje bydlení“ na úze-
mí statutárního města Frýdek-
-Místek pro rok 2012 lze podat na 
závazných formulářích na Magis-

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

trátu města Frýdku-Místku, Rad-
niční 1148, odbor správy obecní-
ho majetku ve lhůtě od 2. 1. 2012 
do 31. 1.2012. Bližší informace 
na www.frydekmistek.cz, nebo 
tel. 558 609 172, 558 609 171.

Informace pro občany o pře-
vedení agendy dávek hmotné 
nouze, příspěvku na péči a pří-
spěvků pro zdravotně postižené 
občany z Magistrátu města Frý-
dek-Místek na Úřad práce ČR:

Od 1. ledna 2012 se mění 
a sjednocuje sociální dávkový 
systém České republiky. Ad-
ministrace dávek a rozhodová-
ní o dávkách bude prováděno 
jediným správním orgánem 
– Úřadem práce ČR, prostřed-
nictvím příslušných kontaktních 
pracovišť úřadu. V souvislosti 
s uvedenou změnou se agen-
da dávek hmotné nouze, pří-
spěvku na péči a příspěvků pro 
zdravotně postižené občany 
převádí z Magistrátu města 
Frýdek-Místek na Úřad práce 
ČR – krajskou pobočku v Ost-
ravě. Od 1. 1. 2012 je tak pro 
podávání a vyřizování žádostí o 
dávky hmotné nouze, příspěvku 
na péči a příspěvků pro obča-
ny se zdravotním postižením 
příslušné Kontaktní pracoviště 
ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 
3510, 738 01 Frýdek-Místek, 
tel. 950 113 111. 

Jedná se o pracoviště pro 
správní obvod obcí: Baška, 
Brušperk, Bruzovice, Dobrá, 
Dobratice, Dolní Domaslavice, 

Převádění agend z magistrátu na úřad práce
Dolní Tošanovice, Fryčovice, 
Frýdek-Místek, Horní Domasla-
vice, Horní Tošanovice, Hukval-
dy, Kaňovice, Kozlovice, Krás-
ná, Krmelín, Lhotka, Lučina, 
Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, 
Palkovice, Paskov, Pazderna, 
Pražmo, Raškovice, Řepiště, 
Sedliště, Soběšovice, Staré 
Město, Staříč, Sviadnov, Třa-
novice, Vojkovice, Vyšní Lhoty, 
Žabeň, Žermanice. 

Úřední hodiny na Kontaktním 

pracovišti ve Frýdku-Místku, 
Na Poříčí 3510, jsou stanoveny 
v pondělí a ve středu od 8 do 17 
hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 
do 13 hodin, v pátek od 8 do 13 
hodin pro podání žádostí.

Bližší informace ke změ-
nám v oblasti sociální pomoci 
získáte na infolince call centra 
844 844 803 nebo na http://so-
cialnireforma.mpsv.cz

Úřad práce České republiky
Kontaktní pracoviště F-M

Termíny:
Pro začátečníky i pokročilé

9.-13. ledna 2012 | MŠ Místek
16.-20. ledna 2012 | MŠ 

Frýdek
Místo: Zlatník – Visalaje

Věk: od 4 let
Cena: 2000 Kč

Cena zahrnuje dopravu, 
skipasy, lektory, pedagogický 
doprovod, pojištění, odměny, 
diplomy, všestrannou péči o 
děti po celou dobu…

Lyžařský výcvik pro před-
školáky je veden zkušenými 
instruktory. Těm, kterým lyžo-
vání vůbec nejde, dokážeme, 
že je to prima zábava, ze které 
nemusí mít vůbec strach. Za-
čínající si osvojí základy lyžo-
vání i samostatnou jízdu na ly-
žařském vleku a zkušení lyžaři 
si vylepší svůj styl a naučí se 
novým prvkům.

Děti budou rozděleny do 
družstev. Každé družstvo má 
svého lyžařského instruktora 
na lyžích a pomocníka bez 
lyží. K dispozici máme chatu 
se sociálním zázemím.

Potřebné vybavení:
Lyže s bezpečnostním vázá-

ním, sjezdové boty, helma, hůlky. 
Do malého batohu náhrad-

ní rukavice, ponožky, svačin-
ku, malou termosku s čajem.

Děti se přezují ve školce 
nebo v SVČ Klíč FM, budova 
B, Pionýrů 764. Každé dítě 
dostane barevnou zástěrku. 
Prosíme, dbejte na to, aby dítě 
každé ráno v této zástěrce na-
stupovalo do autobusu.

Lyže a hůlky viditelně 

LYŽOVÁNÍ DĚTÍ Z MATEŘSKÝCH ŠKOL
označte jménem a příjmením 
dítěte – budou zůstávat v cha-
tě na Zlatníku.

Další informace:
Při počtu 5 a více dětí 

z jedné MŠ pro ně přijedeme 
autobusem k MŠ (platí pouze 
pro MŠ na území města Frý-
dek-Místek). Ostatní nastoupí 
do autobusu jednotlivě u SVČ 
Klíč FM, budova B a na smlu-
vených místech.

Platby:
převodem na účet číslo 35-

9559040207/0100 (variabilní 
symbol, vám sdělíme při ode-
vzdání přihlášky)

v hotovosti v pokladně v 
SVČ Klíč FM, budova A, Pio-
nýrů 767, Frýdek-Místek

Storno poplatky:
Podmínky pro stornování 

přihlášky na akci jsou součástí 
organizačního řádu pro akce.

Informace a přihlášky:
SVČ Klíč FM, budova A, 

Pionýrů 767, Místek
Anna Křistková, Telefon: 

736 740 256, 558 434 154, E-
-mail: lyzovani@klicfm.cz

Přihlášky i platby, prosíme, 
vyřiďte do 17. prosince 2011.

Akce se řídí organizačním 
řádem pro akce, který najdete 
na www.klicfm.cz.
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„Vánoce a konec roku jsou 
ve frýdecko-místeckém Stou-
nu tradičně ve znamení kvalit-
ní zábavy všech žánrů,“ uvádí 
programovou nabídku známé-
ho klubu jeho šéf a dramaturg 
v jedné osobě Kamil Rudolf. 
„Návštěva Stounu je ideálním 
řešením, jak spojit setkání s 
přáteli a dobrou zábavu, tak 
proč sedět v tomto období 
roku doma?“ ptá se a zároveň 
si odpovídá dramaturg Rudolf.

Už v úterý 20. prosince vrcho-
lí finálovým večerem obnovený 
Stountalent – přehlídka mladých 
hudebních nadějí Frýdku-Místku a 
okolí. Středa 21. 12. je věnována 
obvyklému večeru plnému drum 
and bassových fláků se vstupem 
zdarma – Stoundrum. Čtvrtek 22. 
prosince je věnován X-treme Shop 
Party místního skateshopu, kdy bez 
vstupného zahrají DJ’s Shupsta a 
Lofi. Oficiální akce hudebního infor-
mačního serveru Drumandbass.cz 
je za účasti předních DJ’s připrave-
na pod názvem Drumandbass.cz 
Night na pátek 23. prosince.

Ani Štědrý den nebude ve 
Stounu ve znamení zavřených 
dveří – od 21 hodin začíná kaž-
doroční Vánoční párty – kde zazní 
nejlepší hity všech dob. Na první 
svátek vánoční (neděle) jsou při-
praveny Hity ze záhrobí 18+ se 

Vánoční nadílka ve Stounu
vstupem od 18 let – nesmrtelné 
hity minulých dob uvedou DJ’s 
Kamil a Matěj. Na Štěpána se 
prostory Stounu rozezní tím nej-
lepším ze všech hudebních stylů 
– pod taktovkami DJ’s Burcha a 
Bjaleho vypukne program pod ná-
zvem Kick The Hits X-mass, kde 
se představí s nejlepšími párty 
sety uskupení Funk Moguls – DJ 
Aka & Sean John. Sváteční FAJ-
NY VÁNOČNÍ FESTIVAL s kape-
lami Zelene Zlato, LÍHeň, Trochu-
moc vypukne v úterý 27. 12.

Pódium klubu ovládne ve stře-
du 28. prosince David Stypka & 
Bandjeez. Tahle partička vystoupí 
ve Stounu poprvé a hned se svým 
vánočním koncertem. Čtvrteční 
večer 29. 12. bude patřit Fucking 
Dancingu ve stylu Urban a New 
School s DJ’s Shupstou a Luckym, 
vstup je zdarma. Pátek 30. prosin-
ce bude ve znamení Drum Over 
Party neboli ukončovací dnb party 
a zároveň poslední party starého 
roku, a to za účasti Stoun DJ’s.

„Závěr letošního roku je plný 
hodnotných programů, na kte-
ré chci všechny stálé i nestálé 
návštěvníky co nejsrdečněji po-
zvat,“ komentuje výčet akcí ve 
Stounu dramaturg Kamil Rudolf. 
„Zároveň chci poděkovat všem, 
kteří klub v uplynulém období 
navštívili,“ pokračuje Rudolf.

Krása tónů je „potmě“ vní-
mána mnohem intenzivněji. Pře-
svědčte se o tom na koncertě 
Václava Hudečka pár dnů před 
Vánocemi v Národním domě.

Václav Hudeček svým sym-
patickým vystupováním, stylem 
hry i radostí, kterou dovede 
nezaměnitelným způsobem 
přenášet do publika, okouzluje 
obecenstvo bez rozdílu věku. O 
to mocnější může být zážitek z 
jeho koncertu, když ho budete 
moci poslouchat „potmě“!

Netradiční koncert, při kterém 
je jediným osvětlením lampička 
na stojanech na noty a několik 
svíček, se uskuteční ve čtvrtek 19. 
12. 2011 v sále Národního domu 
ve Frýdku-Místku. Na koncertu 
zazní díla F. Schuberta, G. F. Hän-
dela, B. Smetany, W. A. Mozarta 
a mnoha dalších starých mistrů.

Václav Hudeček se narodil 
v roce 1952 a upoutal na sebe 
pozornost již jako dítě. Studoval 
u Bohumila Kotmela na pražské 

Václav Hudeček – Vánoční koncert „potmě“
konzervatoři a jako výjimečný 
student byl již v šestnácti letech 
přijat také na pražskou Akademii 
múzických umění, kde studoval u 
Václava Snítila. Jeho strmá me-
zinárodní kariéra přitom začala 
již o rok dříve. V patnácti letech 
zvítězil v mezinárodní rozhlasové 
soutěži Concertino Praga a díky 
tomu také debutoval v Londýně 
s Royal Philharmonic Orchestra. 
Paganiniho koncert v jeho podání 
tehdy londýnské publikum na-
prosto uchvátil. Záhy se vydal na 
další umělecká turné po Evropě, 
Japonsku, USA i Austrálii. Jeho již 
tak značná prestiž ještě vzrostla, 
když se v letech 1971-1974 stal 
posledním žákem legendárního 
ruského umělce Davida Oistra-
cha. Houslový virtuos dnes pra-
videlně vystupuje na nejvýznam-
nějších mezinárodních festivalech 
a jako sólista spolupracuje s pro-
slulými světovými orchestry.

Tradičně se jeho vánočních 
koncertů účastní vítězové akade-

mie V. Hudečka, která se koná ka-
ždoročně v Luhačovicích. Letos se 
na koncertě „potmě“ po jeho boku 
objeví teprve šestnáctiletá hous-
listka Markéta Dominkusová z 
Letohradu. Spoluúčinkujícím part-
nerem Václava Hudečka je již více 
jak 25 let profesor Petr Adamec. 

Koncert se koná 19. prosince 
od 19 hodin v rámci předplatitel-
ské skupiny KPH. Doprodej 250 
Kč (děti a senioři 190 Kč).

„Dlouho to vypadalo, že je-
diným slovenským raperem, 
kterému se podařilo „překro-
čit hranice žánru“, je Rytmus. 
Teď už to neplatí, je tady Majk 
Spirit!“ komentuje příchod 
nové slovenské hip-hopo-
vé hvězdy dramaturg klubu 
Stoun Kamil Rudolf. „O síle 
jeho projevu se budou všichni 

Hip-hop ve Stounu: Majk Spirit a Khomator
moci přesvědčit už v sobotu 
17. prosince, připravme se na 
mocný zážitek,“ vyzývá příz-
nivce hip-hopu Kamil Rudolf. 

Majk Spirit má za sebou už 
dlouhou aktivní kariéru. Dopo-
sud ale byly jeho úspěchy skryty 
pod názvem H16, což je známá 
bratislavská partička, ve které 
kromě něj působili ještě rapeři 

Otecko a Cigo. Ti se nyní vydali 
na sólové dráhy (Otecko už má 
venku album s názvem „To som 
ja“), stejně jako Majk! Z mnoha 
jejich společných hitů jmenuj-
me například Robím čo chcem“, 
nebo „Vitaj v meste“.

Svůj talent ukázal Spirit vloni 
na vlastním mixtapu „Mladý re-
bel“, který slavil úspěch mezi čes-

kými i sloven-
skými fanoušky 
hip hopu. Na 
konec letošního 
roku avizoval 
album a svůj 
slib splnil. Už 
první vlaštov-
ka, singl „Good 
Vibration“ s DJ 
Mad Skillem, se 
extrémně chytla. Vyhrála dokon-
ce několikrát hitparádu komerč-
ního slovenského rádia Európa 
2 (obdoba české Evropy 2)! V 
pátek 11. 11. Majk vydal album 
„Nový človek“ už jako raper, který 
„překročil hranice žánru“, o čemž 
svědčí nejen triumfy v hitpará-
dách, či hranost v rádiích, ale i 
skoro 70.000 fanoušků na sociál-
ní síti Facebook! Na debutovém 
albu je celkem devatenáct písni-
ček. Hostů je na něm také hodně, 
celkem osm! Kromě řady raperů 
(např. Orion, Nironic, či Delik) si s 
Majkem zazpívala i finalistka dru-
hého ročníku Česko Slovenské 
SuperStar, talentovaná Celeste 
Buckingham.

Brzy tomu bude deset let, co 
havířovský Khomator vstoupil do 
hry. Po vydaném demu s kapelou 
Vysoké komíny se na světlo světa 
dostala první sólo deska „Tři x čty-
ři“. V této době se psal rok 2006, 
o rok později Khomator ukazuje, 
že Ostravsko nespí, a připravuje 
kompilaci, na kterou pozval lidi 
z branže ostravského regionu a 
došlo i na polskou scénu. V tomto 
roce se na světlo denní také do-
stal videoklip Silezja unja. O rok 
později dostává prostor mixtape 
„Feat – centrum vol. 1“.

Přichází dvouletá pauza, po 

které na jaře 2011 přichází na 
svět album Terapie, při jehož 
prezentaci Khomator prohlásil: 
„Život nabral tempo. S novými 
podněty, povinnostmi a zkouš-
kami osudu se změnily i priority. 
Jsou to více než dva roky plné 
změn a nově pootevřených ob-
zorů, jsou to dva roky, kdy o mně 
nebylo moc slyšet a kdy ve mně 
zrál projekt, který dostal tohle pří-
značné jméno. Rap, psaní, beaty, 
vsakování podnětů života a láska 
k věci – moje terapie v časech lá-
mání chleba. Věřím, že výsledek 
bude terapií i pro tvé uši.“

Vstupenky na koncert Majka 
Spirita a Khomatora jsou k do-
stání v předprodeji za 130 Kč v 
Beskydském informačním cen-
tru na Zámeckém náměstí ve 
Frýdku a na Náměstí Svobody v 
Místku. Dále se vstupenky pro-
dávají v baru Pavlač na ulici Far-
ní 16 ve Frýdku, lístky seženete 
samozřejmě i ve Stounu.

„Myslím, že se máme nač tě-
šit a že všichni „věrní“ si 17. pro-
since cestu do Stounu najdou, 
protože line-up předvánoční hip-
-hop párty doplní ještě DJ’s Ven-
cza, Burcho a Bjaly – tak skvě-
lá sestava za těch 130 korun 
vstupného v předprodeji určitě 
stojí!“ uzavírá dramaturg Rudolf

Na závěr letošního roku 
si frýdecká Galerie pod zám-
kem připravila pro milovníky 
výtvarného umění hodně za-
jímavou výstavu s názvem 
Frýdek-Místek známý i nezná-
mý. Zahájena byla vernisáží v 
pondělí 5. prosince a potrvá 
až do 31. ledna 2012. 

Připomenout si historii a za-
jímavá místa Frýdku-Místku se 
rozhodli ve frýdecké Galerii pod 

Galerie pod zámkem představuje město
zámkem. Naplánovali výstavu, 
která nabízí dominanty našeho 
města, mezi které bezesporu 
patří Frýdecký zámek, Marián-
ský kostel, Kostel svatého Jana 
Křtitele, Kostel svatého Jakuba, 
Kostel Jana a Pavla, Hluboká uli-
ce, obě náměstí a další zajímavá 
místa. Některá z nich již bohužel 
reálně neexistují. „Proto je dobře, 
že máme malíře, kteří historicky 
svůj zájem o dominanty města 

projevovali a zanechali nám svůj 
pohled a ztvárnění,“ uvedl galeri-
sta Bohumír Seltenreich. Nejza-
jímavějším exponátem výstavy 
je bezesporu grafika vytištěná 
kolem roku 1848, která zachycu-
je mimo jiné i Frýdecký zámek. 
Galerie vystavuje například díla 
malířů Dyla, Fuska, Hlavatého, 
Homolky, Kocourka, Kocůrkové, 
Mleczka, Novického, Ondračko-
vé, Rašíka, Tůmy, Servátkové 
či Schmuckera. „Velkou radost 
nám na vernisáži udělala i přítom-
nost osmaosmdesátiletého pana 
Langa, který se tématice Frýdku-
-Místku ve svých dílech věnoval,“ 
dodala galeristka Ivana Cviková. 
Velký zájem mezi návštěvníky 
byl jako vždy o díla nejznáměj-
ší malířky Frýdku-Místku Elišky 
Servátkové. Ta byla za své celo-
životní dílo oceněna Cenou sta-
tutárního města Frýdku-Místku. 
Velký zájem stále vzbuzují malby 
vítěze celosvětové výtvarné sou-
těže Artists Gone Global Roma-
na Schmuckera. Ten je nazýván 
slezským Schikanederem a určitě 
jeho obrazy stojí za pozornost. K 
adventní atmosféře přispěla i ro-
dina Burdova z Radvanic zpěvem 
vánočních koled.  (pp)

POD ZÁMKEM: O vernisáž výstavy byl mezi lidmi velký zájem.
Foto: Petr Pavelka
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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

MUZEUM BESKYD

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

NOVÁ SCÉNA VLAST

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

KLUB MAMINEK BROUČCI
Farní 1, Frýdek-Místek

tel: 739 511 380, www.kmbroucci.cz
email: kmbroucci@kmbroucci.cz 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 –12.00h.

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

So 17. prosince v 18.00 
Kino Petra Bezruče
Jaromír Nohavica

Sólový recitál jednoho z našich nejznáměj-
ších písničkářů s kytarou a heligonkou sesta-
vený nejen ze známých písní, ale i z aktuál-
ních novinek. Fanoušci Jarka Nohavici si již 
určitě zvykli, že jeho koncerty jsou samé pře-
kvapení a vždy naprosto nově dramaturgicky 
sestavené, a rozhodně se mají na co těšit! Na 
současných koncertech Jarka doprovází na 
akordeon a piano vynikající muzikant z War-
szawy Robert Kusmierski. Vstupné 450 Kč.

Po 19. prosince v 19.00
Národní dům

Vánoční koncert Václava Hudečka „potmě“
Václav Hudeček – housle, Petr Adamec – klavír
Program: W. A. Mozart, G. F. Handel, L. van 
Beethoven, B. Smetana, F. Schubert
Zkusili jste někdy doma úplně zhasnout a 
pustit si svoji oblíbenou hudbu? Pak jistě 
víte, že krása tónů je takto vnímána mnohem 
intenzivněji. Podobný zážitek vám připraví-
me letos pár dnů před Vánocemi, kdy téměř 
ve tmě zahraje v Národním domě fenome-
nální houslový virtuos pan Václav Hudeček. 
Jen při minimu světel z vánočního stromu 
zahraje Václav Hudeček známé melodie 
Bacha, Mozarta, Vivaldiho a mnoha dalších 
známých skladatelů.
Předplatitelská skupina Koncerty Kruhu přá-

DIVADLO:
Pá 16. prosince v 19.00

Tomáš Vůjtek
Brenpartija

Komorní scéna Aréna Ostrava
Hra na motivy novely Věnceslava Juřeny 
Zpráva o státu Halda. Černá groteska o ži-
votě vyvrhelů žijících o denaturovaném lihu 
na kunčických haldách a jejich boji o vlastní 
existenci a důstojnost.
Vstupné 400 Kč. Předplatitelská skupina B.

DIVADÉLKA PRO DĚTI:
Ne 18. prosince v 15.00

Josífek a Maruška mají děťátko
Divadlo Špílberg

Inscenace na motivy známého biblického 
příběhu, která poutavou i poučnou formou 
vypráví o tom, co předcházelo narození Je-
žíše Krista, popisuje jeho narození a dětství. 
Pro svou formu vyprávění blízkou dětskému 
vnímaní světa je určena nejen nejmenším 
dětem, ale zaujme i ty větší. V kombinaci s 
nejznámějšími vánočními melodiemi slibuje 
silný emotivní zážitek. Vstupné 60 Kč.

OPERA:
St 28. prosince v 18.00

V. Bellini: Puritáni
Belliniho poslední opera Puritáni je mistrov-
ským dílem první poloviny 19. století, překy-
pujícím nádhernými melodiemi. Romantické 
drama vyvstává na pozadí anglické občan-
ské války v 17. století. V hlavní ženské roli – 
Elvíry Walton vystupuje hvězda Metropolitní 
opery, vynikající Anna Netrebko, jež skvěle 
ztvárnila slavnou „šílenou scénu“ za vydatné 
dirigentské podpory Patricka Summerse v 
režii ShraonThomasové.
Záznam z Metropolitní opery, české titulky, 
délka představení 230 min., dvě přestávky.
Vstupné 300 Kč.

Výstavy:
1.-31. prosince

ZUŠ Frýdek-Místek
Na vánoce dlouhé noce
Výtvarné práce žáků ZUŠ

KINO:
So 17. - St 21. prosince v 17.00

Velká vánoční jízda
Jak jen to ten Santa dělá, že dokáže během 

jedné noci nadělit všechny dárky? A co 
se všechno může stát, když jeden dům 

omylem vynechá...
VB / USA, premiéra, animovaný, 3D, 
dabing, přístupný, vstupné 160 Kč.
So 17. - Ne 18. prosince v 19.00

Ocelová pěst
Hugh Jackman v drsném a napínavém 

akčním snímku z blízké budoucnosti, kde 
svět boxu ovládli dva a půl metru vysocí 

oceloví roboti.
USA, premiéra, akční sci-fi, 2D, přístupný, 

127 min., vstupné 80 Kč.
Po 19. prosince v 19.00

Filmový klub – dokumenty projektu 
Česká radost: Rock života

Příběh frontmana kapely Katapult, rockera 
Oldy Říhy a jeho konců a nových začátků.

ČR, dokument, 2D, 86 min.
Út 20. prosince v 19.00

Filmový klub – dokumenty projektu 
Česká radost: Pod sluncem tma

Pozoruhodný dokument o úskalích a 
dobrodružstvích dvou českých elektrikářů, 
kteří se v rámci rozvojové pomoci ocitnou 

uprostřed Afriky.
ČR, dokument, 2D, 81 min.

St 21. prosince v 19.00
Vendetta

Ondřej Vetchý proti Oldřichu Kaiserovi v 
thrilleru, který se vám zadře pod kůži.

ČR, thriller, 2D, 15+, 90 min., vstupné 90 Kč.
Čt 22. - Pá 23. prosince v 17.00

Tintinova dobrodružství
Novinka Stevena Spielberga, inspirovaná 
po celém světě oblíbenými příhodami kniž-

ního a comicsového hrdiny Tintina.
USA, animovaný, 3D, přístupný, 107 min., 

vstupné 130 Kč.
Čt 22. - Pá 23. prosince v 19.00

Šťastný nový rok
Romantický příběh o lásce, naději, odpuš-
tění, druhých šancích a nových začátcích 
uprostřed pulzujícího New Yorku během 

nejkouzelnějšího večera roku.
USA, premiéra, romantická komedie, 2D, 

titulky, 12+, vstupné 80 Kč.
Út 27. prosince v 17.00

Čt 29. - Pá 30. prosince v 17.00
Žraloci na s(o)uši

Dva žraločí bratři se vydávají do lidského 
světa, kam nikdy předtím žraločí ploutev 

nevkročila.
Malajsie, premiéra, animovaný, 2D, dabing, 

přístupný, 92 min., vstupné 80 Kč.
Út 27. prosince v 19.00

Filmový klub – nejnavštěvovanější film 
roku 2011: Alois Nebel

Rok 1989. Výpravčí Alois Nebel v zapadlé 
stanici v Sudetech. Miroslav Krobot ve filmu 
podle úspěšného komiksu Jaromíra Rudiše, 
který novátorsky kombinuje techniky anima-

ce a hraného filmu.
ČR, animovaný, 2D, přístupný, 87 min., 

vstupné 70 Kč / pro členy FK 50 Kč.
Čt 29. prosince v 19.00

Nejnavštěvovanější film roku 2011:
Muži v naději

Jiří Macháček, Bolek Polívka a Simona 
Stašová v hitu této sezóny.

ČR, komedie, 2D, 12+, 115 min., vstupné 80 Kč.
Pá 30. prosince v 19.00

Nejnavštěvovanější film roku 2011:
Perfect days – i ženy mají své dny
Ivana Chýlková, Zuzana Bydžovská, 

Vojtěch Kotek a další v novém, hvězdně 
obsazeném filmu Alice Nellis.

ČR, komedie, 2D, 12+, 108 min., vstupné 90 Kč.

dětská tvůrčí dílna, kde si mohou děti sami 
vyrobit malou ozdůbku, namalovat obrá-
zek, složit skládačku nebo si jenom pohrát 
s hračkami. Potrvá do 29. 1. 2012.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE:
Pondělí 26. prosince 13,00 – 17,00 hodin

SVATOŠTĚPÁNSKÉ ODPOLEDNE
Od 15,00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkuje PĚVECKÝ SBOR SMETANA

Dále k vidění:
Svět dětí a jejich hraček – výstava
Putování po Beskydech – výstava

Prapodivné Vánoce – studijní výstava pro 
školy v muzejní učebně

Kaple sv. Barbory, stálé expozice
Na koncert v Rytířském sále platí vstupenky 

do výstavy „Svět dětí a jejich hraček“.

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVO-

ROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
21. 12. 2011 v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb 

Porod s epidurálem 
18. 1. 2012 v 15:30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý - 15:45

Čtvrtek - 8:45, 10:00, 16:00, 17:15
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – JÓGA PRO 

TĚHOTNÉ
Úterý - 11:15 

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

16. 12. – 9:00
II. BLOK PRO DĚTI od 7-12 měsíců

16. 12. – 10:15

20. 12. - Zdobení perníčků
Maminky s dětmi mají možnost si sami 
nazdobit perníčky! Přineste si buď vlast-
ní, nebo budou připravené v Broučkách k 
zakoupení za symbolickou cenu. Poleva a 
pomůcky ke zdobení budou k dispozici u 
nás. Začátek v 10.00 hod.

21. 12. - Vánoční besídka

tel hudby při Národním domě Frýdek-Místek
Vstupné 250 Kč / 190 Kč (ZTP, senioři)

Út 20. prosince v 18.00 
Chrám sv. Petra a Pavla

Vánoční koncert
J. J. Ryba: Česká mše vánoční a další program
Vstupné 150 Kč / 80 Kč (ZTP, senioři, děti)

TANEC:
Pá 16. prosince v 17.00–21.00

Čaj o páté
Předvánoční posezení.

Vstupné 50 Kč.
Hudba k tanci p. Gebauer.

Výstavy:
1.-31. prosince

ZUŠ Frýdek-Místek
Snová Krajina

Výtvarné práce žáků ZUŠ
Kurzy – jednorázové vstupy

Kondiční posilování ženy a muži
každé pondělí 17.30-19.00, 60 Kč
Kick box aerobik ženy a muži
každé úterý 17.45-18.45, 55 Kč

Cvičení pro zdraví s Pilates ženy a děti
každé úterý 16.30-17.30, 50 Kč

Cvičení pro rodiče s dětmi 2-5 let děti 
a rodiče

každou středu 9.00-10.00, 50 Kč
Powerjóga ženy a muži

každou středu 18.45-20.00, 70 Kč
Cvičení pro seniory senioři

každý čtvrtek 9.00-10.00, 50 Kč
Cvičení pro zdraví ženy a muži
každý čtvrtek 17.00-18.00, 50 Kč

Zumba ženy a muži
každé úterý 19.30-20.30, 65 Kč

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
PUTOVÁNÍ PO BESKYDECH

Proměny beskydské turistiky v posledních sto 
dvaceti letech. Potrvá do 25. března 2012.

A STALO SE A STALO V MĚSTEČKU 
BETLÉMĚ…

Zámecký okruh je od neděle 27. listopadu obo-
hacen o výstavu betlémů z 19. století a první 
poloviny 20. století ze sbírek Muzea Beskyd. 
Betlémy je možno zhlédnout pouze v rámci 
prohlídky Zámeckého okruhu do 2. února 2012.

KANCIONÁLY
Výstava tištěných a ručně psaných kancio-
nálů a zpěvníků z fondu starých tisků Muzea 
Beskyd. Kancionály a zpěvníky pocházejí 
z období 18. až počátku 20. století a některé 
z nich obsahují i notové záznamy. Výstava je 
součásti stálé expozice Frýdek – mariánské 
poutní místo. Potrvá do 30. prosince 2012.

SVĚT DĚTÍ A JEJICH HRAČEK
Ve čtvrtek 15. 12. v 17 hodin bude vernisáží 
zahájena výstava Svět dětí a jejich hraček, 
která představí ze sbírkového fondu hračky 
a další předměty týkající se života dětí. K vi-
dění budou panenky, pokojíčky, kočárky, ply-
šové i umělohmotné hračky, vláčky, dětské 
sportovní vybavení a další, vše zarámováno 
starými fotografiemi dětí. Nebude chybět ani 
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KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek

JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ OTE-

VŘENO (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

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

www.divadloctyrlistek.cz

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

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

www.klicfm.cz

SVČ
te

16. 12. pátek HIITY ZE ZÁHROBÍ 18
DJ KAMIL A STARÉ DOBRÉ HITY TĚ NE-
NECHAJÍ DLOUHO SEDĚT
17. 12. sobota MAJK SPIRIT&KHOMA-
TOR HIP HOP PARTY
MAJK SPIRIT (H16) S ČERSTVĚ NOVÝM 
ALBEM, KHOMATOR + DJ VENCZA, 
BURCHO, BJALY, SHUPSTA A LUXUSNÍ 
PŘEDVÁNOČNÍ HIP-HOP PÁRTY
20. 12. úterý STOUNTALENT
FINÁLE SOUTĚŽE NEJLEPŠÍCH INTERPRETŮ! 
21. 12. středa STOUNDRUM 
STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOVKA PO-
KRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
22.12 čtvrtek XTREME SHOP PARTY
VSTUP ZDARMA A SPOUSTA DÁRKŮ 
NA PARTY MÍSTNÍHO SKATESHOPU, DJ 
SHUPSTA (HH), LOFI (BREAKZ)
23. 12. pátek NAA:SH:UP XMASS:DRU-
MANDBASS.CZ 
JEDNOU V ROCE VE STOUNU TĚ ČEKÁ 
NEJLEPŠÍ DNB AKCE, OFICIÁLNÍ AKCE 
DRUMADBASS.CZ , DJS: X.MORPH / DNB.
CZ, SOLDIK / DNB.CZ, FREAKOX / DNB.
CZ, SMARIO / DNB.CZ, DRAKO / STATE OF 
BEAT, SHMI-THEC / MKTbros, VJ PSYCHO-
CIRCUS
24. 12. sobota VÁNOČNÍ ROCKOTÉKA
OD 21:00!!, TRADIČNÍ VÁNOČNÍ ROCKO-
TÉKA/HITY, DJ KAMIL, ESTET, PŘIJĎ SE 
POCHLUBIT S NOVÝM SVETREM I TY

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

25. 12. neděle VÁNOČNÍ HITY 18 PLUS
DJ KAMIL, MATĚJ A TY NEJLEPŠÍ HITY 
VŠECH DOB NA PRVNÍ SVÁTEK VÁNOČ-
NÍ VE STOUNU
26. 12. pondělí KICK THE HITS X-MASS
ŠTĚPÁNSKÉ KICK THE HITS, FUNK MO-
GULS (DJ AKA & SEAN JOHN) – LIVE!, 
REZIDENTNÍ NOC BURCHO&BJALY A TO 
NEJLEPŠÍ ZE VŠECH HUDEBNÍCH STYLŮ
27. 12. úterý FAJNY FESTIVAL – VÁNOČ-
NÍ PÁRTY
VÁNOČNÍ VERZE MÍSTNÍHO FESTIVÁL-
KU: ZELENÉ ZLATO, LÍHEŇ, TROCHU-
MOC, VSTUP 50,-
28. 12. středa DAVID STYPKA & BAND-
JEEZ – VÁNOČNÍ KONCERT
VÁNOČNÍ KONCERT A PREMIÉROVÝ VE 
STOUNU
29. 12. čtvrtek FUCKING DANCING
VSTUP ZDARMA, URBAN, NEW SCHOOL 
NIGHT, DJS: SHUPSTA, LUCKY(NJ)
30. 12. pátek DRUM OVER PARTY
POSLEDNÍ DNB PARTY ROKU: JAHRI-
DER, PLEGOMAZIN, LINEART, DRUM-IT, 
LAHIRE, JUMPER, GIFFI. G, STOUN DJS

PŘIPRAVUJEME:
13. 1. NAROZENINOVÝ PLES STOUNU
14. 1. NAROZENINOVÁ PÁRTY
20. 1. VĚC & ZVĚŘINA, HIP HOP
28. 1. STO ZVÍŘAT – NEJLEPŠÍ SKA KA-
PELA ČE-SKA VE STOUNU!!!!

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

Přijďte se rozloučit s Broučky před vánoční-
mi svátky! Budeme zpívat koledy, vyprávět 
příběh o narození Ježíše, pouštět lodičky z 
ořechových skořápek po vodě a hlavně roz-
dávat dárky! Drobný dárek v hodnotě cca 
30 Kč přineste s sebou, pod stromečkem se 
budou libovolně rozdávat dětem.
22. 12. 2011 – 1. 1. 2012 JE V BROUČ-

KÁCH ZAVŘENO! OTVÍRÁME 2. 1. 
2012!

Pravidelné kurzy:
Orientální tance pro děti (od 5 let) 

Každý pátek 16.00-16.45 h. 400 Kč/10 
lekcí

Orientální tance pro dospělé
Probíhají v tělocvičně ZŠ ve Starém 

Městě.
Mírně pokročilí – úterý 17-18 hod. nebo 

pátek 18-19 hod.
Začátečníci – pátek 19.00 - 20.00 hod. 

Cena 700 Kč/10 lekcí
Anglická konverzace pro pokročilé

Každý pátek od 8.30 hod., po dohodě s 
lektorkou. Bližší informace u hospodyňky.

Pravidelný program
- vstup na permanentky!

Pondělí – Mimi koutek – cvičení s mimin-
ky 10.00 – 10.30 h.

Úterý – Přednášky a besedy, soutěže a 
hry pro děti – dle programu!

Hlídání dětí 
Středa – Kreativní hrátky pro děti 9.30 

– 10.15 h.
Tanečky pro děti s maminkami 10.30 – 

11.15 h.
Čtvrtek – Zpívánky 10.00 – 10.30 hod.
Pátek – Cvičení rodičů s dětmi 9.30 – 

10.15 h.
Výtvarka 10.30 – 11.15 h. 

KUNST GARÁŽ
(místo, kde lze opravit svůj svět)

Zapůjčeno ze soukromých sbírek od au-
torů z Myslíka, Pstruží, Kozlovic, Kunčic 

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

Tel.: 723 021 622
Martin Papcún - SPACE

Do 2. března 2012.

Prodej výtvarných děl předních
současných malířů a grafiků

Frýdek-Místek známý i neznámý 
(naše město očima výtvarníků) 

Potrvá do 31. ledna.

ADVENTNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY
18. 12. – Advent na náměstí, Náměstí 
Svobody v Místku, 15:00 – 18:00 hodin

ŠACHY
27. 12. VÁNOČNÍ TURNAJ RODIN-

NÝCH DVOJIC
Program: Šachový turnaj dvojic (rodinné i 
smíšené) pro všechny od 4 do 99 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pio-
nýrů 767, Místek, 8:30 - 12:30 hodin. Infor-
mace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966

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

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

Kontakt: Ing. Jana Černotová

CENTRUM MAGNOLIE

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

těhotné ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení 
kontaktu s vaším tělem a snadnému 

zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a šetrný způ-
sob, jak zvládnout běžné obtíže a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu k aktivnímu 
porodu vede zkušená porodní asistentka

Programy pro maminky a ženy:
Jóga po porodu – speciální program pro 
regeneraci po porodu, miminka s sebou 
Jóga pro ženy – terapeutická jóga pro 

pevné tělo, bdělou mysl a dobrou funkč-
nost vnitřních orgánů

Tančení pro mámy a dětičky – břišní tan-
ce pro maminky, miminka i sourozence
Kurzy masáží dětí a miminek – jemné 
techniky pro zdraví a pohodu vašich 

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní a semi-

privátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná 
zábavy, písniček a her v malých skupi-
nách 6 dětí, výuky se mohou účastnit i 

mladší sourozenci. UKÁZKOVÁ HODINA 
ZDARMA

Jóga pro děti od 3 let – systém (nejen) 
cvičení pro jedinečné bytosti

Pohybové hrátky s děťátky – cvičení pro 
psychický a fyzický rozvoj vašeho děťát-
ka (2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3roky)

Pro celou rodinu: 
Jóga pro ženy i muže, manželské páry, 

privátní i rodinné lekce jógy
SM systém MUDr. Smíška – pohybový 

program pro léčbu, regeneraci a prevenci 
poruch páteře a pohybového aparátu 
zejména v důsledku sedavé práce a 
jednostranného zatížení; vhodné pro 

všechny věkové skupiny (děti od 6 let, 
sportovci, střední věk, senioři, těhotné a 

ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž - jemná a 

hluboce relaxační technika pro podpoření 
samoozdravných procesů v těle.

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

16. 12. (pá) 
Bobův vánoční guláš

Polosoukromá akce pro příznivce cesto-
vání, vodáctví, bluegrassu, country, folku 

plná vyprávění, živé hudby a guláše. 
Vstup ZDARMA.

17. 12. (so) od 20h
ČajFOLK 

Vánoční pokračování úspěšného pořadu 
Vlny a jeho hostů. Tentokrát se můžete 

těšit na Acoustic Irish a další překvapení.
20. 12. (út) od 19h 

VĚTRÁNÍ hlasivek, strun, kláves a 
zpěvníků...

Pravidelné setkání amatérských muzi-
kantů, kteří si dělají radost společným 
hraním a zpěvem (folk, folklór a blízké 
žánrové příbuzenstvo). Máte-li chuť, 

přijďte posedět, poslouchat, zazpívat si a 
třeba si i zahrát.

31. 12. (so) 
FREEdecký Silvestr u Arnošta 

Aktuální výstavy:
Aleš LEZNAR (Vyškov) - Prodejní výsta-

va obrazů do 31. 12. 2011.
Branko BIŠČAN / Ivan KORČ – JEŽEK... 
viditelný až z kosmu – jedinečná výstava 

jedinečného díla jedinečných tvůrců 
potrvá do opotřebení...

19. 12. - Pečení vánočního cukroví
22. 12. - „Nezbednické Vánoce“ v klubu a 

poslední setkání v letošním roce.
Podrobnější program na každý týden 

najdete na webových stránkách:
www.fm.charita.cz

Od 23. 12. 2011 do 1. 1. 2012 je Klub 
Nezbeda UZAVŘEN.

F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)
558 435 449, 732 628 731,

klubnezbeda.f-m@caritas.cz

KLUB NEZBEDA

Provozní doba
o vánočních svátcích:

23. 12.: zavřeno ve všech pobočkách
27., 29., 30. 12.: 9.00 - 17.00 oddělení 

pro dospělé, naučné oddělení a studovna

www.penzionuzvonu.eu
Farní 3551, Frýdek-Místek

PENZION U ZVONU

Olejomalby - Dalibor Valášek

9.00 - 11.00, 12.00 - 16.00 oddělení pro 
děti a mládež 

28. 12.: 12.00 - 16.00 oddělení pro do-
spělé, naučné oddělení a studovna

31. 12.: zavřeno ve všech pobočkách 
23. až 31. 12.: zavřeno v hudebním 

oddělení 
Pobočka na 11. ZŠ ve Frýdku bude 

během vánočních prázdnin uzavřena.

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

Výprodej půlstoletí
Výstava fotografií Ivana Korče,

čerstvého padesátníka.

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)

Městská knihovna F-M

pod Ondřejníkem, Metylovic, Raškovic, 
Vysokého Mýta, Frýdku-Místku.

Do 3. února 2012.

NOVINKY V GALERII:
grafika Tomáš Bím, Iva Hüttnerová, 

Emma Srncová, Josef Velčovský
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Srdečně
Vás zveme 

do příjemného
prostředí nekuřácké 

RESTAURACE
GOLF 

v Místku na Riviéře.
www.restauracegolf.wz.cz

Pro inzerci
volejte

603 249 743

www.cistenikobercumilata.estranky.cz

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o.

T.G.Masaryka 456, Frýdek-Místek
Tel. 558 433 636, 603 574 554, 603 440 456,

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

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

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz


