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slovo primátora
Vážení občané,
město Frýdek-Místek se pro-

střednictvím Beskydského infor-
mačního centra prezentuje na vý-
znamných veletrzích cestovního 
ruchu, naposledy na únorovém 
Holiday World v Praze, který je 
nejvýznamnější akcí svého druhu 
nejen v České republice, ale i v 
regionu střední Evropy. I zde byly 
prezentovány nové propagační 
materiály, které byly slavnostně 
pokřtěny na prvním veletrhu Re-
giontour v Brně. Mezi nimi je například informační materiál Tipy na 
výlety nebo mapa rekreační oblasti Olešná, která je určena pře-
devším pro turisty přijíždějící k nám do regionu a Frýdku-Místku. 
Mapa jim představí, co vše je možné v rekreační zóně Olešná zažít, 
jaké jsou zde pro ně připraveny aktivity, se seznamem restaurací, 
ubytování a tipy do nejbližšího okolí. Těší mě, že máme turistům co 
nabídnout přímo ve městě i že máme doslova za humny nádherné 
Beskydy s další atraktivní nabídkou. Ta je obsažena právě v novém 
materiálu Tipy na výlety, který může být zajímavý i pro vás, proto-
že obsahuje i méně známá místa v Beskydech. Snadno můžete 
získat další argumenty pro okřídlené „všude dobře, doma nejlépe“. 
Nepochybuji o tom, že ve městě a jeho okolí je dostatek příležitostí 
k tomu, aby člověk nabral nové síly. Daří se nám o tom přesvědčo-
vat na veletrzích i potencionální návštěvníky našeho regionu, kteří 
mohou svým pobytem ekonomicky prospět naší oblasti.   Petr Cvik

Ve Frýdku-Místku byla té-
měř před rokem zavedena 
„MHD zdarma“. Nyní ji vyu-
žívá přes deset tisíc cestují-
cích, kteří si vyřídili zelenou 
čipovou kartu a za roční 
kupón zaplatili symbolickou 
jednu korunu. 

„Upozorňujeme cestující, aby 
sledovali platnost svých ročních 
kupónů a v případě, že chtějí 
MHD zdarma i nadále využívat, 
prodloužili platnost kupónů o 
další rok, a to opět za jednu ko-

Jak prodloužit platnost kupónů na „MHD zdarma“
runu,“ přibližuje postup náměs-
tek primátora Michal Novák.

Prodloužit platnost zelené 
čipové karty a využívat MHD 
zdarma lze jednoduchým způ-
sobem. Stačí zajít na autobu-
sové nádraží na ulici Na Poříčí 
a zde si za jednu korunu koupit 
nový roční kupón, který bude 
dobit do zelené čipové karty. 
Kupóny se budou do karet do-
bíjet od března. 

Bezdlužnost vůči městu ne-
bude potřeba opětovně proka-

zovat. „Upozorňujeme ale, že 
bude-li při kontrole na magis-
trátu zjištěn závazek držitele 
karty vůči městu, bude karta 
bez předchozího upozornění 
zablokována,“ zdůrazňuje Mi-
chal Novák.

Povinnost dokladovat bez-
dlužnost ale zůstává nadále v 
platnosti u těch občanů, kteří 
MHD zdarma teprve chtějí za-
čít využívat a speciální zelenou 
čipovou kartu pro MHD zdarma 
dosud nemají.  (pp)

K zápisu do 1. ročníku zá-
kladního vzdělávání pro škol-
ní rok 2012/2013 přišlo 661 
dětí – 313 dívek a 348 chlap-
ců. V loňském roce se k zápi-
su dostavilo 608 předškoláků, 
ale nárůst dětí nemají z hle-
diska kapacity problém stáva-
jící školy, jejichž zřizovatelem 
je město, vstřebat.

„Statutární město Frýdek-Mís-
tek zřizuje 12 základních škol, z 
toho 10 úplných základních škol 
včetně Naděje a dvě neúplné 
základní školy. Od 1. ledna letoš-
ního roku byly sloučeny základní 
školy na ulici El. Krásnohorské,“ 
připomněla vedoucí odboru škol-
ství, kultury, mládeže a tělový-
chovy Ilona Nowaková.

O odklad povinné školní do-
cházky požádalo 50 zákonných 
zástupců dětí, což je o 22 méně, 
než v roce předcházejícím. „Dů-
vodem je zřejmě změna při po-
dávání žádostí o odklad povinné 
školní docházky. Dříve postačo-
valo doporučení buď pedagogic-
ko-psychologické poradny, nebo 

Prvňáčků výrazně přibyloPrvňáčků výrazně přibylo
odborného lékaře. Nově je mož-
ný odklad pouze při předložení 
dvou doporučujících posouzení, 
a to pedagogicko-psychologické 
poradny a odborného lékaře, 
případně klinického psycholo-
ga,“ vysvětlila Ilona Nowaková. 
Podle ní se dá předpokládat, 
že v následujícím školním roce 
usedne do školních lavic 611 
prvňáčků (v současné době se 
v 1. ročníku vzdělává 529 žáků). 
Naopak z 9. ročníku vyjde letos 
500 žáků. V nastávajícím škol-
ním roce celkově v základních 
školách přibude přes 90 žáků (v 
současné době navštěvuje zá-
kladní školy 4.826 žáků).

„Kapacita základních škol ve 
městě je dostačující, zvýšený 
počet žáků nijak neovlivní kvalitu 
vzdělávání,“ ujistil primátor Petr 
Cvik, který poděkoval všem, co 
se postarali dětem o příjemný 
zápisový zážitek.

Nejvíce dětí bylo zapsáno na 
8., 5. a 1. ZŠ. V okrajových čás-
tech – v Lískovci, Skalici a Chle-
bovicích – otevřou po jedné třídě, 

U ZÁPISU: Na počínání nejmenších školáků se byli podívat i primátor Petr Cvik a jeho náměstek Michal 
Pobucký.      Foto: Petr Pavelka

dvě třídy obsadí obě školy na 
Slezské – 2. a 11. ZŠ, stejně jako 
4., 6. ZŠ a ZŠ a MŠ Naděje. Tři 
třídy dají dohromady na Sedmič-
ce a čtyři na 1. a 5. ZŠ, na Os-
mičce, i díky třídě pro mimořádně 
nadané děti, otevřou celkem pět 
třídních kolektivů.  (pp)

poděkování občanům
Vážený pane primátore,
dovolte mi, abych Vám a Vaším prostřednictvím všem občanům 

Vašeho města ze srdce poděkovala za upřímné projevy soustras-
ti. Spontánní účast veřejnosti mě přesvědčila o tom, že myšlenkový 
svět, občanské postoje i politická rozhodnutí Václava Havla zůstávají 
hodnotou pevně spojenou s našimi novodobými dějinami. Hodnotou, 
kterou – jak věřím – nelze zapomenout, kterou nelze obejít a která 
dokáže v důležitých okamžicích silně zaznít. Bude-li to skutečně tak, 
považovala bych to za nejlepší ocenění jeho díla a jsem dojata tím, jak 
se občané vašeho města k němu přihlásili.      Vaše Dagmar Havlová
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krátce

Krev hraje v současné me-
dicíně nezastupitelnou a stále 
rostoucí roli. Nelze ji uměle 
vyrobit. I proto těší, že na kaž-
doročním večírku v Národním 
domě, pořádaném Oblastním 
spolkem Českého červeného 
kříže Frýdek-Místek, má zapl-
něný sál stále komu tleskat.

Zlatým křížem I. třídy za 
160 bezplatných odběrů krve 
mohlo být oceněno sedm dár-
ců z Frýdku-Místku, 21 si jich 
vysloužilo stejný odznak II. třídy 
za 120 bezplatných odběrů. Na 
nejvyšší ocenění je zaděláno i 
do dalších let, protože ve Frýd-
ku-Místku se momentálně najde 
65 dárců s 80 odběry, 137 jich 
stihlo polovinu. Bronzovou me-
daili MUDr. Jana Jánského za 
desítku návštěv krevního centra 
získalo ve Frýdku-Místku v loň-
ském roce 515 lidí. 

Prevence kriminality
Rada města doporučuje za-

stupitelstvu města schválit Plán 
prevence kriminality na rok 
2012-2015 a jednotlivé dílčí pro-
jekty Programu prevence krimi-
nality na rok 2012, kde figuruje 
například Motivačně vzdělávací 
letní tábor pro děti, podpora pre-
vence v Azylovém domě Sára 
či vzdělávací kurz pro strážníky 
městské policie.

Opraví výtah
Rada města rozhodla o za-

dání veřejné zakázky malého 
rozsahu „Oprava výtahu v byto-
vém domě č.p. 158 na ulici Frý-
dlantská, kde bude investováno 
téměř dva miliony korun.

ČOI dává rady
na jiném místě

Česká obchodní inspekce již 
nebude zajišťovat poradenské 
informační služby v budově ma-
gistrátu na ulici Radniční 1148, 
jako tomu dosud bylo každý 
třetí čtvrtek v měsíci. Důvodem 
je malý zájem o tuto službu. 
Poradenská informační služba 
ČOI je od ledna poskytována v 
samotném sídle inspektorátu v 
Ostravě na ulici Provozní 1, a to 
denně v době od 7:30 do 11:30 
a od 12:30 do 16:00 hodin a také 
na tel. čísle 596 912 621. 

5. ročník plesu
místních fotbalistů

V sobotu 25. února proběhne 
od 19 hodin v kulturním domě 
Válcoven plechu již 5. ročník fot-
balového plesu. Poslední volné 
vstupenky jsou k dispozici na 
sekretariátu a je možno si je za-
koupit v dopoledních hodinách 
od 9 do 14 hodin, pouze ve stře-
du odpoledne od 13 do 18 hodin 
u p. Kuczerové. Na programu je 
předtančení, iluzionistické kou-
zelnictví, Pepa Vojtek – Kabát 
revival a další.

Myslivci ve Skalici
Starosta honebního spo-

lečenstva Strážnice „Skalice 
– Staré Město“ svolává valnou 
hromadu honebního společen-
stva Strážnice, která se bude 
konat dne 24. února v Myslivec-
ké chatě ve Skalici v 16:00 hod. 
Na programu bude například 
zpráva o činnosti honebního 
společenstva, zpráva myslivec-
kého sdružení o hospodaření 
v honitbě či změna stanov.

BK Frýdek-Místek
získal mistrovství ČR

Česká basketbalová fe-
derace rozhodla o přidělení 
pořadatelství republikového 
mistrovství starších minižákyň 
(U13) Frýdku-Místku. Turnaj 12 
nejlepších družstev v ČR pod 
názvem „Festival starších mini-
žákyň“ bude hostit po skončení 
soutěžní sezóny ve dnech 12.-
13. 5. 2012.  (pp)

Rada reprezentantů, jejímž 
členem je dlouhodobě i rad-
ní Eva Richtrová, 6. února 
rozdělila 2,5 milionů korun 
mezi 19 projektů podle dosa-
ženého počtu hlasů z veřej-
ného hlasování v ojedinělém 
projektu Prazdroj lidem, pro 
lepší život.

Finanční částku přesahující 
milion korun získaly projekty, 
kde žadatelem byly organizace 
působící v našem městě. Po 
odečtení neplatných hlasů, kte-
rých bylo v letošním roce velmi 
mnoho, nejvíce hlasů získal 
projekt podaný ZŠ a MŠ Ska-
lice Naše zahrada bude velká 
paráda. Za 285 tisíc korun bu-
dou pořízeny hrací sestavy na 
zahradu školy. „Dalším úspěš-
ným žadatelem byla ZŠ na 
ulici ČSA, tedy 8. ZŠ, která za 

Finance pivovaru získaly 
také místní organizace

205 tisíc korun pořídí dětskou 
lezeckou stěnu. Český svaz 
včelařů získal na dobudování 
naučného areálu částku 150 
tisíc korun, hospic dostal 90 
tisíc na nákup kompenzačních 
pomůcek, Škola života může 
za 80 tisíc vybavit novou vý-
tvarnou a košíkářskou dílnu, 
Dětský folklorní soubor Ostra-
vička dostal 150 tisíc na tradič-
ní Mezinárodní folklorní festival 
CIOFF 2012. Úspěšný byl také 
projekt občanského sdružení 
Beskyd, který získal 55 tisíc 
korun na pořádání výchovných 
koncertů s názvem „Boj proti 
násilí “ a z 50 tisíc korun má 
jistě radost Plavecký oddíl Frý-
dek-Místek, který je použije na 
projekt Plaveme pro zdraví a 
krásu,“ vyjmenovala radní Eva 
Richtrová. (pp)

V oblasti kultury se ve Frýd-
ku-Místku leccos za poslední 
rok změnilo, kultura jde lidem 
vstříc a naproti, k čemuž při-
spěl i nový prodej vstupenek.

„Ještě před několika měsí-
ci nezbývalo kulturychtivému 
občanovi nic jiného, než osob-
ně dojít do Nové scény Vlast, 
vstupenky si na místě koupit a 
zaplatit v hotovosti. To však už 
dávno neplatí. KulturaFM se 
snaží zpřístupnit kulturu lidem. 
S tím souvisí i změny v systé-
mu předprodeje. Nový webový 
portál www.kulturafm.cz zlepšil 
a zpřehlednil vyhledávání kultur-
ních akcí a získávání informací 
o nich. Hlavně však umožnil 
prodej a rezervace vstupenek 
on-line,“ připomíná náměstek 
primátora Michal Pobucký.

„Je to revoluční počin, krok 
vstříc občanovi. Kultura ve Frýd-
ku-Místku konečně vstoupila do 
21. století,“ hodnotí nový sys-
tém ředitelka Národního domu 
Frýdek-Místek Marcela Krplová. 
Vstupenky je nyní možné koupit, 

Kultura jde blíže k lidem
zaplatit kartou a vytisknout si je, 
aniž byste museli opustit svůj 
domov. „Objednávání vstupenek 
přes internet mě opravdu hodně 
těší, je to pro mě velkým příno-
sem,“ říká například Dagmar 
Kaňoková, která kulturní akce 
ve městě pravidelně navštěvuje.

Dalším podstatným krokem při 
zlepšování služeb zákazníkům 
je spuštění prodeje vstupenek 
na akce KulturyFM v pobočkách 
Beskydského informačního cent-
ra. Od 1. března probíhá zkušební 
provoz, počínaje březnem pak 
bude systém prodeje spuštěn 
naostro. Nyní si tedy občané mo-
hou koupit či rezervovat vstupen-
ky na kulturní akce ve frýdecké i 
místecké pobočce BIC a dokon-
ce i ve Frýdlantě nad Ostravicí. 
„Beskydské informační centrum 
se snaží stále rozšiřovat svou na-
bídku služeb, a proto jsme rádi, že 
můžeme nejen občanům Frýdku-
-Místku tuto novou službu nabíd-
nout,“ říká manažerka marketingu 
Beskydského informačního cent-
ra Lucie Tavalašková.  (pp)

Ve městě došlo k dalšímu 
rozšíření sociálních služeb. 
Charita Frýdek-Místek v pátek 
10. února za účasti náměstka 
primátora Libora Kovala slav-
nostně otevřela nové oddělení 
v Domě pokojného stáří u Pan-
ny Marie Frýdecké, kde vzniklo 
Centrum odlehčovacích služeb 
a Týdenní stacionář.

„Jsme rádi, že Charita roz-
šiřuje sociální služby v našem 
městě, ve shodě s našimi před-
stavami a cíli, proto ji také výraz-
ně finančně podporujeme,“ říká 
náměstek primátora Libor Koval.

Centrum odlehčovacích 
služeb Charity Frýdek-Místek 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ: Za vedení města se akce zúčastnil ná-
městek primátora Libor Koval.   Foto: Petr Pavelka

Nová sociální služba ve městě
od února poskytuje na dva-
nácti lůžkách 24 hodin denně 
po dobu maximálně tří měsíců 
službu osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo 
zdravotního a tělesného posti-
žení, o které je jinak pečováno 
v jejich přirozeném sociálním 
prostředí. „Posláním služby je 
umožnit pečujícím osobám ne-
zbytný odpočinek a tím dočer-
pání sil pro další péči,“ přiblížila 
Marie Bohanesová, vedoucí za-
řízení. Týdenní stacionář posky-
tuje podobnou službu, ovšem 
časově omezenou, na třech 
lůžkách.  (pp)

Frýdek-Místek má mnoho dárců krve

VEČER PRO DÁRCE: Radní Eva Richtrová předávala ocenění těm, kteří ne-
váhali poskytnout svou krev.                                                 Foto: Petr Pavelka

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Frýdek-Místek 
eviduje už přes 18 tisíc regis-
trovaných dárců, loni jich přiby-
lo dalších dvanáct set. 
V loňském roce se posta-
rali o téměř 13 500 od-
běrů krve, zhruba o dva 
tisíce méně případů před-
stavuje odběr plazmy.

„S rozvojem dalších 
léčebných metod roste 
stále i potřeba krve zís-
kávané od dárců. Velmi 
mě těší, že můžeme ve 
Frýdku-Místku každým 
rokem ocenit takové zá-
stupy těch, kteří mají od-
vahu se podělit o teku-
tinu nejcennější. Sama 
jsem to vyzkoušela, tak-
že mají můj velký obdiv,“ 
říká radní Eva Richtrová.

„Údaj, že v průměru 

dostane každý občan za svůj 
život čtyřikrát krevní transfúzi a 
dvanáctkrát preparát vyrobený 
z krve, zní možná až neuvěři-

telně, ale opravdu nikdo z nás 
neví, kdy bude krev zrovna po-
třebovat. Dárců si proto važme,“ 
doplnil primátor Petr Cvik.  (pp)
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 městská policie
Nejsou taxi

27. 1. v devět hodin večer 
telefonicky oznámil jistý muž, 
že se nachází u úřadu práce 
na ulici Na Poříčí, a jelikož je 
promrzlý v podnapilém stavu a 
nemůže chodit, chce po hlídce, 
aby jej odvezla domů. Hlídka na 
místo dorazila a s mužem mluvi-
la, byl sice v podnapilém stavu 
a komunikoval, ale rozhodně byl 
schopný se sám dopravit domů. 
Bez pomoci městské policie, 
kterou si spletl s taxislužbou.

Hledali manžela
29. 1. se na základnu měst-

ské policie dostavila žena, která 
hledala manžela (ročník 1934), 
který odešel do Tesca nakoupit 
a už se nevrátil domů. „Všem 
hlídkám a Policii ČR byly předá-
ny informace, že muž je nemoc-
ný, s sebou má malého pejska 
a chodí s berlí. Za necelou půl-
hodinu se obsluze městského 
kamerového systému podařilo 
v blízkosti Tesca zachytit oso-
bu, která odpovídala popisu. 
Hlídka, která byla poblíž muže, 
jej kontaktovala a zjistila, že 
se jedná o hledaného muže. 
Ten byl hlídkou městské policie 
doveden domů k manželce,“ in-
formovala policejní preventistka 
Lenka Biolková.

Zachránili mladíka
11. 2. Městská policie Frý-

dek-Místek na základě telefo-
nického oznámení vyrazila na 
jednu z frýdeckých ulic, protože 
dle anonymního oznámení v půl 
jedenácté se měl někdo po-
koušet skočit z okna. Na místě 
strážníci zjistili, že reálná situace 
odpovídá popisu, takže na místo 
byla přivolána také republiková 
policie a hasiči. Z bytu zaslech-
li dívčí hlas, že nemůže otevřít, 
proto strážníci vyrazili dveře. V 
dětském pokoji byly dvě děti. 
Starší dívka držela chlapce a 
bránila mu ve skoku z okna. Po-
licisté jej zajistili a na místo byl 
přivolán také lékař. Následně 
byli o všem uvědoměni rodiče, 
kteří byli v inkriminovanou dobu 
na nákupech. Případem se za-
bývá také odbor sociální péče 
magistrátu města.  (pp)

U jednotky dobrovolných 
hasičů Frýdek došlo k „výměně 
stráží“. Hlavní aktéry personál-
ní rošády na velitelském postu 
přijal na radnici primátor Petr 
Cvik. Ve funkci kvůli potřebě 
větší časové flexibility skončil 
Petr Darnady a na jeho místo 
byl jmenován Pavel Rusina.

Primátor s veliteli probral sou-
časnou situaci ve městě v kon-
textu spolupráce s profesionální-
mi hasiči i materiálního vybavení. 
Byl seznámen s tím, že s pře-
chodem hasičského operačního 
střediska z Frýdku-Místku do 

DOBROVOLNÍ HASIČI: Velitelé Pavel Rusina a Petr Darnady u pri-
mátora Petra Cvika.   Foto: Petr Pavelka

Dobrovolní hasiči měnili vedení
Integrovaného bezpečnostního 
centra v Ostravě se očekávalo, 
že se počet výjezdů dobrovolné 
jednotky našeho města o něco 
sníží, ale opak je pravdou. „Vy-
sílají nás na pomoc ke každému 
požáru, který vznikne na území 
našeho města i v blízkém okolí, 
i u jiných událostí, jako jsou růz-
né technické pomoci, dopravní 
nehody a taky u nepříjemné lik-
vidace nebezpečného hmyzu,“ 
uvedl Petr Darnady. Jeho ná-
stupce Pavel Rusina potvrdil, že 
o práci v dobrovolné jednotce je 
v poslední době zájem a 23 členů 

loni zaznamenalo téměř rovných 
dvě stě výjezdů k událostem. 
„Jen málo dobrovolných jedno-
tek v našem kraji zaznamenává 
takový vysoký počet událostí,“ 
sdělil Rusina. Aby byli dobrovolní 
hasiči schopni poskytnout kvalitní 
pomoc, procházejí všichni členo-
vé jednotky povinně každotýden-
ním školením a výcvikem. Snaží 
se vychovávat i své nástupce 
a reprezentují město také na 
soutěžích. „Práce dobrovolných 
hasičů je záslužná, snažíme se 
každoročně uvolňovat na jejich 
činnost prostředky, které je mo-

hou profesně posouvat,“ ujistil 
primátor Petr Cvik.  (pp)

SETKÁNÍ S PREZIDENTEM: Primátor Petr Cvik s prezidentem Českého 
tenisového svazu Ivo Kaderkou a Jiřím Vejmelkou.  Foto: Petr Pavelka

V týdnu, kdy v Ostravě 
úspěšně bojovali čeští teni-
soví reprezentanti o postup 
do dalšího kola Davis Cupu, 
navštívil frýdecko-místeckou 
radnici prezident Českého te-
nisového svazu Ivo Kaderka.

Ten s primátorem Petrem 
Cvikem diskutoval o možnostech 
finanční pomoci při eventuální 
výstavbě tenisové haly ve Frýd-
ku-Místku a s Jiřím Vejmelkou jej 
seznámil s konceptem mládež-
nické tenisové akademie. Spo-
lečně probírali možnosti města, 
zejména co se týče vlastnictví 
vhodných pozemků, a dohodli 
se, co vše by mohly jednotlivé 

Primátora navštívil Ivo KaderkaPrimátora navštívil Ivo Kaderka
strany udělat k další populariza-
ci tenisového sportu. „Tenis je u 
nás mimořádně úspěšným spor-
tem, zažíváme skvělé období 
s mimořádnými výsledky, které 
jsou inspirací pro další nastupu-
jící generace hráčů,“ prohlásil Ivo 
Kaderka. „Samozřejmě jsme se 
shodli na tom, že sport je obec-
ně nejlepší prevencí negativních 
jevů souvisejících s mládeží. Na 
radnici cítíme rostoucí zájem o 
tenis v našem městě a víme, že 
i tento sport potřebuje podporu 
v konkurenci jiných sportovních 
odvětví. V současné době je ve 
Frýdku-Místku dostatek komerč-
ních možností pro tento sport, ale 

hala v režii města by mohla po-
moci udělat tenis dostupnější pro 
více dětí,“ uvažuje primátor Petr 

Cvik. „Ivo Kaderka nabídl kon-
krétní pomoc a my se jí pokusíme 
využít.“  (pp)

Hutní projekt je spojen s městem
Primátor Petr Cvik se 

chce v budoucnu setkávat 
s místními významnými pod-
nikateli, ale také s těmi, kteří 
mnohdy podnikají v nezvyk-

lých oborech. Jeho první kro-
ky směřovaly do společnosti 
Hutní projekt Frýdek-Místek, 
která ve městě působí již té-
měř šedesát let. 

Specializací Hutního projektu 
bylo a je projektování kokso-
ven a jejich chemických provo-
zů.  Společnost zabezpečuje 
komplexní projektovou přípravu 

staveb, ale také inženýrskou 
a dodavatelskou činnost. Podí-
lela se zejména na moderniza-
ci koksoven v Česku, ale také 
na Slovensku nebo v Polsku. 
Její obchodní aktivity směřovaly 
také do exotické Indie, Turecka, 
Iránu či Jižní Afriky. Roční tržby 
společnosti se zhruba 120 za-
městnanci se v roce 2010 blížily 
k miliardě korun. V roce 2009 
získala společnost Hutní projekt 
Frýdek-Místek „První cenu pro 
nejúspěšnějšího středně velké-
ho exportéra v České republice“.

V samotném Frýdku-Místku 
tato společnost projektovala ně-
kolik významných staveb, napří-
klad Domov pro seniory na ulici 
28. října, sportovní halu u Střed-
ní průmyslové školy, halu pro 
míčové sporty u 6. ZŠ, ale také 
Víceúčelovou sportovní halu u 
řeky Ostravice, která se začala 
stavět v roce 1974. „Halu znají 
představitelé Hutního projektu 
samozřejmě detailně a byl jsem 
rád, že se ztotožnili s naším 
názorem, že hala už je přežitá 
a dostat ji na dnešní standardy 
by nebylo ekonomické,“ řekl po 
návštěvě důležitého frýdecko-
-místeckého podniku primátor 
Petr Cvik. 

HUTNÍ PROJEKT: Zleva generální ředitel Jaromír Ivánek, majitel společnosti Zdeněk Ručka, obchodní 
náměstek Daniel Pustka, místopředseda představenstva Jan Káš a primátor Frýdku-Místku Petr Cvik.
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Nakladatelství Oxford Uni-
versity Press nabízí veliké 
množství učebních materi-
álů a pomůcek ke kvalitní 
výuce angličtiny nejen na 
prvním stupni ZŠ. Na 4. ZŠ 
je v maximální možné míře 
využíváme. Přesto chceme 
ulehčit práci rodičům, kteří 
neovládají anglický jazyk a 
chtějí svým dětem s anglič-
tinou nějak pomoci. 

Jsou to většinou rodiče dětí, 
které trpí jakoukoli poruchou 
učení a není pro ně snadné za-
pamatovat si slovíčka tak, jako 
to v hodinách zvládají ostatní 
děti. A právě díky nim, a hlavně 
pro ně, vznikly materiály, jež 
dětem ulehčí práci a pomohou 

Spolupráce 4. ZŠ s Oxford University Press
jim osvojit si nové učivo. Jsou to 
slovníčky k učebnicím Chit Chat 
1 a Chit Chat 2 a jsou určeny 
především žákům se specific-
kými poruchami učení a dětem 
handicapovaným. Pro děti, které 
nemají žádný zdravotní ani vý-
ukový problém, jsou slovníčky 
skvělou pomůckou, práce s nimi 
je pro ně hračkou a skvěle si 
díky nim zapamatují nová slovíč-
ka. Autorkou slovníčků je Mgr. 
Ivana Nohlová, která na naší 
škole působí a věnuje se přede-
vším výuce angličtiny.

Tyto učební materiály dva 
roky ověřovala v praxi. Tou nej-
lepší zpětnou vazbou jsou ohla-
sy rodičů našich dětí, kterým 
jednoznačně ulehčily práci při 

domácí přípravě na vyučování. 
Děti si mohou slovíčka opiso-
vat, trénovat a zkoušet svoji pa-
měť nejen ve škole, ale i doma, 
kde je zároveň mohou rodiče 
zkontrolovat. I dětem s těžšími 
výukovými, ale i s vážnými zdra-
votními problémy pomáhají lépe 
se zorientovat v novém učivu, 
přestože ve škole chybí, záro-
veň si kdykoli zopakovat učivo 
starší a především jim dávají 
pocit úspěchu. Děti navíc práce 
s nimi velice baví a naše peda-
gogy o to více.

Pracujeme nejen s dětmi ve-
lice talentovanými a všestranně 
nadanými, ale zaměřujeme se 
zde i na výuku a zlepšení vý-
sledků práce dětí integrovaných 
a také žáků ve specializovaných 
třídách. Jsme zapojeni do sítě 
Tvořivých škol a činnostní uče-
ní upřednostňujeme ve všech 
předmětech. Hodinu anglického 
jazyka bez činnostního učení si 
představit snad ani nelze a děti 
tento způsob výuky milují. 

Paní učitelka Ivana Nohlová 
by se s vámi o tyto materiály 
ráda podělila a předala nejen 
kousek své práce, ale také ra-
dosti z úspěchů našich dětí, a 
věří, že slovníčky ulehčí práci 
vám i vašim dětem.

Od ledna 2012 jsou publiko-
vány nakladatelstvím Oxford Uni-
versity Press a jsou k dispozici 
ke stažení na webu OUP (www.
oup.com/elt ) v sekci Materiály ke 
stažení – Příspěvky učitelů.

Mgr. Radka Gebauerová

V novém roce se všichni v 
Mateřské škole Frýdek-Mís-
tek, Anenská 656, p.o. setkali 
opět „Zdraví a veselí“! Právě 
takhle se totiž jmenuje celo-
roční projekt mateřské školy, 
prostřednictvím něhož paní 
učitelky i ostatní personál po-
silují u dětí povědomí o tom, 
že o své zdraví je nezbytné 
pečovat již od útlého věku.

V lednu se veškerá pozornost 
obrátila k zoubkům. V rámci jed-
notlivých tříd se uskutečnila zá-
bavná odpoledne pro děti a ro-
diče s názvem „Tajemství mého 
zoubku“, zaměřená na tuto 
oblast. Děti se tak zábavnou a 
příjemnou formou seznámily se 
zoubky, jejich skladbou, výmě-
nou, péčí o ně apod. Pro děti 
jsou nabyté informace o to cen-
nější, že je získaly za aktivní asi-
stence svých nejbližších. Spo-

Tajemství mého zoubku

lečně například vyráběli zuby 
a zoubky různými výtvarnými 
technikami, ničili „zubokazovy“ 
zásoby, připravovali večeři pro 
veselý a smutný zoubek a další.

Ve dnech zahalených do ta-
jemství zoubků navštívilo školičku 
maňáskové divadlo s pohádkou 
„Adélka a bolavý zoubek“ a den-
tální hygienistka se svým „obřím“ 
zubním kartáčkem. Velmi příjem-
ná byla taktéž návštěva dětské-
ho oddělení městské knihovny 
v Místku, kde si paní knihovnice 
připravila naučné i zábavné čtení, 
jak jinak než o zoubcích. Věříme, 
že se touto akcí nejen prohloubily 
znalosti dětí o jejich zoubcích, ale 
že se stejně tak prohloubily vzta-
hy mezi školou a rodiči. Další akcí 
v rámci projektu „Zdraví a veselí“ 
bude „Den zdraví“, jenž se plánu-
je na měsíc březen.

 Bc. Stanislava Korcová

24. ledna uvítala ZŠ a MŠ 
Naděje Frýdek-Místek v rámci 
dne otevřených dveří rodiče a 
vzácné hosty. 

Konkrétně šlo o představitele 
Magistrátu města Frýdku-Místku 
Ing. Tkačíkovou z OŠKMaT a 
Ing. Jonase za stavební odbor, 
ředitele 5. ZŠ PaedDr. Horké-
ho, ředitelku DD Frýdek-Místek 
Mgr. Konkolovou, vedoucí SPC 
Frýdek-Místek Ph.D. Satinskou 
a SPC Ostrava Mgr. Šenovou, 

Dveře ZŠ a MŠ Naděje se otevřely
ředitelku PPP Frýdek-Místek 
Mgr. Šigutovou, zástupce ředi-
tele SŠED Frýdek-Místek Mgr. 
Volného, Mgr. Brandovou za 
školskou radu ZŠ a MŠ Naděje.

Návštěvníci se seznámili 
s prostředím v budovách na uli-
cích Škarabelova, K Hájku a 5. 
ZŠ, ve kterém probíhá předškol-
ní a školní vzdělávání dětí.

Ti, kdo nahlédli do tříd, spatřili 
žáky v pilné práci. Žáci totiž plnili 
úkoly projektového dne „Zdravá 

strava“, připravovali zdravé pokr-
my teplé i studené kuchyně, ná-
sledně z nich vytvářeli receptáře, 
učili se základům stolování.

„Den otevřených dveří splnil 
své poslání,“ uvedla ředitelka 
PaedDr. Zemánková. „Rodiče 
našli odpovědi na své dotazy, 
hosté si vyměnili zkušenosti a 
dohodli se na vzájemné spo-
lupráci při zajišťování dalšího 
vzdělávání žáků s handica-
pem.“  V. J.
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POUTAVÉ POVÍDÁNÍ O AFRICE: Afrika kolem nás – to bylo 
poutavé povídání o Africe, o pro nás vzdáleném kontinentu. Se-
známili nás s ní na MŠ J. Myslivečka, F. Čejky i v Lysůvkách dva 
naši kamarádi – rodilí Afričané, kteří nám předvedli hru na bu-
bínky a naučili nás jejich písně a tance. „Panečku, to byla jízda“, 
tančily děti i zaměstnanci MŠ J. Myslivečka i na odloučených 
pracovištích F. Čejky a v Lysůvkách. A že jim to šlo!

Začalo to tím, že jsem se 
v roce 2010 přihlásil na kame-
rové zkoušky do Zpráviček, 
dětského pořadu České televi-
ze. Neuspěl jsem, proto jsem 
to zkusil znovu v roce 2011. 
Bylo to dobré rozhodnutí. 

V prosinci loňského roku jsem 
tedy jel do Prahy natáčet do sek-
ce Zpráviček – Miniparlamentu. 
Navrhl jsem, aby do osnov škol 
byla zařazena ekologická výcho-
va. Návrh jsem musel obhájit, 
prošel s nejvyšším počtem hla-
sů. Dostal jsem možnost natočit 
o svém návrhu reportáž, která 

Požadavky:
1. odborná kvalifikace pro přímou 

pedagogickou činnost a praxe 
podle zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a 
o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů
2. plná způsobilost k právním 

úkonům
3. znalost problematiky řízení a 

obecně závazných právních před-
pisů zejména v oblasti školství

4. občanská a morální 
bezúhonnost

Písemně zašlete:
- přihlášku (uveďte kontaktní 

adresu, telefon, případně e-mail)
- úředně ověřené kopie do-

kladů o dosaženém vzdělání 
(diplom, vysvědčení o státní 
zkoušce, vysvědčení o pedago-
gické způsobilosti, vysvědčení o 
absolutoriu u ZUŠ)

- úředně ověřený doklad o 
absolvování studia pro ředitele 

Vyhlášení konkurzních řízení na vedoucí
pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací:

1. Základní škola národního 
umělce Petra Bezruče, Frýdek-
-Místek, tř. T. G. Masaryka 454, 
se sídlem tř. T. G. Masaryka 
454, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 
60045965 

2. Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, Jana Čap-
ka 2555, se sídlem Jana Čapka 
2555, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 
64120341

3. Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Pionýrů 400, se sídlem Pio-
nýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek, 
IČ:60046121

4. Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Československé armády 
570, se sídlem Československé 
armády 570, 738 01 Frýdek-Mís-
tek, IČ: 60803550

5. Základní škola Frýdek-
-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, 
se sídlem Jiřího z Poděbrad 
3109, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 
49562291

6. Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, Lískovec, 
K Sedlištím 320, se sídlem Lís-
kovec, K Sedlištím 320, 739 30 
Frýdek-Místek, IČ: 68157801

7. Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek – Chlebo-
vice, Pod Kabáticí 107, příspěv-
ková organizace, se sídlem Pod 
Kabáticí 107, 739 42 Frýdek-Mís-
tek – Chlebovice, IČ: 70971692

8. Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek – Skalice 
192, příspěvková organizace, se 
sídlem Skalice 192, 738 01 Frý-
dek-Místek, IČ: 75029782

9. Základní škola a mateřská 
škola Naděje, Frýdek-Místek, 
Škarabelova 562, se sídlem 
Škarabelova 562, 738 01 Frý-
dek-Místek, IČ: 60046104

10. Základní umělecká škola 
Frýdek-Místek, Hlavní třída 11, 
se sídlem Hlavní třída 11, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ: 00847071

11. Mateřská škola Frýdek-
-Místek, Josefa Myslivečka 
1883, se sídlem Josefa Mysli-
večka 1883, 738 02 Frýdek-Mís-
tek, IČ: 63699028

12. Mateřská škola Mateří-

douška, Frýdek-Místek, J. Bo-
žana 3141, se sídlem J. Božana 
3141, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 
60046091

13. Mateřská škola Sněžen-
ka, Frýdek-Místek, Josefa Lady 
1790, se sídlem Josefa Lady 
1790, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 
60046082

14. Mateřská škola Pohádka, 
Frýdek-Místek, Třanovského 
404, se sídlem Třanovského 
404, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 
60046066

15. Mateřská škola Beruš-
ka, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 
2318, se sídlem Nad Lipinou 
2318, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 
60046074

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
RADA MĚSTA VYHLAŠUJE KONKURZNÍ ŘÍZENÍ
na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových

organizací dle seznamu příspěvkových organizací, který 
je nedílnou součástí vyhlášených konkurzních řízení.

škol v rámci dalšího vzdělává-
ní pedagogických pracovníků 
v oblasti řízení školství, případně 
jeho doložení do 2 let od počátku 
výkonu činnosti ředitele školy

- strukturovaný životopis, ve 
kterém se uvedou údaje o dosa-
vadních zaměstnáních a o odbor-
ných znalostech a dovednostech

- koncepci rozvoje základní 
školy (maximálně 4 strany stro-
jopisu), mateřské školy, základní 
umělecké školy (maximálně 3 
strany strojopisu)

- výpis z evidence Rejstříku 
trestů (ne starší tří měsíců) nebo 
doklad o jeho vyžádání

- lékařské potvrzení o způ-
sobilosti k vykonávání činnosti 
ředitele školy

- čestné prohlášení o plné 
způsobilosti k právním úkonům

- písemný souhlas se zpra-
cováním osobních údajů pro 
účely těchto konkurzních řízení 

ve smyslu zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, 
v platném znění
Ke konkurznímu řízení budou 

přijaty pouze přihlášky 
doložené kompletními do-
klady (přihlášku, životopis, 
čestné prohlášení, souhlas 
a koncepci rozvoje školy 
vlastnoručně podepište).
Předpokládaný nástup do 

funkce: 1. 8. 2012
Informace:

www.frydekmistek.cz
Přihlášky podejte

do 7. března 2012 na adresu: 
MAGISTRÁT MĚSTA FRÝD-
KU-MÍSTKU, Odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýcho-
vy, Radniční čp. 1148, 738 22 

Frýdek-Místek, k rukám
Ing. Ilony Nowakové.

Obálku označte příslušnou 
školou a textem: „konkurzní 

řízení – neotvírat“

Jak jsem se 
dostal do televize

se skládala ze dvou okruhů: Zá-
kladní škola v Lískovci a minis-
terstvo školství. 13. ledna 2012 
přijel do naší školy televizní 
štáb. Položil jsem otázku, jak je 
to s ekologií na naší škole, paní 
učitelce Mgr. Marii Stratilové 
(která je ekologickou koordiná-
torkou školy) a panu řediteli Mgr. 
Janu Petrovi. Reportáž jsem do-
končil na ministerstvu školství, 
kde jsem měl možnost zeptat se 
paní ředitelky Tiché, jak se vyu-
čuje ekologie v České republice. 

Vojtěch Krusberský,
žák 6. třídy ZŠ Lískovec
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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

Basketbalový klub Frýdek-Místek
18. 2. sdružený oblastní přebor střední a severní Morava

BK FM – TBS Přerov, starší minižákyně U13
19. 2. oblastní přebor severní Morava

BK FM – SBŠ Ostrava B, mladší minižákyně U12
25. 2. oblastní přebor severní Morava

BK FM - BC Nový Jičín, starší minižáci U13
25. 2. žákovská liga ČR

BK FM – BK DE Prosek, mladší žákyně
26. 2. žákovská liga ČR

BK FM – BK Pliska Studánka Pardubice B, mladší žákyně

Sportovní hala SPŠ v Místku na ul. 28. října 939, www.basketfm.net

Tipgames extraliga házené
– rozlosování jarní části 2012

Neděle 19. 2. – 10.15 h. – SKP Frýdek-Místek – HBC Ronal Jičín 
TV PP ČT4

Sobota 25. 2. – 17.00 hod – KP Brno – SKP Frýdek-Místek
Neděle 4. 3. – 10.30 h. – HK .A.S.A. Lovosice – SKP Frýdek-Místek 

TV PP ČT4
Neděle 11. 3. - 17.00 h. – SKP Frýdek-Místek – Talent M.A.T. Plzeň
Sobota 17. 3. – 18.00 h. – HCB OKD Karviná – SKP Frýdek-Místek
Neděle 25. 3. – 17.00 h. – SKP Frýdek-Místek – Sokol HC Přerov

V dalším přípravném utká-
ní na jarní část MSFL přivítali 
naši hráči v úterý 7. února Po-
lanku, která je po podzimu na 
pátém místě v krajském pře-
boru. Trenér Milan Duhan dal 
tentokrát příležitost výhradně 
hráčům z juniorky, které dopl-
nilo několik nadějných doros-
tenců, kteří se snaží trenéry 
přesvědčit o tom, že už by na 
jaře mohli sbírat první starty v 
kategorii dospělých.

Frýdecko-místečtí mladíci 
vlétli do utkání jako uragán. 
Gólem skončila hned jejich prv-
ní akce, kdy se po přihrávce 
Teplého prosadil na přední tyči 
Radomír Chýlek a otevřel skóre 
střetnutí – 1:0.

Hrstka přihlížejících se pak 
dočkala dalšího gólu až v 37. mi-
nutě, kdy se po přihrávce Juříčka 
prosadil Teplý a zvýšil tak na 2:0. 
Stejný hráč navýšil vedení našich 
hráčů i čtyři minuty poté. I tento-

Muži si poradili s Polankou
MFK F-M – SK POLANKA 4:0 (3:0)

krát mu asistoval Juříček. V jed-
načtyřicáté minutě tak svítilo na 
ukazateli poločasové skóre 3:0.

Ve druhé půli už diváci tolik 
branek neviděli. Fotbalisté se 
totiž tentokrát museli vypořádat 
se silným mrazem a sněžením. 
Na hrotu útoku byl hodně vidět 
Ostrák, který nastoupil místo 
dvougólového Teplého. Koneč-
nou podobu výsledku tedy dal 
až v sedmaosmdesáté minutě 
Juříček a zvýšil tak na 4:0.

„V úvodních zápasech jsme 
točili tři jedenáctky, protože hrá-
či absolvovali náročné tréninky 
a nechtěli jsme, aby toho na ně 
bylo moc. Teď už pracujeme se 
dvěma jedenáctkami a pilujeme 
především vzájemnou souhru,“ 
prozradil po utkání asistent tre-
néra Karel Orel. Podle něj se 
velmi dobře jeví Jakub Teplý, 
který se vrátil z Olomouce, i Jar-
da Juříček, který je věkem ještě 
dorostenec. 

V 15. kole Tipgames extrali-
gy házenkářů se utkali Frýdec-
ko-Místečtí se svým rivalem 
z nedaleké Kopřivnice. V tom-
to utkání, hojném počtem bra-
nek, družstvo SKP potvrdilo 
stoupající výkonnost. 

Po hladkém vítězství o osm bra-

Přesvědčivé vítězství házenkářů
SKP Frýdek-Místek – KH Kopřivnice 38:30 (19:16)

nek se o krůček bodově přiblížilo 
k vytouženému šestému místu.

Sestava a branky SKP: 
Šoltés (41%), Pyško – Petrov-
ský 2, Meca O. 1, Meca R. 3, 
Petřík, Kichner 6/3, Hečko 2, 
Unger, Dyba 3, Hes 4/1, Hol-
bein 10, Hladký 1, Vacula 6. 

Trenér Jiří Kekrt.
Vyloučení: 2 – 6, sedmičky: 

6/4 – 4/4
Sled utkání: 3:2, 7:5, 9:7, 

10:10, 13:11, 15:12, 17:14, 
19:15, 21:15, 23:17, 26:21, 
29:25, 33:26, 36:27, 37:28, 
38:30.

Tělocvična střední školy na 
ulici Pionýrů patřila v pátek 3. 
února 4. ročníku turnaje v sá-
lové kopané o pohár ředitele 
Městské policie Frýdek-Mís-
tek. Záštitu nad ním převzal 
primátor města Petr Cvik. 

„Turnaje se zúčastnilo osm 
družstev z řad bezpečnostních 
sborů převážně tohoto regionu. 

Uniformy hrály fotbalUniformy hrály fotbal

SÁLOVKA UNIFOREM: Muži podávali tentokrát jiné než profesní výkony.    Foto: Petr Pavelka
Síly mezi sebou změřili policisté, 
strážníci, hasiči, ale také zá-
chranáři. Nejvzdálenější byl tým 
městské policie z Přerova,“ řekl 
ředitel Městské policie Frýdek-
-Místek Milan Sněhota. 

Vítězem se stal tým Policie 
ČR Frýdek-Místek. Na druhé 
příčce se umístili strážníci z 
Třince a třetí místo si vybojo-

vali strážníci z Nového Jičína. 
Domácí tým Městské policie 
Frýdek-Místek se umístil na 6. 
příčce. Nejúspěšnějším hrá-
čem byl vyhlášen J. Harabiš 
z Policie ČR Frýdek-Místek, 
nejlepším střelcem J. Kocmich 
z MP Nový Jičín a nejúspěšněj-
ším brankářem D. Belej z MP 
Frýdek-Místek.

Předposlední kolo třetí nej-
vyšší domácí hokejové soutě-
že slibovalo ve Frýdku-Místku 
velký boj. Frýdečtí hokejisté 
potřebovali proti HC RT Torax 
Poruba získat minimálně bod 
pro jistou účast v play off.

První dvacetiminutovka 
skončila bez branek. Úvod-
ní branku zápasu přinesl až 
závěr 32. minuty. Po střele 
Lukáše Prokopa se k dorážce 
dostal Tomáš Mládenka a ten 
poslal Torax do vedení – 1:0. 
Domácí příznivce rozjásal až v 
38. minutě Martin Diviš, který 
tečoval střelu Petra Rozuma 
těsně před Gleichem a jeho 
teč skončila v horní části bran-
ky – 1:1.

V přesilové hře ve 47. minutě 
na 2:1 upravil Petr Škatula. Z 
vedení se domácí družina ra-
dovala pouhých 122 vteřin. Při 
hře ve čtyřech překonal Láníč-
ka podruhé Petr Seidler – 2:2. 
Nerozhodný stav byl pro Frý-
dek-Místek přijatelný výsledek, 
ale pro hosty to bylo málo. Z 

Hokejisté se dostali do play off
HC F-M – HC RT Torax Poruba 3:2 (0:0, 1:1, 1:1) pp.

Uherského Hradiště ale přišla 
radostná zpráva, že pár minut 
před koncem vedlo na domácím 
ledě s Novým Jičínem (3:1) a 
bylo tak rozhodnuto o postupují-
cím do play off a taky o účastní-
kovi baráže. Zápas frýdeckých 
hráčů však svého vítěze neměl 

ani po šedesáti minutách hry, 
kdy svítil na ukazateli stav 2:2.

Po pětadvaceti vteřinách na-
stavení rozhodl kapitán domá-
cích Petr Rozum – 3:2.

První zápas play off doma: 
pondělí 20. 2. od 18 hodin (Kar-
viná nebo Havířov).

Výborným způsobem re-
prezentovali naše město at-
leti Slezanu Frýdek-Místek na 
halovém Mistrovství Moravy 
a Slezska. To se konalo v at-
letické hale Elán v Bratislavě. 
Přivezli celkem osm medailí, 
z toho 2 zlaté, 4 stříbrné a 2 
bronzové, navíc vylepšili 4 
oddílové rekordy a 13 rekor-
dů osobních. 

O zlato se postarala nejpr-
ve Kateřina Siebeltová, která v 
běhu na 800 m zvítězila mezi do-
rostenkami v osobním rekordu 
2:22.33 minuty. Její sestra Ve-
ronika pak dokázala zvítězit na 
3000 m ve velice kvalitním osob-
ním rekordu 10:53.35 minuty. Na 
této nejdelší trati v hale získali 
zástupci našeho města ještě dvě 
stříbra – mezi juniorkami Pet-
ra Čaganová v čase 11:47.30 
minuty a v žácích Patrik Říha v 
osobáku 10:48.63 minuty. Další 
stříbro vybojovala po skvělém 
výkonu na 1500 m dorostenka 
Natálie Závorková v novém od-
dílovém rekordu 4:58.83 minuty 
a sbírku stříbrných medailí do-

Atleti vezou osm medailí z halového 
mistrovství Moravy a Slezska

plnil mezi muži David Štefek ve 
skoku o tyči výkonem 4.31 m, 
čímž rovněž vylepšil oddílový 
rekord. Bronzovou medaili vy-
bojovala Kateřina Klepáčová v 
běhu na 60 m juniorek a časem 
8.30 s opět posunula svůj vlastní 
oddílový rekord. Stejný kov ve 
skoku o tyči dorostenců získal 
výkonem 3.41 m Jan Gerek. 
Velkou smůlu měla jedna z favo-
ritek běhu na 800 m žaček He-
lena Benčová, kterou ve druhém 
kole poslala jedna ze soupeřek k 
zemi, přesto nakonec doběhla v 
čase 2:29.49 minuty na 6. místě.

Ve druhém rozběhu zvítězila 
Kateřina Krtková v osobním rekor-
du 2:27.85 minuty a zařadila se 
celkově na 4. příčku. 4. místa vy-
bojovali ještě Helena Benčová na 
300 m za 44.28 s, David Štefek v 
dálce za 6.51 m a dorostenec Jan 
Chlopčík na 60 m překážek za 
8.56 s, kde ho 5. místem doplnil 
Vladimír Šmiřák 8.58 s. Oddílový 
rekord vylepšil mezi muži v běhu 
na 60 m David Štefek na 7.14 s, 
což stačilo na 6. místo. Všem zá-
vodníkům blahopřejeme.
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fotbal mládeže
šachové zprávy

Mládežníci tenisového od-
dílu TK TENNISPOINT Frýdek-
-Místek uspěli na oblastních 
přeborech severní Moravy.

V kategorii mladších žáků Pa-
trik Pavelka došel do semifinále 
dvouhry a v deblu postoupil do-
konce do finále. Valerie Unger-
sböcková se musela spokojit se 

Oblastní tenisové přebory
čtvrtfinále singlu, ve čtyřhře se 
však rovněž dostala až do finále.

Ve starší kategorii překvapil 
Kryštof Krmaschek, který se do-
stal až do semifinále dvouhry, 
v deblu postoupil mezi osm nej-
lepších párů. Frýdecko-místečtí 
odchovanci Libor Polák a Vojtěch 
Merta došli do finále čtyřhry.  (pp)

DOROST
mladší dorost A - Stal Mielec 

(Polsko) 1:0 (1:0) 
Glembek 

mladší dorost B - Stal Mielec 
B (PL) 3:2

starší dorost - halový turnaj v 
polském Zabrze (3. místo)

PŘÍPRAVKA
Halový turnaj v Prešově

ročník 2001 
MFK F-M „A“ - UKS Dwojka 

Zakopane (PL) 0:2 
MFK F-M „A“ - LSDUSHOR-4 
Lvov (UA) 1:0 (Maceček D.)

MFK F-M „A“ - Vác Vároš (HU) 
1:2 (Snášel)

MFK F-M „A“ - FK SAFI Prešov 
(SK) 0:1 

MFK F-M „A“ - FKSlavoj Trebi-
šov (SK) 1:0 (Song)

Ve skupině skončili na 4. místě 
a nepostoupili do vyřazovacích 

zápasů.
MFK F-M „B“ - FAM Poprad 

(SK) 0:4 
MFK F-M „B“ - KS Albertus 

Krakow (PL) 0:5
MFK F-M „B“ - MFK Košice 

(SK) 0:6
MFK F-M „B“ - FS Uzhorod (UA) 

1:0 (Polách)
MFK F-M „B“ - 1.FC Tatran 

Prešov (SK) 0:4 
Ve skupině skončili na 5. místě 

a nepostoupili do vyřazovacích 
zápasů.

ročník 2002 
Výsledky FM A: - MFK Košice 
(SK) 1:4 (Bystřičan), - FŠ SAFI 
Prešov (SK) 4:0 (Koliba 2, Wojat-
schke, Bystřičan), - Junior Metalist 
Ivanov Frankivsk (UA) 1:1 (Šigut), 
- MFK Slovan Giraltovce (SK) 3:0 
(Wojatschke 2, Koliba), - FK Niva 
Vinnica (UA) 1:1 (Mohyla). 
Mladí valcíři skončili v základ-
ní skupině třetí a postoupili do 
čtvrtfinále.
Čtvrtfinále: MFK FM - Mezökö-
vesd-Zsóry (HU) 1:2 (Šigut). Po 
statečném výkonu nakonec naši 
mladíci podlehli maďarskému 
soupeři nešťastným gólem třicet 
vteřin před koncem zápasu. Val-
cíři tak obsadili nakonec dělené 
5. až 8. místo.
ročník 2002 - halový turnaj v 

Hranicích (7. místo) 
- SFK ELKO Holešov 1:2 (M. 
Málek), - SK Hranice „I“ 0:6, - SK 
Hranice „II“ 1:1 (Zrůnek), - HS 
Kroměříž 3:1 (Havránek 2, Ho-
dula), - SK Líšeň 1:7 (M. Málek), 
- SK Líšeň „II“ 1:4 (Havránek), - 
1. Valašský FC 1:2 (Žiga). 
Sestava MFK F-M: David Frid-
rich, Tomáš Havránek, Tomáš 
Hodula, Jan Málek, Michal Má-
lek, Karel Zrůnek, Nikolas Žiga.

Basketbalové družstvo star-
ších minižákyň BK Frýdek-Mís-
tek hraje v této sezóně přebor 
oblastí střední a severní Mora-
vy. Základ družstva tvoří hráč-
ky ročníku narozené 1999, do-
plněné o několik děvčat r. 2000 
a 2001. Trénují třikrát týdně v 
hale SPŠ v Místku.

Založení základu družstva se 
datuje do let 2008 a 2009, kdy 
část děvčat trénovala spolu s 
chlapci v Místku, pod vedením 
trenérů Částka, Kotase a Bonko-
vé, a potom další část na 1. ZŠ 
ve Frýdku pod vedením trenéra 
Charváta a také díky úsilí a akti-
vitě Mgr. Karáska na této škole. 
Později se tyto dvě skupiny spo-
jily a utvořily smíšený tým hrající 
mistrovské soutěže. Vyvrchole-
ním této etapy byla účast týmu na 
mistrovství republiky smíšených 
družstev v r. 2010 a vyhlášení 
frýdecko-místecké Ivany Kučero-
vé mezi pěticí nejlepších hráčů a 

BK F-M buduje další úspěšný dívčí týmBK F-M buduje další úspěšný dívčí tým

SOUSTŘEDĚNÍ V BÍLOVCI: Nahoře zleva – trenér Josef Ručka, Iva Hudcová, Klára Marková, Lucie Kučná, Mar-
kéta Zubková, Ivana Kučerová, Sabina Zmeškalová, Kristina Konvičná, Kristýna Václavíková, Klára Kuchařová a 
trenér Miroslav Charvát, uprostřed zleva – Terezie Kovalová, Kristýna Vojkovská, Adéla Maléřová, Nina Hlisnikov-
ská, dole zleva Karin Šimíčková, a Nela Ručková. Chybí Dora Drabíková, Terezie Husarová a Kristýna Goluchová.

hráček turnaje. Mezi oceněné pa-
třila také Karin Šimíčková, tehdy 
ještě v barvách BK Příbor.

„V minulé sezóně už družstvo 
pokračovalo jako samostatný 
dívčí tým a uspělo ve společné 
mistrovské soutěži Olomouckého 
a Moravskoslezského kraje, v zá-
věru sezóny pak děvčata vyhrála 
kvalitně obsazený mezinárodní 
Velikonoční turnaj v Praze,“ říká 
zkušený trenér Miroslav Charvát, 
jemuž na trénincích i při utkáních 
asistuje trenér Josef Ručka.

„Před začátkem této sezóny 
jsme byli čtvrtí na dalším tur-
naji v Kyjově, do kterého jsme 
nastupovali přímo po týdenním 
soustředění v Bílovci, které nás 
dostalo do optimální herní poho-
dy. Proto jsme výborně odehráli 
první polovinu soutěže, když 
z 16 zápasů jsme 14 vyhráli a 
obsadili jsme jen díky horšímu 
skóre 2. místo za vedoucím Pro-
stějovem. V letošním roce jsme 

přidali dalších 6 vítězství a již 
jsme v čele soutěže. Navazuje-
me tak na úspěchy dalších klu-
bových dívčích družstev. Naším 
cílem je hrát v příštím ročníku 
celostátní žákovskou ligu,“ do-
dává trenér Charvát. Do Frýd-
ku-Místku přestoupily z Příbora 
dvě výborné hráčky – Šimíčková 
a Maléřová – a do posledních 
zápasů také nastupuje na hosto-
vání Drabíková.

„Chtěl bych vyzvednout tři 
hráčky, které tvoří osu týmu. 
Jsou to Kučerová, Kučná a Ši-
míčková. Ostatní se jim už svými 

výkony velice přibližují a to je 
dobře, protože fungujeme jako 
tým a nezáleží jen na jednot-
livcích, ale na celém kolektivu. 
Musím také poděkovat rodičům, 
kteří se obětují, jezdí s námi na 
utkání a podporují nás. Bez je-
jich pomoci bychom se neobe-
šli. Rád bych také pozval další 
šikovná děvčata z Frýdku-Míst-
ku a okolí, narozená v r. 1999, 
aby přišla na naše tréninky a 
doplnila naše úspěšné a ambici-
ózní družstvo. Rozvrh tréninků i 
zápasů najdou na našich klubo-
vých webových stránkách a tam 

si také mohou přečíst o našich 
výsledcích,“ uzavírá vizitku své-
ho týmu M. Charvát.

BK Frýdek-Místek - BK Příbor 
111:43

Body: Čapatá 40, Hyplová 
12, Ručková 12, Stachovcová 8, 
Kasanová 8, Šuláková 8, Tobo-
lová 8, Cedivodová 7, Vlčková 6, 
Melárová 2.

O vítězi utkání starších žá-
kyň s nedalekým Příborem se 
rozhodlo již v jeho první čtvrtině 
(26:6) a trenéři tak mohli během 
zbytku utkání pravidelně střídat 
všechny hráčky a šetřit síly na 
příští týden, kdy na hráčky če-
kají těžší boje v žákovské lize se 
Spartou a Aritmou Praha.

V sobotu odjely starší minižá-
kyně na dvojzápas do Rožnova 
pod Radhoštěm. Než hráčky 
„rozmrzly“, prohrály 1. čtvrtinu 
6:10. Pak už to bylo lepší, čím dál 
více zvyšovaly svůj náskok až do 
vítězného konce. Druhé utkání, 
i když bylo na dosažené body 
chudší, už měly zcela ve své režii 
a o vítězi nebylo pochyb.
TJ Rožnov p. R. - BK Frýdek-
-Místek 1. ZŠ 27:55 a 15:39
Body za obě utkání: Šimíčko-

vá 26, Drabíková 18, Kučná 14, 
Marková 12, Ručková 9, Hudco-
vá 8, Maléřová 4, Zmeškalová 3, 

Zasloužené výhry žákyň BK F-M
Zubková 2 b. 

„Musím pochválit M. Zubko-
vou za doskakování pod oběma 
koši. Konečně se objevila první 
vlaštovka, která si uvědomila, že 
míče získané po doskoku jsou 
velice důležité,“ liboval si trenér 
Miroslav Charvát.

Družstvo mužů si za dohráv-
kou odloženého utkání zajelo 
do Přerova. Svého soupeře 
nedokázalo porazit, a tak na vy-
lepšení bilance vítězných utkání 
letos stále čeká.
TBS Sokol Přerov - BK Frý-

dek-Místek 69:55
Body: Aleksa 18, Hájek 15, 

Roško a Brys 10, Peter 2 b., TH: 
12/7, trojky 2. 

2. února sehrály ženy zápas 
oblastního přeboru a po naděj-
ném začátku, když první čtvrtinu 
vyhrály 23:18 a v poločase pro-
hrávaly jen o 5 bodů, nedokáza-
ly v druhé polovině utkání ubrá-
nit nápor soupeřek a prohrály.

BK Frýdek-Místek - SBŠ 
Ostrava B 57:89 

Body: Půčková 17, Ševčíko-
vá 12 (4x3b), M. Schäferová 9 
(2x3b), Bonková 6, Volná 6, Ši-
moňáková 5, Janošcová 2.

Soutěže družstev
Průběžné umístění:

Extraliga 
BŠŠ Frýdek-Místek „A“, 3. místo

Extraliga dorostu
BŠŠ Frýdek-Místek, 2. místo

2. liga 
BŠŠ Frýdek-Místek „B“, 1. místo

Krajská soutěž 
BŠŠ Frýdek-Místek „C“, 4. místo
BŠŠ Frýdek-Místek „D“, 2. místo

Okresní přebor 
BŠŠ Frýdek-Místek „E“, 7. místo
BŠŠ Frýdek-Místek „F“, 4. místo

Mistr Kriebl
Členu Beskydské šachové 

školy Tadeáši Krieblovi (FIDE 
ELO 2333) přidělila Mezinárodní 
šachová federace FIDE podmí-
nečně titul mezinárodního mistra 
– IM! Nyní potřebuje Tadeáš spl-
nit poslední „malou“ podmínku 
– FIDE ELO 2400. Gratulujeme 
Tadeášovi k prestižnímu oceně-
ní a gratulujeme i jeho trenéru 
velmistru Vladimíru Tallovi!

Městská liga mládeže
V pátek 3. 2. se uskutečnilo 10. 

kolo „Městské ligy mládeže“. Gra-
tulujeme vítězům jednotlivých lig: 
Extraliga – Jan Chlebek, 1. liga – 
Daniel Židek, 2. liga – Robert Dem-
ko, 3. liga – Filip Haška, 4. liga – 
Dalibor Kudělásek, 5. liga – Jakub 
Mavrev, 6. + 7. liga – Šimon Géryk.

Zimní olympiáda
Ve dnech 30. ledna - 2. února 

probíhala v Moravskoslezském 
kraji „V. zimní olympiáda dětí“, 
do které byly zařazeny i šachy. V 
šachovém turnaji družstev repre-
zentovali každý kraj čtyřčlenné 
týmy. Do družstva Moravskoslez-
ského kraje byl nominován Ondřej 
Havelka, který hájil 3. šachovnici 
(ročník 2000 a mladší). Ondřej vy-
bojoval 3,5 bodu ze sedmi partií a 
tým skončil na pěkném 5. 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.

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.

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
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Na začátku února mrzlo, až praštělo, ale my jsme se na Sáře pořádně 
zahřáli na karnevalu.

Formou personifikovaného 
rozhovoru představujeme 

Sáru Frýdek-Místek. 
„Jmenuji se SÁRA Frýdek-

-Místek a jsem středisko Slezské 
diakonie. Poskytuji tyto tři sociál-
ní služby: Azylový dům pro ženy, 
Azylový dům pro matky s dětmi a 
Noclehárnu pro ženy.“

Kde vás najdeme?
„Od října 2011 mě najdete 

v městské části Frýdek v nově 
zrekonstruovaných prostorách 
bývalého dětského domova na 
ulici Bruzovská 328.“
Co nabízíte svým klientům?

„V rámci mých tří služeb se 
pracovnice snaží pomoci ženám 
a maminkám s dětmi, které se 
z různých důvodů ocitly ve slo-
žité životní situaci nebo přišly o 
střechu nad hlavou. Poskytuji 
tedy v prvé řadě ubytování a pod-
mínky pro život. Společnými sila-
mi se s klientkami snažíme najít 
řešení jejich problémů a podpořit 
je na cestě k samostatnému a pl-
nohodnotnému životu.“
Máte hezké a neobvyklé jmé-

no. Jaký je jeho původ?
„Moje jméno bylo inspirováno 

biblickým příběhem Sáry a zna-

Kontaktní centrum Frý-
dek-Místek je jedním z osmi 
zařízení obecně prospěšné 
společnosti Renarkon, která 
poskytuje služby v oblasti pri-
mární, sekundární a terciární 
prevence, zaměřené na preven-
ci a léčbu drogových závislostí.

Činností Kontaktního centra 
Frýdek-Místek je pomoc lidem 
ohroženým drogovou závis-
lostí a jejich blízkým. Jedná se 
především o minimalizaci škod 
způsobených užíváním drog, a 
to nejen u samotného klienta, 
ale také u jeho blízkých, zlep-
šení zdravotního, sociálního 
a psychického stavu klienta, 
zvýšení informovanosti klienta 
a jeho blízkých a rozvíjení jeho 
schopností a dovedností a také 
motivace klienta směrem k ab-
stinenci. Vnějším cílem zařízení 
je snižování možnosti ohrožení 

Renarkon, o.p.s. – kontaktní centrum Frýdek-Místek
infekčními onemocněními, jako 
jsou hepatitidy a HIV/AIDS pro 
širokou veřejnost.

Služby jsou poskytovány uži-
vatelům drog, jejich rodičům, part-
nerům a jiným blízkým osobám. 
Dále výchovným poradcům škol a 
dalším odborníkům. Služby centra 
jsou bezplatné a anonymní.
• Poradenství pro osoby ohro-
žené drogou, experimentátory a 
uživatele drog 
• Poradenství pro rodiče, partne-
ry a jiné blízké osoby
• Telefonické a internetové po-
radenství
• Bezplatné testování na žlou-
tenky a HIV/AIDS
• Zprostředkování léčby
• Pomoc v oblasti bydlení, zaměst-
nání, dluhů, zdravotní péče aj.

Informace 
Pionýrů 1757 – hotelový dům 
Paskov, 1. patro

Tel.: 558 628 444, 606 694 244
E-mail: kcfm@renarkon.cz
Internet: www.renarkon.cz
Provozní doba: pondělí až pátek 
9:00 – 16:00
Streetwork Frýdecko-Místecko

Kontaktní centrum rovněž 
provozuje Streetwork, neboli 
terénní program, který je určen 
uživatelům drog ve Frýdku-Míst-
ku, Frýdlantě nad Ostravicí, Třin-
ci a Jablunkově. 
Telefon: 723 141 029
Provozní doba ve Frýdku-Místku 
a Frýdlantě nad Ostravicí:
Pondělí 12:00 – 16:30,
Středa 15:00 – 20:00
Provozní doba v Třinci a Jablun-
kově:
Úterý 15:00 – 20:00
Pátek 12:00 – 16:30

Máme rovněž profil na Face-
booku pod názvem Street a Káč-
ko FM Renarkon

Modrý kříž – poradna Frýdek-Místek
Má někdo ve vaší rodině 

problém se závislostí a vy si 
s tím nevíte rady? Jste závis-
lý/á na návykových látkách 
nebo hráčství a potřebujete 
pomoc? Rozpadá se vám 
kvůli závislosti rodina, ztratili 
jste práci nebo máte dluhy a 
potřebujete pomoct, abyste 
mohli abstinovat? Nemáte 
nikoho, s kým byste mohli o 
své závislosti mluvit?

Poradna Modrého kříže po-
máhá lidem ohroženým závislostí 

na návykových látkách a hráč-
ských aktivitách, jejich rodinným 
příslušníkům a blízkým osobám.

Nabízíme pomoc a podporu 
lidem, kteří vnímají, že jim al-
kohol, drogy nebo hazardní hry 
přerůstají přes hlavu, zasahují 
jim nepříjemným způsobem do 
života, ohrožují jejich vztahy, fi-
nanční situaci a zdravotní stav. 

Vedle odborného poradenství 
o tom, co je možné s těžkou život-
ní situací dělat, nabízíme, v přípa-
dě zájmu klientů, také terapii, tedy 
společné hledání hlubších příčin a 
širších souvislostí problému. 

Poskytováním našich služeb 
chceme napomoci závislým oso-
bám i jejich blízkým řešit sociální, 
psychické a zdravotní obtíže, do 
nichž se dostali v důsledku užívá-
ní návykových látek nebo hráčství.

Naše pomoc je zaměřena 
také na ty, jež absolvovali ústav-
ní či ambulantní léčbu nebo 
abstinují bez odborné pomoci a 
potřebuji podporu pro udržení 
abstinence, aby jejich závislost 
znovu nezvítězila. Zde je mož-
nost nejen pro individuální set-
kávání s pracovníkem, ale nabí-
zíme také skupinové aktivity:

Jedná se o setkávání lidí, 
kteří mají podobné problémy a 
díky vlastním zkušenostem do-
káží nesoudit slabosti druhého, 
ale naopak si vzájemně nabí-
zejí porozumění a podporu a 
mohou sdílet a porovnávat své 
zkušenosti. Pomoci může už jen 
samotné vědomí, že „nejsem ve 
svém problému sám“. 

Pokud vy nebo váš blízký 
máte problém se závislostí a 
chtěli byste tuto situaci řešit, ne-
váhejte se na nás obrátit.
Najdete nás na ulici Malý Kolo-
redov 811, Frýdek-Místek
Tel. 595 534 445, 731 494 697
E-mail: frydek-mistek@modry-
kriz.org, www.modrykriz.org

Příběh našich klientů:
Manželé Petra a Jiří poprvé 

kontaktovali poradnu MK 8. 6. 
2009 z vlastní iniciativy. 

Oba měli problém s alkoho-
lem. Jako spouštěcí mechanis-
mus uváděli tragické úmrtí bratra 
a taktéž závažné onemocnění 
pana Jiřího. Nikdy předtím alko-
hol ve větší míře nepožívali, ne-
chodili ani do restaurací. Začali 
popíjet spolu doma.

Mají syna Daniela se střední 
mentální retardací a hyperaktivitou. 

V srpnu 2007 si syn vzal klí-
če, odemkl si byt a odešel ven. 
Rodiče si toho nevšimli, v ten 

den opět popíjeli. Lidé, kteří jej 
našli na ulici, zavolali na policii 
a ta kontaktovala sociálku. Bylo 
vydáno předběžné opatření a 
Daniel byl umístěn v říjnu 2007 
do dětského domova. Po třech 
měsících v lednu 2008 byl syn 
vrácen zpět do rodiny.

V roce 2008 oba začali opět po-
píjet – víno + tvrdý alkohol a dávky 
zvyšovali. Opakoval se podobný 
scénář. Syn si odemkl a odešel 
ven a byl opět umístěn do DD.

Oba manžele to motivova-
lo se svou situací něco dělat a 
v roce 2009 navštívili Modrý kříž.

Syna v domově pravidelně 
navštěvovali. Uvádějí, že nej-
horší pro ně vždy bylo loučení. 
Emoce – pláč jak ze strany rodi-
čů, tak syna.

V únoru 2009 měli soud. I 
když měli ze všech stran dobrý 
posudek, soud jim syna nevrátil 
a jako důvod uvedl, že půl roku 
není dostatečně dlouhá doba na 
to, aby soud přesvědčili, že hod-
lají změnit životní styl. I když to 
byla pro manžele obrovská psy-
chická zátěž, ustáli to, nezlomilo 
je to a dál vydrželi abstinovat. 
Mezi rodiči a synem Danielem 
je vytvořeno velmi silné citové 
pouto a jejich vzájemným odlou-
čením obě strany velmi strádaly.

Podali znovu žádost o zrušení 
ústavní výchovy. 5. 1. 2010 jim 
soud vyhověl a syna vrátili zpět 
do rodiny. Manželé si svou sna-
hou, postojem a zodpovědným 
přístupem, který ukázali za po-
slední rok, zasloužili, aby se jejich 
syn Daniel vrátil zpět do rodiny.

Dnes s odstupem času vidí 
službu Modrého kříže jako hod-
ně důležitou. Našli zde pomoc a 
podporu v jejich těžké a složité 
životní situaci. Těší se z přítom-
nosti syna a váží si sebe navzá-
jem. Vytvořili silné rodinné pouto 
a poučili se z vlastních chyb.

Do Modrého kříže stále do-
cházejí, chtějí na sobě dál pra-
covat, aby se situace, která pro 
oba byla tak náročná, již nikdy 
neopakovala. Jsou si vědomi, že 
měli dvě cesty, a to upít se a ztra-
tit vše, na čem jim záleží, nebo 
vydržet a bojovat se závislostí a 
mít tak znovu vše, po čem touží 
– šťastnou rodinu, práci, bydlení 
a spokojený život bez alkoholu.

Jsem za oba ráda, že si vy-
brali tu druhou cestu a mohu být 
svědkem šťastného konce.

Za poradnu Modrý
kříž Monika Valášková, 

koordinátor poradny

SÁRA Frýdek-Místek se představuje

mená Kněžna. Sára byla žena, 
která se ve svém životě potýkala 
s mnohými problémy, ať již ve 
vztahu ke svému muži, nebo 
k plnění ženské role v tehdejší 
společnosti. Ačkoliv by se její si-
tuace mohla zdát bezvýchodná, 
nakonec se ji podařilo vyřešit. 
Tento příběh a toto jméno je pro 
mě symbolem naděje a víry.“

Co byste vzkázala
občanům města?

Teploty hluboce pod bodem 
mrazu vhání čím dál více lidí 
do sociálního šatníku Adra na 
frýdeckém náměstí, které nabízí 
oblečení lidem bez přístřeší, ale 
také lidem v hmotné nouzi. V 
těchto mrazivých dnech má ale 
veliký nedostatek zejména pán-
ských zimních bund, bot, teplých 
ponožek, rukavic a čepic. 

„Byli bychom velice rádi za 
darované zimní oblečení, které 

pomůže zahřát nejen lidi bez pří-
střeší, ale také lidi v nouzi, mezi 
které se řadí například samoživi-
telé s dětmi a nízkopříjmové ro-
diny,“ řekl vedoucí dobrovolnic-
kého centra Adra Michal Čančík.

Čisté zimní oblečení mohou 
dárci přinést do centra Adry na 
frýdeckém náměstí na ulici Rad-
niční 1242 (vedle prodejny Vega).

Více na http://www.dcfm.cz/
socialni-satnik/

Adra potřebuje teplé 
oblečení pro lidi v nouzi 

„Chci moc poděkovat všem ob-
čanům, kteří přispěli v rámci veřej-
né sbírky Vánoční strom v prosinci 
minulého roku. I díky vaší pomoci 
se tak vysbíralo více než 45 tisíc 
korun. Tyto peníze použiji na za-
koupení vybavení, které bude roz-
víjet dovednosti dětí i dospělých. 
Přeji vám všem v tomto roce pev-
né zdraví a radostné srdce.“

http://www.slezskadiakonie.
cz/stredisko/sara-frydek-mistek 
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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: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-
né: lednice, mrazničky, sporáky, 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
pračky, mikrovlnné trouby, fri-
tovací hrnce, vařiče, myčky ná-
dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield  21.-23. 2. 
U krytého bazénu 28. 2. – 1. 3. 
Parkoviště u Billy 14.-16. 2.
Provoz: Út, St, Čt 10.00 – 18.00

Sběrné dvory:
Collo-louky, Pod estakádou:

Provoz: Po – Pá 8.00 – 18.00
 So 8.00 – 14.00

Sběr komunálního odpadu v 
našem městě provádí Frýdecká 
skládka, a.s., tel. 558 440 062, 
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
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, II.NP 
(kancelář)
- 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 bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/5 zast. 
plocha (budova provozně skladovací) – objekt 14b, 
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 74,70 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 26,88 m2 (sklad)
- objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/2 zast. plocha 
(účelová budova pro garážování techniky), areál C - objekt 
C11, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 665,54 m2 (sklad)
- objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/6, budova 
pro garážování techniky – objekt 4b, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 106,92 m2 (garáž)

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, Frý-
dek-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/

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

INFORMACE O ODPADECH
Jedlé oleje a tuky

Od letošního roku je možno 
místní poplatek za komunální 
odpad a místní poplatek ze psů 
platit prostřednictvím SIPO.

Vyplněné formuláře k place-
ní místních poplatků prostřed-
nictvím SIPO je nutno správci 
poplatku, tj. Magistrát města 
Frýdku-Místku, odbor správy 
obecního majetku, oddělení 
místních daní a poplatků, doru-
čit nejpozději do konce března.

Formuláře-žádosti získáte 
na odboru správy obecního 
majetku, oddělení místních daní 
a poplatků Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Radniční 1148, 
738 22 Frýdek-Místek, nebo na 
internetových stránkách statu-

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
tárního města Frýdku-Místku 
www.frydekmistek.cz:

Komunální odpad: občan – 
orgány obce – magistrát města 
– odbor správy obecního majet-
ku – tiskopisy – úhrada místní-
ho poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů prostřed-
nictvím SIPO. V něm uvedete se-
znam poplatníků, za které chcete 
touto formou poplatek hradit, a 
spojovací číslo SIPO. 

Psi: občan – orgány obce – 
magistrát města – odbor správy 
obecního majetku – tiskopisy 
– úhrada místního poplatku ze 
psů prostřednictvím SIPO.

Záměrem je pronajmout část 
pozemku p.č. 5189/3 jednomu 
zájemci.
Žádost o pronájem pozemku 
je možno podat do 29. 2. 2012 
na podatelně Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Radniční 1148, 
738 22 Frýdek-Místek. U nabí-
dek podaných poštou rozhoduje 
datum poštovního razítka (datum 
poštovního razítka 28. 2. 2012).

Žádost musí obsahovat:
• jméno a příjmení žadatele, datum 

narození, adresa – fyzická osoba
• název právnické osoby, IČ, síd-
lo – právnická osoba
• telefon     • e-mailová adresa 
časový harmonogram a způsob 
realizace výstavby garáží, na-
vrhovaný počet garáží včetně 
zakreslení návrhu výstavby do 
snímku pozemkové mapy
Bližší informace je možno získat 
u Ing. Romana Pokludy na tel. č. 
558 609 173 nebo email poklu-
da.roman@frydekmistek.cz.

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu
část pozemku p.č. 5189/3 ostatní plocha – jiná plocha
o výměře 600 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek

(Lískovecká), a to za účelem výstavby garáží.

Frýdecká skládka, a.s. od 1. 8. 2011 ve spolu-
práci s firmou SK-OIL Morava s.r.o. začala odbírat 
jedlé oleje a tuky zdarma nejen od občanů, ale i od 
firem na všech sběrných dvorech. 

V současné době lidé prakticky nevědí, jak se 
použitého oleje zbavit. Proto často lidé v domác-
nostech vylévají vysmažený tuk a olej do záchodů, 
výlevek a dřezů, čímž dochází k postupnému ucpá-
vání domovní kanalizace, nebo ho vrací do lahví a 
vyhazují do kontejneru s komunálním odpadem. 

Ani jedna možnost není správná. Jednou z po-
vinností původců odpadu (§16 zák.č. 185/2001 
Sb., o odpadech) je zajistit přednostně využití od-
padu před jejich odstraněním.

V kanalizaci vypuštěný olej se s vodou nesloučí, 

plave na hladině a na relativně chladné vodě ztuh-
ne. Utvoří se tak i několik centimetrů silný pevný 
povrch. Tato hmota se posléze rozláme na kry, kte-
ré kanalizaci ucpávají. V případě kontaktu se spí-
nacími plováky v čerpadlech ochlazené tuky obalí 
plováky a vyřadí čerpadla z provozu. Tuky se rov-
něž v kanalizaci částečně rozkládají, čímž vznikají 
mastné kyseliny zvyšující korozi stěn kanalizačního 
potrubí. Navíc v kanalizaci potom běhají různí živo-
čichové, pro které je to vítaný zdroj potravy. Dříve 
nebo později musí následovat čištění potrubí a ná-
klady na tuto činnost jsou značné.

Za loňský rok odevzdalo 60 000 občanů města 
Frýdek-Místek 220 kg tohoto druhů odpadu.

Při odevzdání těchto opadů na sběrných dvo-
rech chráníte nejen životní prostředí, ale i kanaliza-
ci ve svém domě a vašem městě.

Moravskoslezský kraj vyhlásil 
ve spolupráci s ministerstvem ži-
votního prostředí „Společný pro-
gram na podporu výměny stá-
vajících ručně plněných kotlů na 
tuhá paliva za nové nízkoemisní 
automatické kotle na uhlí nebo 
uhlí a biomasu v Moravskoslez-
ském kraji“.

Nový kotel musí splňovat pře-
depsané mezní úrovně emisí a 
minimální účinnosti stanovené 
ČSN EN 303-5, emisní třídou 3, 
musí mít výkon maximálně 50 
kW, plně automatické přikládání, 
které neumožňuje ruční přikládá-
ní. Palivem určeným výrobcem 
musí být pouze uhlí nebo kombi-
nace uhlí a biomasy, nikoliv pou-
ze biomasa. Finanční podpora se 
poskytuje formou dotace z roz-
počtu MSK a Státního fondu ži-

Vyhlášení dotačního programu na výměnu
kotlů na tuhá paliva v Moravskoslezském kraji

votního prostředí ČR ve výši ma-
ximálně 60 000 Kč na jeden nový 
účinný nízkoemisní automatický 
kotel na uhlí nebo uhlí a biomasu.

Podrobné podmínky tohoto 
programu jsou zveřejněny na 
webových stránkách Moravsko-
slezského kraje (www.kr-morav-
skoslezsky.cz), Ministerstva ži-
votního prostředí (www.mzp.cz ) a 
Státního fondu životního prostředí 
České republiky (www.sfzp.cz).

Dle 1. výzvy k příjmu žá-
dostí do dotačního programu 
mohou občané podávat žá-
dosti o dotaci od 1. 2. 2012 
prostřednictvím provozova-
tele poštovních služeb nebo 
osobně na podatelně Krajské-
ho úřadu MSK na adresu Mo-
ravskoslezský kraj, 28. října 
117, 702 18 OSTRAVA. Výzva 

k příjmu žádostí je zveřejně-
na společně s formulářem 
žádosti na výše uvedených 
webových stránkách. V rámci 
1. výzvy jsou vyčleněny finanč-
ní prostředky ve výši 20 mil. Kč. 
Kontaktní osoby Krajského úřa-
du Moravskoslezského kraje pro 
získání podrobnějších informací: 
Ing. Simona Šebestová, tel. 595 
622 690, simona.sebestova@
kr-moravskoslezsky.cz, Mgr. 
Josef Zich, tel. 595 622 641, 
josef.zich@kr-moravskoslez-
sky.cz. Případné dotazy můžou 
občané směřovat rovněž na 
Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor životního prostředí a ze-
mědělství, Mgr. Matěj Krupař, 
referent ochrany ovzduší, tel. 
558 609 499, krupar.matej@fry-
dekmistek.cz.



11 Únor 2012Odbory

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k prodeji po-
zemky p.č. 6226/7 orná půda o výměře 1.543 m2, p.č. 
6226/22 orná půda o výměře 1.068 m2, p.č. 6226/23 
orná půda o výměře 980 m2, p.č. 6226/24 orná půda 
o výměře 1.014 m2, vše v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek (ul. Kpt. Nálepky – pozemky jsou odměřeny 
geometrickým plánem č. 4512-77/2011 z pozemku 

p.č. 6226/7 orná půda o výměře 5.158 m2).

Jedná se o pozemky určené dle platného územního plánu 
města Frýdku-Místku pro výstavbu rodinných domů.

Prodej se uskuteční formou nabídkového licitačního řízení.
Nejnižší nabídková cena za prodej pozemků

je stanovena na 800 Kč/m2.
Žádost o koupi pozemků je možno podat do 29. 2. 2012

na podatelně Magistrátu města Frýdku-Místku,
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek. 

Žádost musí obsahovat:
• jméno a příjmení žadatele

• datum narození

• adresu
• telefon

• e-mailovou adresu

Zájemci budou následně informováni o termínu
uskutečnění nabídkového licitačního řízení.

Další informace je možno získat u Ing. Romana Pokludy, 
odbor správy obecního majetku, telefon 558 609 173,

e-mail: pokluda.roman@frydekmistek.cz.

Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 22, IČ 00296643, DIČ CZ 00296643 vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 

281 a násl. zákona č. 513/1991 
Sb., obchodní zákoník, v plat-
ném znění veřejnou obchodní 
soutěž o nejvhodnější návrh na 
uzavření kupní smlouvy, jejímž 
předmětem bude prodej nemo-
vitostí tvořících areál bývalých 
vojenských kasáren na ul. Pal-
kovická, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek.

Věc 
Nejvhodnější návrh na uza-

vření kupní smlouvy na prodej 
souboru nemovitostí, které tvo-
ří bývalý vojenský areál na ul. 
Palkovická, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek. Jedná se o ob-
jekty (v současné době užívané 
jako garáže, sklady, kanceláře a 
ubytovna), zastavěné pozemky 
o celkové výměře 12 094 m2, 

ostatní plochy o celkové výmě-
ře 69 792 m2 a lesní pozemky o 
celkové výměře 182 497 m2.

Předmět
Určení osoby, která bude mít 

právo na uzavření kupní smlou-
vy, jejímž předmětem budou 
nemovitosti specifikované v za-
dávací dokumentaci.

Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže může 

být právnická nebo fyzická 
osoba, která může nabývat ne-
movitosti ležící na území České 
republiky dle platných právních 
předpisů České republiky.

Účastníkem soutěže nemůže 
být osoba, která je dlužníkem 
Statutárního města Frýdek-
-Místek.

Podmínky veřejné
obchodní soutěže:

• nejnižší nabídková cena 
130.000.000 Kč

• jistota 1.000.000 Kč, termín 
pro uhrazení jistoty 27. 2. 2012

• propadnutí jistoty v případě 
odstoupení vítěze od uzavření 
kupní smlouvy

• uhrazení kupní ceny před 
podpisem kupní smlouvy 

• termín pro podání návrhů 

29. 2. 2012
• vyhlašovatel si vyhrazuje 

právo odmítnout všechny před-
ložené návrhy z důvodu, že 
zastupitelstvo města vybraný 
návrh neschválí

Kritérium soutěže
Nejvyšší nabídnutá cena vy-

jádřená v Kč, a to bez jakýchkoli 
podmínek.

Zadávací dokumentace:
1. výpis z katastru nemovitostí
2. snímek katastrální mapy
3. popis areálu

Zadávací dokumentace je 
přílohou č. 1-3) vyhlášení ve-
řejné obchodní soutěže a je 
uveřejněna na adrese http://
www.frydekmistek.cz/cz/o-
-meste/0686100-verejna-ob-
chodni-soutez.html

- dům č.p. 1313 na pozemku 
p.č. 3489 zast. pl. a nádv., budo-
va bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 
3490 zast. pl. a nádv. a pozem-
ky p.č. 3489 zast. pl. a nádv. o 
výměře 542 m2, p.č. 3490 zast. 
pl. a nádv. o výměře 66 m2, p.č. 
3491 ost. pl. o výměře 745 m2, 
p.č. 3492 zahrada o výměře 938 
m2, p.č. 3493 ost. pl. o výměře 
2339 m2 včetně ostatních staveb, 
příslušenství a vybavení na těchto 
pozemcích, vše k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (ul. Míru), nejnižší 
nabídková cena 7.000.000 Kč

- budova č.p. 34 na pozem-
ku p.č. 5139 zast. pl. a nádv. a 
pozemek p.č. 5139 zast. pl. a 
nádv. o výměře 545 m2 včetně 
všech součástí a příslušenství, 
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, 
obec Frýdek-Místek, nejnižší na-
bídková cena 2.332.080 Kč 

- budova č.p. 752 na pozemku 
p.č. 1723 zast. pl. a nádv. a poze-
mek p.č. 1723 zast. pl. a nádv. o 
výměře 330 m2, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (Pionýrů), nejnižší 
nabídková cena 5.736.000 Kč

- nebytová jednotka 549/7 
včetně podílu 452/992 na společ-
ných částech budovy č. p. 549 a 
zastavěném pozemku p. č. 202/66 
zast. pl. a nádv. a souvisejícím po-
zemku p. č. 202/211 ostatní plocha 
k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Růžový pahorek), nejnižší nabíd-

Nabídkové licitační řízení
Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje prodej níže uvedených

nemovitostí formou nabídkového licitačního řízení:
ková cena 4.721.714 Kč

- objekt bez č.p./č.e. (stavba 
občanské vybavenosti) na po-
zemku p.č. 202/210 zast. pl. a 
nádv. a pozemek p.č. 202/210 
zast. pl. a nádv. o výměře 15 m2 
včetně všech součástí a příslu-
šenství, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek (Růžový pahorek), nejniž-
ší nabídková cena je 302.250 Kč

- objekt bez č.p./č.e. (stavba 
občanské vybavenosti) na po-
zemku p.č. 3482/69 zast. pl. a 
nádv. a pozemek p.č. 3482/69 
zast. pl. a nádv. o výměře 49 m2 
včetně všech součástí a příslu-
šenství, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek (Bezručova), nejnižší 
nabídková cena je 876.550 Kč

- nebytová jednotka 131/5 
včetně podílu 5868/48177 na spo-
lečných částech budovy č. p. 131 
a zastavěném pozemku p. č. 210 
zast. pl. a nádv. k. ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (Palackého), nej-
nižší nabídková cena 630.356 Kč

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 29. 2. 2012

• ve 13.00 hod. budova č.p. 
1313, k.ú. Frýdek

• ve 13.30 hod. budova č.p. 34, 
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku
• ve 14.00 hod. budova č.p. 

752, k.ú. Místek
• ve 14.30 hod. nebytová jed-

notka 549/7, k.ú. Frýdek
• ve 15.00 hod. objekt bez 

č.p./č.e. na pozemku p.č. 
202/210, k.ú. Frýdek

• ve 15.30 hod. objekt bez 
č.p./č.e. na pozemku p.č. 

3482/69, k.ú. Místek
• ve 16.00 hod. nebytová jed-

notka 131/5, k.ú. Místek
v zasedací síni odboru sprá-
vy obecního majetku Magist-
rátu města Frýdku-Místku,

ul. Radniční 10. 
Účastník nabídkového licitač-

ního řízení se před jeho konáním 
prokáže platným občanským prů-
kazem a dokladem o zaplacení 
jistiny. Jde-li o právnickou osobu, 
je účastník povinen předložit výpis 
z obchodního rejstříku a písemné 
zmocnění k tomu, že je oprávněn 
jednat jménem právnické osoby, 
nejde-li o statutární orgán. 

Výše jistiny je stanovena na 
10% z nejnižší nabídkové ceny a 
je splatná nejpozději dne 24. 2. 
2012 na účet statutárního měs-
ta Frýdek-Místek, č.ú. 6015-
928781/0100, var. symbol: 
• budova č.p. 1313, k.ú. Frýdek
 VS 36131313
• budova č.p. 34, k.ú. Lískovec u 
Frýdku-Místku VS 361334
• budova č.p. 752, k.ú. Místek
 VS 3613752
• nebytová jednotka 549/7, k.ú. 
Frýdek VS 36135497
• objekt bez č.p./č.e. na pozem-
ku p.č. 202/210, k.ú. Frýdek
 VS 3613202
• objekt bez č.p./č.e. na pozem-
ku p.č. 3482/69, k.ú. Místek
 VS 36133482
• nebytová jednotka 131/5, k.ú. 
Místek VS 36131311

Příklepem licitátora vzniká 
zájemci s nejvyšší nabídkou 
právo na uzavření kupní smlou-
vy k prodávané nemovitosti za 
nejvyšší nabídkovou kupní cenu. 
V případě, že zájemce s nejvyšší 
nabídkou nezaplatí nejvyšší na-
bídnutou kupní cenu ve lhůtě 60 
dnů ode dne konání nabídkového 
licitačního řízení, vzniká Statutár-
nímu městu Frýdek-Místek nárok 
na smluvní pokutu ve výši složené 
jistoty. Ostatním účastníkům se 
jistota vrací. Bližší informace – 
Magistrát města FM, tel. 558 609 
172, 558 609 173, 558 609 171.
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V pondělí 31. ledna bylo 
za účasti primátora města 

Nové umělecké dílo v nemocniciNové umělecké dílo v nemocnici
Frýdku-Místku Petra Cvika a 
ředitele nemocnice a frýdec-
ko-místeckého radního Miro-
slava Přádky odhaleno umě-
lecké dílo, které je umístěno 
ve vestibulu hlavní budovy 
nemocnice v bloku E. 

Autorem keramického an-
děla je akademická sochařka 
Stanislava Konvalinková, která 
žije a tvoří v Českém Krumlově 
a v Praze. Autorka (1973) po 
ukončení Střední uměleckoprů-
myslové školy v Uherském Hra-
dišti, oboru keramika, byla v roce 
1991 přijata do sochařského ate-
liéru Kurta Gebauera na Vysoké 

škole uměleckoprůmyslové v 
Praze. V roce 1994 získala přes 
organizaci Tempus tříměsíční 
stipendium na Trent University 
v  Nottinghammu. V letním se-
mestru 1995 pak hostování na 
Kunstakademii v Düsseldorfu. 
Od zimního semestru 1996 byla 
řádnou studentkou této školy 
v ateliéru sochařství Antonyho 
Cragga. V roce 1998 ukončila 
studium Vysoké školy umělecko-
průmyslové v Praze. Uspořádala 
řadu samostatných i kolektivních 
výstav u nás i v zahraničí.

ODHALENÍ DÍLA: Primátor Petr Cvik s ředitelem nemocnice Miro-
slavem Přádkou.

Desetiletý Jakub Baran, 
žák ZŠ Lískovec, tančí v ta-
nečním klubu TS Vítkovice 
teprve přibližně rok, ale už se 
svou partnerkou Anetou Kleč-
kovou sklízí řadu úspěchů. 
Naposledy se blýskli v Brně, 
a to hned ve dvou kategoriích.

Hlavní základna dětského 
tance je na 11. ZŠ, kde mladé ta-
nečníky vede Simona Švrčková 
a Tomáš Hošek, vicemistři Evro-
py, přičemž Simonu si hodně lidí 
zapamatovalo z tančení v druhé 

Taneční pár Jakub Baran
a Aneta Klečková zářil v Brně

řadě Stardance, kde kultivovala 
svérázného herce Schmitzera, 
s nímž posléze skončila na tře-
tím místě. Přes kroužky na zá-
kladních školách se děti mohou 
dostat i k závodnímu tanci, což 
je i případ Jakuba Barana. Na 
soutěži v Brně v kategorii hobby 
děti získali s partnerkou Anetou 
Klečkovou první místo, ale oba 
na prvenství dokázali dokonce 
navázat i ve vyšší věkové kate-
gorii Hobby junior 2, kde rovněž 
nenašli přemožitele.

VÁCLAV NECKÁŘ: Se 
svou skupinou Bacily vy-
stoupí v Kině Petra Bezru-
če v úterý 21. února od 19 
hodin. Legendární zpěvák 
letos slaví už čtyřicáté vý-
ročí založení své kapely 
a sklízí nadšené ohlasy s 
novou skladbou Půlnoční, 
která vyšla jako soundtrack 
úspěšného filmu Alois Ne-
bel. Na letošní jaro také 
chystá zbrusu nové album. 
Ve Frýdku-Místku nabídne 
v retrospektivním koncertu 
reprezentativní průřez ce-
lou svou kariérou.

Uplynul rok a legendární 
slovenská hip-hopová sku-
pina Moja Reč se vrací do 

Moja Reč představí nové cédéčko
Stounu. Delik, Supa a Dj Jo-
zef Engerer přijedou 17. 2. do 
Stounu představit své nové 
CD Dobrí Chlapci 3, které vy-
dali v roce 2011.

„Skupina Moja reč pravidel-
ně vystupuje ve Stounu již ně-
kolik let a není divu, že se rádi 
vrací, když ve Frýdku-Místku a 
širokém okolí mají nespočet fa-
noušků a ti se nemohou dočkat 
tohoto vystoupení, protože po-
prvé ve Stounu zazní nové CD 
Dobrí Chlapci 3,“ láká na akci 
dramaturg hudebního klubu 
Stoun Kamil Rudolf.

Společně s nimi vystoupí 

místní rapper Tart, který je po-
slední dobou čím dál více zmiňo-
ván, a to hlavně díky své aktivitě. 
Na kontě má EP, společný song 
s Oteckem z H16, dva oficiální 
videoklipy, účast v battlech jako 
porotce a momentálně pro rok 
2012 připravuje nový mixtape.

Vstupenky na Moju Reč v 
ceně 120 Kč jsou k dostání v 
předprodeji v Beskydském in-
formačním centru na Zámec-
kém náměstí ve Frýdku a na 
Náměstí Svobody v Místku. 
Dále ve Stounu ve dnech, které 
jsou uvedeny v programu, a to 
vždy od 18 hodin.

Další pokračování úspěš-
ného cyklocestovatelského 
festivalu se uskuteční v Nové 
scéně Vlast v sobotu 25. a 
neděli 26. února. Organizátoři 
festivalu Martin a Renáta Sti-
llerovi pořádají tuto nevšed-
ní akci s několika kamarády 
již od roku 2006. Festival 
se nyní koná pravidelně ve 
Frýdku-Místku, Hradci Králo-
vé a také v Brně jako dopro-
vodná akce prestižních vele-
trhů Sportlife a Bike Brno.

Pro ty z vás, kteří slyší o této 
akci poprvé, rekapitulujeme: 
Cílem festivalu Cyklocestování, 
prvního ryze cyklocestovatelské-
ho festivalu v Česko-Slovensku a 
pravděpodobně i v celé Evropě, 
je shromáždit „všechny“ známé 
i neznámé cyklocestovatele, cy-
kloturisty a další cyklonadšence 
pod jednou střechou, společně 
se poznat, předat si zkušenosti 

Festival nejen pro „cyklocestovatele“Festival nejen pro „cyklocestovatele“

atd., a to formou cestovatelských 
besed s promítáním, workshopů, 
diskuzí a podobně.

A jaký nás čeká letos pro-
gram? Velmi zajímavý a pestrý. 
S Monikou & Jirkou Vackovými 
se podíváte do Japonska. Na-
vštívíte Polynésii, Tibet, Kambo-
džu, Turecko, Maroko, Makedo-
nii, s Honzou Gallou se vydáte 
na Solární expedici. Renča & 
Martin Stillerovi lákají na svou 

besedu Amerikou na kole 2. Ne-
budou chybět ani zábavná cyk-
lovidea, a jelikož se každým ro-
kem diváci ptají, proč pořadatelé 
nepozvou někoho, kdo cestuje 
po naší krásné vlasti, novinkou 
je tedy beseda Kolem České re-
publiky na kole v podání Bořka 
Chluda. Těšíme se na vás.
Informace o prodeji vstupenek 

naleznete na webu
www.kulturafm.cz .

Jak sbalit ženu, se nedozví-
te v tomto článku, možná se 
to ale dozvíte na divadelním 
představení tohoto jména, 
které se chystá na středu 22. 
února v 19:00 v Nové scéně 
vlast v Místku. 

V autorské hře Tomáše Ba-
ránka se můžete v podání brněn-

Jak sbalit ženu v Nové scéně Vlast
ského BURANTEATRu těšit na 
hořkosměšnou sondu do světa 
„holkaholiků“, přibližující proměnu 
nesmělého muže ve smělého, a 
zároveň příběh o ženách, ze kte-
rých se stávají jen rutinně odškrtá-
vaná čísla v zápisníku. V hlavních 
rolích tohoto naučného kabaretu 
o balení se představí Petr Tlustý, 

Jiří Š. Hájek a Lukáš Rieger.
Doprodej vstupenek na diva-

delní představení Jak sbalit ženu 
probíhá v Nové scéně Vlast, 
on-line na www.kulturafm.cz a 
nebo v pobočkách Beskydského 
informačního centra. Vstupné 
je 250 Kč. Představení patří do 
předplatitelské skupiny C.
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Nezisková organizace Podané ruce, o.s. – Projekt OsA dává, prostřednictvím sociální služ-
by – osobní asistence šanci handicapovaným dětem, začleňovat se do společnosti a prožívat 
plnohodnotný život s pomocí osobního asistenta/-ky.

Co je osobní asistence? Osobní asistence je jeden z druhů komplexní péče o osoby s posti-
žením, poskytovaný terénní formou. Osobní asistent/-ka vykonává pro klienta ty činnosti, které 
by klient dělal sám, kdyby mu to jeho zdravotní stav umožňoval. Jedná se o děti zdravotně 
handicapované bez možnosti samostatného pohybu a bez možnosti samostatně zvládat běžné 
denní úkony, týkající se vlastní osoby. Jsou tímto izolovány od svých vrstevníků a mají ztížené 
podmínky docházky do školy. Nejsou schopny samostatného života bez pomocí jiné osoby.

Osobní asistent/ka (dle smlouvy) může dítě doprovázet do běžné školy, může s ním navště-
vovat mimoškolní aktivity jako různé kroužky, knihovny, hřiště, plavání, rehabilitace. Doprová-
zející asistent/ka dopomáhá s pohybem v objektu, na toaletě s hygienou nebo s podáním jídla 
či pití. Motivuje a aktivizuje dětského klienta k dalším činnostem, čímž dochází k odbourávání 
psychické i fyzické závislosti na rodičích. Handicapovaným dětem rovněž prospívá canisterapie 
(terapie prostřednictvím psa), kterou poskytují Podané ruce, o.s. dobrovolnicky.

V každodenní praxi se ukazuje, že tato sociální služba je prospěšná nejen dítěti, ale pomáhá 
zmírnit zátěž pro rodiče a rodinu vůbec. V době, kdy je o dítě ze strany naší organizace posta-
ráno kvalitními a odborně způsobilými pracovníky, mohou jeho rodiče chodit do práce nebo se 
více věnovat svým dalším potomkům, protože vědí, že jejich dítě je zabezpečené a spokojené. 
Osobní asistenti/ky se stávají nejen pomocníky, ale mnohdy i rodinnými přáteli. Jsme rádi, že 
díky osobní asistence se daří prožívat hezké a naplněné dětství i těm dětem, které znevýhodňuje 
jejich tělesné, mentální nebo kombinované postižení. 

Občanské sdružení Podané ruce, o.s. – Projekt OsA realizuje svou činnost i v rámci Morav-
skoslezského kraje bez časového omezení až 24 hodin denně 7 dnů v týdnu a mezi klienty patří i 
handicapovaní dospělí a se-
nioři. Díky podpoře Statutár-
ního města Frýdek-Místek a 
dalších sponzorů a donátorů 
můžeme zachovávat stáva-
jící ceny za služby.

Další informace o orga-
nizaci Podané ruce, o. s. – 
Projekt OsA a o službě, kte-
rou nabízí, můžete získat na 
webových stránkách www.
podaneruce.eu nebo na te-
lefonním čísle 777 011 059.

Informace

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
23. 2. (čt) od 18h – SERGEJ

– křest CD
Křest v pořadí již pátého CD Sergeje s 
názvem „PER TE“ (PRO TEBE). Při křtu 
se setkají interpreti, kteří se svým dílem 
podíleli na výsledku všech pěti projektů 
(1996-2012). Sergej reprezentuje u nás 
poněkud neobvyklý hudební směr, jež lze 
nazvat jako „Russkij romans“, což není 
možné běžně téměř nikde slyšet a spatřit, 
než právě v tento den u Arnošta. 
Info: www.russkijromans.com

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

25. 2. (so) od 20h – ČajFOLK č. 21
Další pokračování úspěšného pořadu 
Vlny a jeho hostů. Opět se můžete tě-
šit na večer plný kvalitních folkových 
písniček, které pro vás Vlna již řadu let 
připravuje.

29. 2. (st) od 18h – Z BESKYD DO 
SVĚTA – Cestou osudu a náhody

– Roman Vehovský 
Další akce z cyklu. Speciální datum si za-
slouží speciální téma. V roce 2002 vyrazil 
Roman Vehovský s báglem na zádech 
pozemní cestou přes Indii do Austrálie. 
Jak sám říká, neměl ponětí, že se cesta 
protáhne na sedm let...

Aktuální výstavy:
Pavel ZUBEK (Třinec) – Industrial
výstava fotografií Třineckého Werku

potrvá do 29. 2.3. MÍSTO: Jiří Feld z Ostravy.

Fotosoutěž BESKYDYFotosoutěž BESKYDY
...skoro BESCHYBY...skoro BESCHYBY

1. MÍSTO: Radek Lyčka ze Sedlišť.

2. MÍSTO: Jan Karásek z Frýdku-Mísku.

Dáváme šanci handicapovaným dětem
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

KLUB MAMINEK BROUČCI

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

www.divadloctyrlistek.cz

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

Út 21. 2. 19.00 – Kino Petra Bezruče
Václav Neckář & Bacily

Legendární zpěvák letos slaví už čtyřicáté 
výročí založení své kapely a sklízí nad-
šené ohlasy s novou skladbou Půlnoční, 
která vyšla jako soundtrack úspěšného 
filmu Alois Nebel. Ve Frýdku-Místku na-
bídne v retrospektivním koncertu repre-
zentativní průřez celou svou kariérou.
Vstupné 230/250 Kč (předprodej), 290 Kč 
(na místě)

VÝSTAVY
St 1. 2. - St 29. 2. – Národní dům

Fotoklub Art Collegium Frýdek-Místek
Podzim a zima v krajině

Výstava fotografií fotografů z Frýdku-
-Místku a okolí.

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

POZOR, ZMĚNA!
Na čtvrteční zpívánky zveme i děti od 
9 měsíců!!! Program bude upraven, 

aby ho i malé děti zvládly. Bude pod-
porovat rytmické cítění dětí a nebudou 

chybět i velmi jednoduché říkanky.
17. 2. - Výtvarka – Tvoříme s vodovkami
Děti si mohou vytvořit zajímavé obrázky 

pomocí vodových barev.
20. 2. - Beseda na téma dětské výživy
Zajímavá beseda s Petrou Biolkovou o 

výživě malých dětí. Začátek v 10.00 hod.
21. 2. - Malování na sníh

Na zahradě Broučků vytvoříme originální 
obrázky pomocí barev a foukacích fix. 

Začátek v 10.00 hod. Akce se při nedo-
statku sněhu ruší!

24. 2. - Výtvarka – Hrátky s moduritem
Přijďte si s dětmi vytvořit originální deko-

raci do bytu!
28. 2. - Pohádka „Jak pejsek

s kočičkou vařili dort“
Krátká maňásková pohádka pro děti.

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

Každý pátek 16.00-16.45 hod.
Cena 400 Kč/10 lekcí

Orientální tance pro dospělé
Probíhají v tělocvičně ZŠ

ve Starém Městě.
Mírně pokročilí – pátek 18-19.00 hod. 
Začátečníci – po dohodě s lektorkou

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 miminky 10.00 – 10.30 hod.

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

Hlídání dětí 
Středa – Kreativní hrátky
pro děti 9.30 – 10.15 hod.

Tanečky pro děti s maminkami
10.30 – 11.15 hod. 

Čtvrtek – Zpívánky (možno i s miminky) 
10.00 – 10.30 hod.

Pátek – Cvičení rodičů s dětmi
9.30 – 10.15 hod.

Výtvarka 10.30 – 11.15 hod. 

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

klubnezbeda.f-m@caritas.cz

KLUB NEZBEDA

23. 2. Nezbednický karneval
28. 2.  Hrátky z ORIGAMI

POZOR!!! ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY:
Po - Pá – 13:00 – 17:00 hodin

St – konzultační hodiny (poradenství, do-
učování); Pátek – 15:30 – 16:30 h – cho-
díme sportovat do tělocvičny 4. ZŠ

13.-17. 2. – JARNÍ PRÁZDNINY
– provoz bude od 9:00 do 14:00

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

16. 2. 2012 v 16:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

25. 2. 2012 ve 14:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

29. 2. 2012 v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVO-

ROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
22. 2. 2012 v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb 
Porod s epidurálem  - Únor 2012

TERMÍNY CVIČENÍ:
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 

Úterý - 15:45
Čtvrtek - 8:45, 10:00, 16:00, 17:15

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – JÓGA PRO 
TĚHOTNÉ - Středa - 15:15

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

MANIPULACE
aneb jak dítěti dopomoci správně růst (ob-
sahová náplň: praktické nácviky manipu-
lace s dítětem, masáže kojenců, metodika 
správného krmení, relaxační polohy pro 

zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí)
Pod vedením fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 0-6 měsíců
17. 2., 24. 2. – 9:00

II. BLOK PRO DĚTI od 7-12 měsíců
17. 2., 24. 2. – 10:15

dobrodružná loutková pohádky
s Kašpárkem – hraje Divadlo

u Ostravice (DUO) Frýdek-Místek
Vstupné 20 Kč

Pro mládež a dospělé
Sobota 25. února v 19 hodin

The Best of ING
To nejlepší z INGu včetně „Impérium 
vrací uhlo“ – hraje divadelní soubor

ING Kolektiv Frýdek-Místek
Vstupné 80 Kč

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

Heydukova 2330, 738 01 F-M,
558 647 067, 602 586 925,

e-mail: kulturnidumfm@seznam.cz
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz

Kulturní dům Frýdek

Sobota 18. 2. - Tradiční Lašský bál
Sobota 25. 2. - Společenský ples – 

Fotbal Frýdek-Místek

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ 

MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:

NEUČINÍŠ SOBĚ RYTINY
Putovní výstava seznamuje veřejnost 

s evangelickým uměním toleranční doby: 
od doby vydání Tolerančního patentu 
(1781) do vydání tzv. Protestantského 
(císařského) patentu (1861), který stano-
voval, že svoboda obou státem uznaných 
evangelických církví se vztahuje na jejich 
vnitřní život, i na jejich poměr k veřejnosti. 
Evangelické umění se vyznačuje uměře-
ností a střídmostí ve spojení s biblickým 
poselstvím: modlitebny byly zdobeny po-
vzbudivými verši, biblickými citáty, interié-
ry příbytků zdobily obrázky na skle.

Výstava je doplněna sbírkovými před-
měty Muzea Beskyd: starými tisky (bible-
mi, postilami, kancionály), obrázky na skle, 
stříbrnými šperky z Jablunkovska, které 
patřily několika generacím žen z evange-
lických rodin. Potrvá do 25. března 2012.
PŘÍRODA OČIMA HERBERTA THIELA

Herbert Thiel (ročník 1936) patří k našim 
předním fotografům. Žije v Ostravě, foto-

grafuje od roku 1960. Zpočátku ho zaujala 
ostravská průmyslová krajina, pod vlivem 
setkání a přátelství s dr. Rudolfem Jandou 
začal fotografovat zejména přirozenou a 
nedotčenou krajinu. Jeho první černobílé fo-
tografie vznikaly měchovými přístroji, v 80. 
letech přešel na barevnou fotografii a dnes 
používá digitální fotoaparát. Výstava nabízí 
průřez jeho dosavadní tvorbou. 
Vernisáž ve čtvrtek 16. února v 17 hodin 
ve výstavních síních frýdeckého zámku. 
Potrvá do 8. dubna 2012.

PUTOVÁNÍ PO BESKYDECH
Potrvá do 25. března 2012.

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Čtvrtek 23. února v 16,30 h. – Zelený dům 
ZMIZELÝ FRÝDEK

Další část z cyklu populárních předná-
šek o proměnách města Frýdku-Místku 
na historických fotografiích a pohlednicích 
připravili manželé Poláškovi.

NOVÉ KROUŽKY A KURZY
20., 21. 2. - KURZ | KERAMIKA PRO 

DOSPĚLÉ
Program: Zahajovací schůzka kurzu. V 
pěti lekcích si vyzkoušíte práci s plátem, 
modelování, odlévání, glazování a toče-
ní na kruhu. Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Místek, 17:00 
– 19:00 hodin, Začátek 1. kurzu: 20. 2., 
Začátek 2. kurzu: 21. 2. Cena kurzu: 550 
Kč/5 lekcí. Informace a přihlášky: Karolína 
Lepíková, telefon: 731 167 010, 558 111 
765, e-mail: karolina@klicfm.cz
22. 2. - KROUŽEK | DESKOVÁ HRA GO
Program: Staňte se mistry v této staré ja-
ponské hře. Říká se, že šachy jsou hra 
králů a GO je hra císařů. Věk: od 10 let. 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pi-
onýrů 767, Místek, každou středu 16:00 
– 18:00 hodin, Začátek kroužku: 22. 2. 
Cena kurzu: 250 Kč/15 lekcí. Informace 
a přihlášky: Patrik Siegelstein, telefon: 
732 646 125, 558 111 761, e-mail: pat-
rik@klicfm.cz
22. 2. - KROUŽEK | ZUMBA PRO DĚTI
Program: Výuka speciálně upravená pro 
děti. Dynamické cvičení spojené s taneč-
ními prvky a latinsko-americkou hudbou. 
Věk: 4-7 let. Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Místek, každou 
středu 16:00 – 17:00 hodin, Začátek 
kroužku: 22. 2. Cena kurzu: 500 Kč/15 
lekcí. Informace a přihlášky: Petra Vlko-
šová, telefon: 731 167 721, 558 111 760, 
e-mail: petra@klicfm.cz

AKCE
25. 2. - TURNAJ | ČLOVĚČE, NEZLOB SE!
Program: Zúčastněte se turnaje v této 
známé hře. Místo a čas: SVČ Klíč FM, bu-
dova B, Pionýrů 764, od 8:30 hodin. Star-
tovné: 30 Kč. Kategorie: Hrajeme všichni, 
tedy bez věkového omezení. S dítětem 
do 7 let může hrát rodič. Informace a při-
hlášky: Jiří Šnapka, telefon: 604 524 066, 
558 111 773, e-mail: jirka@klicfm.cz
24. 2. - KARNEVAL | KARNEVAL NA 
KLÍČKU
Program: Pojďte si s námi užít karneva-
lovou zábavu v Rodinném centru Klíček. 
Budeme si hrát, tancovat a dovádět, vy-
robíme si i šaškovskou čepici. Rodiče v 
maskách jsou vítáni. Věk: 1-6 let. Místo 
a čas: Rodinné centrum Klíček, Slezská 
749, Frýdek, 16:30 – 18:30 hodin. Vstup-

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

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

www.klicfm.cz

SVČ
te

Pro děti
Sobota 25. února v 15 hodin

Vojtěch Cinybulk
Ostrov splněných přání
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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

né: 40 Kč. S sebou: Přezůvky a masky. 
Informace a přihlášky: Hana Pernická, te-
lefon: 732 383 131, 558 111 749, e-mail: 
hanap@klicfm.cz
Na akci je třeba se přihlásit do 22. 2. 2012.

26. 2. - KARNEVAL | KOUZELNÝ 
KUFR S KLAUNEM CHYTROLÍNEM A 

KLAUNICÍ BAMBULÍ
Program: Zveme všechny děti na maškarní 
karneval. Celým programem vás provedou 
Klauni z Balónkova Chytrolín a klaunice 
Bambule. Čeká vás balónková show, kou-
zelnická škola, spousta písniček a tanců, 
soutěže, tombola a mnoho dalšího. Místo a 
čas: ZŠ Pionýrů 400, Místek (6. ZŠ, tělocvič-
na), 14:00 – 17:00 hodin. Vstupné: 50 Kč. 
S sebou: Přezůvky. Informace: Karolína Le-
píková, telefon: 731 167 010, 558 111 765, 
e-mail: karolina@klicfm.cz
Prodej vstupenek bude zahájen 6. února

ve všech budovách SVČ Klíč FM.
ŠACHY

24. 2. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Program: Šachový turnaj pro děti

a mládež od 4 do 18 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek, 15:30 - 18:00 

hodin. Informace: Martin Kocur, telefon: 
732 224 966

15. 2. středa STOUNDRUM *VSTUP ZDARMA*
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
17. 2. pátek MOJA REČ – HIP-HOP PARTY
SLOVENSKÁ HIP HOPOVÁ LEGENDA, DJ 
BURCHO, BJALY, SHUPSTA & RAMON
18. 2. sobota HITY ZA ZÁHROBÍ 18+
DJ KAMIL A MATES HRAJÍ NEJLEPŠÍ HITY 
DOBY MINULÉ *VSTUP NAD 18 LET*
21. 2. úterý ELECTROBEAT THEATRE 
*VSTUP ZDARMA*
ELECTROBEAT DJs A VEČER PLNÝ DNB, 
TEKNO, BREAKBEAT, ELECTRO *VSTUP 
ZDARMA*
22. 2. středa STOUNDRUM *VSTUP ZDARMA*
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-

STŘED TÝDNE, LOCAL DJs *VSTUP 
ZDARMA*
24. 2. pátek NAA:SH:UP
DNB PARTY – CLIVE / CODERED.SK, 
DOLYX / RUMATIQUE.SK, SMARIO / DRU-
MANDBASS.CZ & MKTBROS CREW
25. 2. sobota MŇÁGA A ŽĎORP
PETR FIALA A BAND A STÁLICE ČESKÉ 
HUDEBNÍ SCÉNY *PŘEDPRODEJ*
29. 2. středa STOUNDRUM *VSTUP ZDARMA*
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE *VSTUP ZDARMA*

PŘIPRAVUJEME:
23. 3. WOHNOUT *PŘEDPRODEJ*
24. 3. TY NIKDY LABEL SHOW
29. 3. COCOTTE MINUTE *PŘEDPRODEJ*

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

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)
Radek Klímek - China Report

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

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

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

Tel.: 723 021 622
Martin Papcún - SPACE - Do 2. března

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 
způsob, 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.

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

NOVÁ SCÉNA VLAST

St 22. 2. 19.00
Tomáš Baránek
Jak sbalit ženu

BURANTEATR Brno
Divadelní hra BURANTEATRu udeřila 
kladívkem na hlavičku. A to nejen díky té-
matu, které je všeobecně atraktivní. Hra 
je místy zoufale groteskní. Smějete se a 
často nevíte, jestli se nesmějete sobě. 
Chcete-li se pobavit, ujasnit si myšlenky 
nebo jen relaxovat, navštivte Burany.
Předplatitelská skupina C. Vstupné 250 Kč

DIVADÉLKA PRO DĚTI
Ne 19. 2. 15.00 - Kterak skřivánek 

Vánek musel vrznout
aneb Masopustní pohádka
Divadlo Kapsa Andělská hora

Na zahrádce pod lesem je zima. Vše je 
schováno pod bílou sněhovou peřinkou. Ale 
kde se tu vzaly stopy ve sněhu? A komu pat-
ří? Tak to vrtá hlavou strašákovi Pašákovi. A 
dokonce i kos Boss přiletí na obhlídku. Oba 
se schovají za plůtek. Nejprve je vystraší sta-
rá babka, pak dědek a nakonec koza. Že by 
snad chtěl někdo na zahrádce škodit? Ale 
co vás nemá. To jen zahrádkou právě pro-
šel masopustní průvod maškar. Pojďte se s 
námi pobavit i vy. Třeba se svezeme i vláč-
kem Chytráčkem. Vstupné 50 Kč.

OPERA
Ne 19. 2. 18.00

G. Donizetti
Don Pasquale

Další z přenosů z Metropolitní opery v New 
Yorku. V inscenaci klasické italské komic-
ké opery exceluje ruská sopranistka Anna 
Netrebko v roli mladé vdovy Noriny. Čes-
ké titulky. Délka představení 2 hodiny 57 
minut, počet přestávek 1. Vstupné 300 Kč

FESTIVALY
So 25. 2. - Ne 26. 2. - Festival Cyklo-

cestování
Tradiční specializovaná přehlídka cesto-

pisných besed a promítání o „cykloces-
tování“ a cykloturistice. (Renča & Martin 
Stillerovi, Honza Galla, Milan Kyral a další 
zajímaví hosté). Podrobnější informace 
na: www.cyklocestovani.cz. Přeprodej od 
1. 2. v Nové scéně Vlast

VÝSTAVY
St 1. 2. - St 29. 2.

Fotoklub Art Collegium Frýdek-Místek
Podzim a zima v krajině - výstava foto-
grafií fotografů z Frýdku-Místku a okolí.

KINO
St 15. 2. 19.00 - Láska je láska

Nová, hvězdně obsazená česká ko-
medie, o tom, že láska kvete v každém 
věku. Simona Stašová, Petr Nárožný a 

další... ČR, romantická komedie, 2D, 108 
min., přístupný

Čt 16. 2. 19.00 - Přizdis*áči
Celovečerní film podle britského seri-
álového fenoménu The Inbetweeners. 

Milostné eskapády čtyř teenagerů mohou 
dopadnout všelijak, hlavní je však zůstat 
za všech okolností cool! Velká Británie, 
komedie, 2D, titulky, přístupný, 97 min.
Pá 17. - So 18. 2. 17.00 - Šmoulové
Kdo by neznal veselé modré pidižvíky 

a zlého čaroděje Gargamela s jeho 
potměšilým kocourem? USA, pro děti, 

animovaný, 3D, dabing, 102 min.
Pá 17. - So 18. 2. 17.00

Star Wars: Epizoda 1 – Skrytá hrozba
Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie 
Portman a další ve 3D zpracování filmo-
vé klasiky George Lucase. USA, akční 
sci-fi, 3D, dabing, přístupný, 136 min.

Po 20. 2. 19.00
Filmový klub: Muži, kteří nenávidí ženy

Daniel Craig v hlavní roli hollywoodské 
adaptace světového bestselleru Steiga 

Larssona. Remake švédského filmu z roku 
2009. USA/Švédsko/Velká Británie/Němec-
ko, thriller, 2011, 2D, titulky, 15+, 158 min.

Út 21. 2. 19.00
Filmový klub: Muži, kteří nenávidí ženy
Mrazivý detektivní příběh podle světové-

ho bestselleru Steiga Larssona.
Švédsko/Dánsko/Německo/Norsko, kri-
minální drama, 2009, titulky, přístupnost

15+, 152 min.

St 22. 2. 10.00
Pro seniory: Alois Nebel

Rok 1989. Výpravčí Alois Nebel 
v zapadlé stanici v Sudetech. 

Miroslav Krobot ve filmu podle 
úspěšného komiksu Jaromíra Ru-
diše, který novátorsky kombinuje 
techniky animace a hraného filmu.
ČR, animovaný, 2D, přístupný,

87 min., vstupné 50 Kč

Čt 23. 2. 19.00 - Underworld: Probuzení
Další kolo nekončícího boje o osud světa 
v klasické upírské sérii, tentokrát ve 3D.
USA, premiéra, akční sci-fi horor, 3D, 

titulky, 15+, 89 min.
Pá 24. 2. 17.00 - Happy Feet 2

Pokračování oblíbeného příběhu o tančí-
cím tučňákovi.

USA, pro děti, animovaný, 2D
Pá 24. 2. 19.00

Cesta na tajuplný ostrov 2
Pokračování úspěšného dobrodružného 

filmu, inspirovaného romány Julese 
Verna, obohacené o třetí dimenzi.

USA, premiéra, dobrodružný/rodinný, 3D, 
přístupný

Po 27. 2. 19.00 - Filmový klub – mini-
profil režiséra Romana Polanského: 

Bůh masakru
Nový film slavného režiséra podle známé 
divadelní hry. V hlavní roli Kate Winslet a 

Jodie Foster.
Francie/Německo/Polsko, komedie/dra-

ma, 2D, titulky, 15+, 79min.
Út 28. 2. 19.00 - Filmový klub – mini-
profil režiséra Romana Polanského: 

Muž ve stínu
Ewan McGregor a Pierce Brosnan v 

mysteriózním thrilleru s historickým poza-
dím. V roce 2010 Stříbrný lev za režii.

Velká Británie/Francie/Německo, thriller, 
titulky, 12+, 128 min.

St 29. 2. 19.00 - Tohle je válka
Akční romantická komedie s Reese 
Witherspoon. USA, premiéra, akční 

komedie, 2D, titulky, 12+

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

NOVINKY V GALERII:
obrazy – Greta Sartori, Libuše Žilinská

GALERIE U Černého kocoura
Černé oči - Vojtěch Popieluch

Výstava archivních fotografií lidí, pro něž 
černé oči neznamenaly jen špínu zažra-
nou do kůže. Výstava potrvá do dubna.
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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

Pro inzerci volejte
603 249 743

Navštivte naši airsoftovou arénu a užijte si
akci na ploše více než 600 m2 v podzemním
bunkru 5. ZŠ, který je plný temných zákoutí, 
místností,místnůstek a efektů.

Těšíme se na vás. www.bunkr59.cz

AIRSOFT
BUNKR59


