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slovo primátora
Vážení občané,
Policie České republiky bohužel 

napsala další nešťastnou kapitolu sou-
visející s frýdecko-místeckou radnicí, 
kdy neustále napadá postupy našich 
zaměstnanců, nyní i v tak běžné agen-
dě, jako je vyřizování dopravních pře-
stupků domluvou. 

Chci upozornit, že v roce 2010 bylo 
domluvou vyřešeno 3870 přestupků, 
v roce 2011 to bylo 4637 přestupků a 
loni, bez statistiky posledního měsíce, 
5209 přestupků, přičemž celkový počet přestupků za každý jednotlivý 
rok se pohybuje okolo čísla 10 000.

Ve Frýdku-Místku máme tuto „domlouvací politiku“ z několika dů-
vodů, především proto, že v mnoha částech města je kritická situace 
co se týče parkovacích míst, takže máme v tomto směru nastavenou 
vysokou míru benevolence, vše ovšem v mezích zákona. Nechceme 
naše občany nadměrně perzekuovat za to, že prostě mnohdy nemají 
kde zaparkovat. A pak jsou případy, kdy jednoduše věříme, že domlu-
vou můžeme chování přestupce změnit, že se poučí. Rozhodně není 
v našem zájmu občany pokutovat za každou cenu.

Chci vás ujistit, že i nadále budeme v rámci řešení dopravních 
přestupků upřednostňovat snahu o domluvu před striktní represí, 
pokud si to ty případy zaslouží. Samozřejmě pokud někdo například 
zaparkuje bez příslušného povolení na místě pro invalidy, nemůže s 
domluvou počítat.   Michal Pobucký

Frýdek-Místek je prvním 
městem v rámci Moravsko-
slezského kraje, kde byl 
zřízen Senior Point, místo, 
kde nejstarší generace získá 
bezplatné poskytování infor-
mací, odpovědi na konkrétní 
dotazy, právní či finanční 
poradnu, přístup na inter-
net i drobné občerstvení. Po 
předchozím podpisu smlou-
vy bylo slavnostně otevřeno 
v minulém týdnu v křížovém 
podchodě.

„Nápad zřídit ve městě Seni-
or Point vzešel od členů Rady 
seniorů, poradního orgánu pri-
mátora. Tehdy s primátorem 
Petrem Cvikem se nám zalíbil 
natolik, že jsme oslovili reali-
zátora projektu Senior Point, 
obecně prospěšnou společnost 
SPOLEČNĚ, a následně se do-
hodli na spolupráci. Společnosti 
jsme poskytli vhodné prostory 
formou bezplatné výpůjčky a 
zastupitelé na činnost Senior 
Pointu uvolnili 400 tisíc korun. 

Frýdek-Místek má první Senior Point na severní MoravěFrýdek-Místek má první Senior Point na severní Moravě

SENIOR POINT V PODCHODU: Symbolické nůžky měli v rukou náměstek primátora Libor Koval, primá-
tor Michal Pobucký a Oldřich Pospíšil, předseda Svazu důchodců ČR.   Foto: Petr Pavelka

Kontaktní místo Senior Pointu 
bylo zvoleno s přihlédnutím na 
dopravní dostupnost pro všech-
ny seniory ve městě. Každý ví, 
kde je křížový podchod, a v jeho 
blízkosti se nachází nejen par-
kovací plochy, ale také několik 
autobusových zastávek MHD. 
V prostorách podchodu jsou 
k dispozici také výtahové ploši-
ny, takže dostupnost je zajištěna 
i pro seniory, kteří jsou tělesně 
indisponovaní,“ řekl náměstek 
primátora Libor Koval, který věří, 
že Senior Point se ve městě 
osvědčí a senioři jej budou do-
statečně využívat.

„Určitě zde získají spoustu 
zajímavých informací, ale také 
rad a konzultací z oblasti práva, 
ekonomiky a financí, ale také 
ochrany spotřebitelů či zajištění 
bezpečnosti. Přeji tomuto místu 
co nejvíce spokojených klientů,“ 
řekl po slavnostním přestřižení 
pásky primátor Michal Pobucký. 

„Já jsem strašně rád, že se 
to ve Frýdku-Místku podařilo 

realizovat, že město dalo tomu-
to projektu zelenou, a věřím, že 
to lidé velmi ocení, protože o 
potřebnosti takového zařízení 
není nejmenších pochyb,“ kvi-
toval počin frýdecko-místecké 
radnice Oldřich Pospíšil, před-

seda Svazu důchodců České 
republiky.

Senior Point se nachází 
v křížovém podchodu v Místku 
v prostorách služebny městské 
policie. Zájemcům bude k dispo-
zici tři dny v týdnu, a to v pondě-
lí, středu a pátek vždy od 9 do 
12 hodin a od 13 do 15 hodin. 
Zaměstnanci tohoto informač-
ního centra pomohou seniorům 
s orientací v každodenní záplavě 
informací. Poradí, jak si mohou 
zabezpečit své bydlení před zlo-

ději, jak nenaletět podvodníkům, 
jak se orientovat v nabídkách 
a na co si dát pozor v případě 
sjednávání půjček, jak postu-
povat při reklamaci zboží nebo 
odstoupení od kupní smlouvy. 
Nabízet budou také informace 
z oblasti volnočasových aktivit. 

Ne vždy je v silách a kvalifi-
kaci pracovníků Senior Pointu 
odpovědět na každý dotaz nebo 
požadavek, proto roste okruh 
odborných spolupracovníků.

(Pokračování na straně 3)

Policie České republiky 
zahájila stíhání dalších osob, 
spojených i s magistrátem, 
a to v souvislosti s řešením 
dopravních přestupků, které 
byly v agendě frýdecko-mís-
tecké městské policie vyřeše-
ny domluvou.

Tento postup je přitom na-
prosto běžný, protože ze zhruba 
deseti tisíc přestupků ročně se 
domluvou řeší přibližně polovina 
případů. Zákon o přestupcích 
č. 200/1990 Sb. vyjmenovává 
možnosti vyřešení přestupku a 
mimo jiné je v něm uvedeno: „…
strážník má možnost vyřešit věc 
domluvou, má-li za to, že k ná-
pravě přestupce postačí samot-
né projednání přestupku…“

I tato kauza má spojitost s 
odposlechy použitými v kauze 
veřejných zakázek na magist-
rátu. „Je smutné, že od dubna, 
kdy se policie chlubila monst-
rózním neadekvátním zásahem 
desítek policistů, včetně útvaru 
rychlého nasazení, nemáme ani 
po devíti měsících žádný pravo-
mocný výsledek, jen další vaření 
z odposlechnuté vody. O kvalitě 
odvedené práce policistů svěd-
čí i to, že podle nich měl ředitel 

Mezi obviněnými je i primátor
městské policie Milan Sněhota 
spáchat přečin zneužití pravomo-
ci úřední osoby v době, kdy byl 
ve vazbě. Navíc po naší tiskové 
konferenci, kdy jsme se vůči ne-
kvalitní práci Policie ČR ohradili, 
už nám začali doručovat opravná 
usnesení, kde se na dvou stra-
nách vyznávají z chyb, kterým 
říkají písařské,“ nešetří kritikou 
primátor Michal Pobucký, který 
se rovněž ocitl mezi obviněnými.

„Obvinění se týká i mé osoby 
a vyznívá opravdu zvláštně. Po-
dle policie jsem měl „psychickou 
pomocí“ (to cituji) utvrdit ředitele 
městské policie v nestandardním 
vyřízení přestupku. Znovu opa-
kuji, že řešení přestupků domlu-
vou bývá použito ve zhruba pěti 
tisících případech ročně, takže 
se naopak jedná o zákonný a 
standardní postup. Já jsem niko-
mu nevolal, nikomu jsem neříkal, 
co má dělat, po nikom jsem nic 
nechtěl. Policisté si k tomuto stí-
hání vybrali osm konkrétních pří-
padů, z celkových téměř 10 tisíc 
přestupků, které byly v minulých 
dvou letech vyřešeny strážníky 
městské policie domluvou. Ře-
ditele městské policie Milana 
Sněhotu policejní orgán obvinil, 

že v těchto osmi případech ne-
chal udělit konkrétním řidičům za 
špatné parkování pouze sankci 
domluvou. Mě osobně policie ob-
vinila z toho, že jsem v jednom 
případě byl s takovým postupem 
srozuměn a ze své pozice nad-
řízeného jsem měl pana ředitele 
Sněhotu v tomto postupu násled-
ně utvrdit poskytnutím „psychické 
pomoci“, což je podle řady erudo-
vaných právníků věc nevídaná. 
Obvinění proto vnímám jako na-
prosto absurdní, účelové, vede-
né snahou pošpinit mé jméno a 
donutit mě k odstoupení z funkce 
primátora. Proto rozhodně ne-
hodlám reagovat rezignací na 
svůj post primátora. Stejně jako 
v předchozích případech také 
platí, že do doby pravomocných 
rozhodnutí soudu nemůžeme 
vyvozovat z pouhých obvinění 
personální důsledky. Chci věřit, 
že ty tisíce občanů, kterým jsme 
domlouvali, se nemusí bát, že by 
je Policie ČR přiřadila do svých 
obvinění, protože jsme přesvěd-
čeni, že jsme postupovali v me-
zích zákona,“ uvedl mimo jiné ve 
svém prohlášení, poskytnutém 
všem médiím, primátor Michal 
Pobucký.  (pp)
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krátce

Více než polovina občanů 
přišla koncem týdne k pre-
zidentským volbám. Volební 
účast činila 54,84 % voličů, 
což představuje téměř 26 tisíc 
lidí, kteří přišli k volebním ur-
nám sdělit svůj názor, kdo by 

Ve Frýdku-Místku vyhrál v prvním kole Zeman
měl naši republiku reprezen-
tovat v dalším období. 

Volba frýdecko-místeckých 
občanů přitom nezkopírovala 
úplně republikové výsledky, 
kdy se do druhého kola do-
stal Miloš Zeman s Karlem 

Půjčky z Fondu
rozvoje bydlení

Žádosti k účasti ve výběro-
vém řízení na poskytnutí půjček z 
„Fondu rozvoje bydlení“ na území 
statutárního města Frýdek-Místek 
pro rok 2013 lze podat na závaz-
ných formulářích na Magistrátu 
města Frýdku-Místku, Radniční 
1148, odbor správy obecního ma-
jetku ve lhůtě od 2. 1. 2013 do 31. 
1. 2013. Bližší informace na www.
frydekmistek.cz, nebo tel. 558 
609 172, 558 609 171.

Koncerty učitelů
umělecké školy

Učitelé Základní umělecké 
školy ve Frýdku-Místku se před-
staví veřejnosti na dvou koncer-
tech s podobným programem. 
Mezi pedagogy školy je v sou-
časné době řada vynikajících mu-
zikantů, proto můžeme očekávat 
mimořádný kulturní zážitek. Kon-
certy se uskuteční v úterý 29. a ve 
čtvrtek 31. ledna vždy od 17,30 
hodin v koncertním sále školy. La-
dislav Muroň, ředitel školy, srdeč-
ně zve nejen žáky školy a jejich 
rodiče, ale též veřejnost.

Větší magazín
Informace o kultuře vychá-

zejí nejen v našem zpravodaji, 
ale také v magazínu Kultury-
FM, který od prosince vychází 
v novém, větším formátu, který 
lidem více vyhovuje. K hlavním 
distribučním místům budou patřit 
všechny pobočky Beskydského 
informačního centra, Národní 
dům, Nová scéna Vlast, poboč-
ky městských knihoven. Všichni 
občané mají také možnost, vy-
užít služeb pravidelných pon-
dělních newsletterů, které vždy 
přinášejí podrobný program na 
daný týden. Stačí se jen zaregis-
trovat na www.kulturafm.cz.

Přehlednější web
technických služeb 

V závěru loňského roku spusti-
ly technické služby v rámci zkva-
litnění služeb nové webové strán-
ky. „Nově jsme webové stránky 
strukturovali dle segmentů našich 
zákazníků, kteří si tak rychleji mo-
hou najít konkrétní produkt, o který 
mají zájem,“ vysvětlil Jaromír Ko-
hut, ředitel TS a.s. Mezi zajímavé 
položky webu patří například na-
bídka zaměstnání, kde jsou zve-
řejňována volná pracovní místa v 
TS a.s., v odprodeji zásob mohou 
návštěvníci najít přehled materiálů 
k prodeji. Je zde přiřazen také od-
kaz na pohřební službu Pietas a v 
„Týdenních plánech“ jsou pro infor-
movanost veřejnosti každé pondělí 
aktualizovány plány činností všech 
provozů, s uvedením konkrétních 
městských lokalit. Snadno, přímo 
na hlavní straně, také občané na-
leznou záložku „Hlášení poruch“, 
díky které mohou jednoduchou 
formou nahlásit nedostatky nebo 
poruchy na zařízeních veřejného 
osvětlení nebo ve světelné signa-
lizaci ve Frýdku-Místku, poruchy 
místního rozhlasu v okrajových 
částech města, nefunkční parko-
vací automaty apod.  (pp)

Dobrovolnické centrum 
ADRA hledá muže a ženy, kte-
ří by chtěli věnovat pár hodin 
volného času týdně seniorům 
žijícím v Penzionu pro senio-
ry Frýdek-Místek p. o.

„Před časem jsme vyhodno-
covali nejlepší dobrovolníky ve 
městě a já věřím, že se najdou 
i další zájemci ochotní věnovat 
svůj čas druhým. Ve Frýdku-
-Místku dobrovolnictví velice 
dobře funguje, ti, kteří už tuto 
záslužnou činnosti vykonávají, 
bývají inspirací i pro další,“ řekl 
náměstek primátora Libor Koval.

Dobrovolníci mají velmi dů-
ležitou úlohu. Právě oni mohou 
vnést do života osamělých lidí 
nový elán a naději. „Přitom toho 

ADRA hledá dobrovolníky 
pro seniory v penzionu

nemusí udělat mnoho. Stačí se 
jen usmívat a být tam. Od zá-
jemců se očekává zralý přístup 
k životu, ochota pomoci a mož-
nost věnovat dobrovolnictví ale-
spoň jednu hodinu týdně.

Dobrovolnické centrum dobro-
volníkům nabízí potvrzení o dobro-
volnické činnosti, proplacení vznik-
lých nákladů, pojištění a odbornou 
podporu,“ informovala Adra.

Školení pro zájemce se koná: 
10. února od 10.30 do 15.30 ho-
din v kulturní místnosti Penzionu 
pro seniory p. o. na ul. Lískovec-
ká 86 ve Frýdku-Místku.

V případě zájmu o školení nebo 
další informace volejte číslo: 734 
350 031, případně napište na ad-
resu dobrovolnik@adra.cz.  (pp)

Frýdecko-místecká matrika 
spolu s místní nemocnicí stih-
la již vyhodnotit některá statis-
tická data loňského roku.

Ve Frýdku Místku se v roce 
2012 narodilo 1.170 dětí, což je 
v porovnání s rokem 2011 o 82 
méně. Chlapců bylo 606 a děvčat 
564. Porodníci také v desítce pří-
padů pomáhali na svět dvojčatům.

Rodiče volili pro své potom-
ky nejčastěji česká jména. Mezi 
neoblíbenější dívčí jméno v loň-
ském roce patřila Tereza, Anna a 
Eliška (ta kralovala v roce 2010 a 
2011). Následovala Lucie, Adéla, 
Natálie, Sofie, Klára a Karolína. 
Mezi chlapeckými jmény vedl 
Vojtěch, Jakub (nejoblíbenější v 

Oblíbená jména roku 2012
– Tereza a Vojtěch

roce 2011) a Jan. Velmi oblíbe-
nými byli také Martin, Matyáš, 
Daniel, Dominik, Tomáš, Adam, 
Ondřej, David, Matěj a Šimon.

Některé děti dostaly i méně 
frekventovaná nebo neobvyklá 
jména. Mezi chlapci tak bude na-
příklad Tomasso, Fabián, Sven, 
Marco, Christiano, Lucas, Na-
tanael, Kiril, Bořek, Jason, Noel 
Simon, Petros, Damien nebo De-
niel a mezi dívkami Lilien, Nelly, 
Heidi, Melissa, Zoe, Charlotte, 
Liliana, Noemi, Judit, Ingrid, Lola, 
Luana, Jasmín a Madison.

Možnost dát svým dětem dvě 
jména využili rodiče u 24 dětí, 
což je v porovnání s rokem 2011 
o 7 méně.

Prvním občánkem roku 2013 
statutárního města Frýdku-
-Místku se stal Tomáš. Ve frý-
decko-místecké nemocnici se 
narodil 1. ledna v 1:32 hodin, 
měřil 52 cm a vážil 3,64 kilo-

S TOMÁŠEM: Prvnímu občánkovi letošního roku nejen pro Frýdek-Místek, ale i celý kraj, byli popřát ředi-
tel frýdecké nemocnice Miroslav Přádka, primátor Michal Pobucký i hejtman Miroslav Novák. 

Foto: Petr Pavelka

Prvním občánkem města je TomášPrvním občánkem města je Tomáš

gramů. Protože vykoukl na svět 
jako první miminko v letošním 
roce v rámci celého Moravsko-
slezského kraje, navštívil jej 
nejen primátor Michal Pobucký, 
ale i hejtman Miroslav Novák.

let. „Ke sportu jej určitě pove-
deme, ale uvidíme, na co bude 
šikovný,“ reagovala maminka 
Iveta Woźná, která prozradila, že 
jméno pro kluka vybíral tatínek. 
„Je taky Tomáš, tak asi je s tím 
jménem spokojený,“ žertovala 
maminka s tím, že pro holčičku 
by vybírala jméno pro změnu ona 
a nejspíš by to byla Anička. „Ale 
teď po tom zážitku vůbec nevím, 
jestli do toho znovu půjdeme, i 
když více dětí jsme chtěli. Snad 
budu za pár dní a týdnů už zase 
mluvit jinak,“ brala vše s nadhle-
dem maminka. Chlapeček pro ni 
nebyl překvapením, protože „na 
ultrazvuku se vůbec neschová-
val“. Mnohem překvapující pro 
maminku bylo, že zrovna ona 
přivedla na svět první dítě nejen 
města, ale i kraje. „Neuvědo-
movala jsem si to. Ani mi nedo-
cházel nějaký Silvestr, i když mi 
partner přál šťastný nový rok. Ale 
to jsem zrovna měla jiné myšlen-
ky, protože jsem byla ve sprše na 
skákacím balonu,“ vzpomínala 
na dobrodružný přelom roku Ive-
ta Woźná.  (pp)

PREZIDENTSKÉ VOLBY: Volební účast byla slušná, na 4. ZŠ 
dokonce v pátek na otevření volebních místností čekala fronta 
nedočkavých.                                        Foto: Petr Pavelka

 Kandidát Navrhující Politická 1. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly strana příslušnost hlasy %
1 Roithová Zuzana MUDr. MBA Občan KDU-ČSL 1 373 5,32
2 Fischer Jan Ing. CSc. Občan BEZPP 4 080 15,83
3 Bobošíková Jana Ing. Občan SBB 637 2,47
4 Fischerová Taťana Občan KH 1 022 3,96
5 Sobotka Přemysl MUDr. Poslanci ODS 430 1,66
+6 Zeman Miloš Ing. Občan SPOZ 7 367 28,59
7 Franz Vladimír Prof. JUDr. Občan BEZPP 1 903 7,38
8 Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 4 843 18,79
+9 Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 4 112 15,95

Schwarzenbergem. Ten se 
na území města musel sklonit 
před Jiřím Dientsbierem, který 

jej předčil o zhruba tři procen-
ta, a na záda mu výrazně dý-
chal i Jan Fischer.

Oba pro něj měli praktické 
dárky, primátor Michal Pobucký 
osobně předal mamince Ivetě 
Woźné zlatý řetízek s přívěskem 
ve tvaru počátečního písmene 
jeho jména, knihu o rodném 
městě, ale i kopací míč, pro kluka 
nezbytnou proprietu do dalších 
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městská policie
Záchvat epileptika

27. 12. před třetí hodinou 
odpoledne hlídka městské po-
licie při obchůzce u bývalého 
autobusového stanoviště viděla 
muže ležícího na zemi. Muž měl 
obličej od krve a třásl se. Stráž-
níci okamžitě zavolali rychlou 
záchrannou službu, z důvodu 
epileptického záchvatu, a ta si 
muže převzala do své péče. 

Mrtvá labuť
29. 12. ve tři hodiny odpole-

dne hlídka, po předchozím upo-
zornění občana, provedla kont-
rolu labutí na přehradě Olešná, 
kde se nacházely dvě dospělé 
labutě a jedno mládě, které bylo 
mrtvé. Z toho důvodu byla mrtvá 
labuť převezena na veterinární 
ordinaci k likvidaci.

Pes nechtěl být
na Silvestra sám

31. 12. v sedm hodin večer 
požádal majitel bytu o pomoc 
s tím, že na chodbě se nachá-
zí pes a snaží se dostat do 
bytu, přičemž už jim nějakou 
dobu škrábe na dveře. Strážní-
ci na místě zjistili, že se jedná 
o křížence, který má evidenční 
známku z Dolních Domaslavic. 
Pes byl umístěn v kotci a v půl 
deváté se ozval majitel, že se 
mu ztratila fenka, kterou si ná-
sledně vyzvedl.

Konec amnestie
3. 1. Ani ve Frýdku-Místku si 

jeden z amnestovaných neužil 
svobody moc dlouho. Při krá-
deži v Penny marketu byl za-
držen bezpečnostní agenturou 
s nezaplacenými cukrovinkami 
v hodnotě 29 korun. Podezřelý 
byl převezen k prokázání totož-
nosti na Policii ČR, a zda nebyl 
v minulosti trestán za obdobné 
přestupky. Bylo zjištěno, že byl 
v současné době propuštěn na 
základě amnestie. Policie si ce-
lou událost převzala k dořešení.

Peněženka ve schránce
6. 1. dopoledne požádala 

žena o radu, protože ztratila pe-
něženku s finanční hotovostí, 
platebními kartami a průkazkou 
na jízdné. „Večer odjížděla do 
zahraničí, takže nevěděla, co má 
dělat. Volala na prodejnu, kde 
zřejmě peněženku nechala, tam 
jí řekli, že peněženku vhodili do 
schránky důvěry městské policie. 
Hlídka provedla kontrolu uvedené 
schránky, kde ztracenou peně-
ženku nalezla a předala majitel-
ce,“ informovala Lenka Biolková.

Našli hledaného
6. 1. v šest hodin večer hlídka 

kontrolovala osobu zdržující se 
u Penny marketu. Jelikož muž 
u sebe neměl doklad totožnosti, 
byl převezen na Policii ČR k pro-
kázání totožnosti, kde se zjistilo, 
že jde o zájmovou osobu, která 
je v pátrání. Muže si převzala 
Policie ČR. (pp)

rozhovor

Vedoucího odboru bez-
pečnostních rizik a prevence 
kriminality Petra Lessyho 
jsme se zeptali, jaké konkrétní 
projekty letos budou ve městě 
realizovány.

„V tomto roce budeme pokračo-
vat v projektech prevence krimina-
lity, které již v minulosti zazname-
naly úspěch, například v projektu 
Řetízek, tedy instalaci bezpečnost-
ních řetízků na dveře domácností 
seniorů a zdravotně postižených.“

Jsou připraveny i nějaké 
projekty nové?

„Nově se chceme zapojit do 
projektu Úsvit, který je podpo-
rován ministerstvem vnitra a je 
zaměřen na zlepšení bezpečnosti 
v lokalitách s vysokým výskytem 
sociálně vyloučených osob, v na-
šem případě se jedná především 
o ulici Míru. Hodláme rozjet také 
projekt Fotopasti, který spočívá 
v instalaci kamer nebo fotogra-
fických přístrojů na místa, kde 
opakovaně dochází například 
k vandalismu nebo černým sklád-
kám. Na základě fotopasti je mož-

Projekty prevence kriminality
né dohledat pachatele rychleji a 
účinněji, než na základě kame-
rového systému. Tyto projekty 
mohou vést k dílčímu zlepšování 
bezpečnosti ve městě. Jsou na ně 
vypsány dotační programy minis-
terstvem vnitra, o které se samo-
zřejmě budeme ucházet.“
Lze do problematiky bezpeč-

nosti zapojit i občany?
„To máme v úmyslu. Občané 

již nyní zásobují městskou policii 
množstvím podnětů, ale chceme 
jim jít ještě naproti, a proto zřídíme 
webový portál s prezentací projek-
tu Bezpečné město, jehož sou-
částí bude také poradna. Občané 
tedy budou moci prostřednictvím 
e-mailu kontaktovat pracovníky 
odboru bezpečnostních rizik a pre-
vence kriminality se svými dotazy, 
ti jim písemně odpovědí a dotaz i 
s reakcí následně umístí na nově 
vzniklém portálu. Budeme také 
cíleně oslovovat občany města 
s různými průzkumy. Otázky za-
měříme na vnímání pocitu bezpečí, 
na spokojenost s prací strážníků i 
policie, s nabídkou služeb zamě-
řených na prevenci kriminality 
ve městě a podobně. S výsledky 
průzkumů a analýz, které budou 
mít určitou vypovídající hodnotu, 
budeme dále pracovat.“ 

Jaký bude vztah nového 
odboru k městské policii?
„Náš odbor se bude zabývat 

i metodickým působením na 
městskou policii. Budeme dávat 
metodická doporučení vedoucím 
představitelům města ke smě-
řování městské policie, ale také 
provádět kontrolní činnost měst-
ské policie, zejména v rámci 
prošetřování stížností na činnost 
strážníků. Stížnost již tedy nebu-
de prošetřovat přímý nadřízený 
strážníků, ale bude to nezávislé 
pracoviště, které není s měst-
skou policií přímo svázáno.“  (pp)

Magistrát města Frýdku-
-Místku založil nový odbor 
bezpečnostních rizik a preven-
ce kriminality, jehož činnost 
byla v minulém týdnu před-
stavena na tiskové konferen-
ci. Jeho vedoucí Petr Lessy 
spolu s primátorem Michalem 
Pobuckým přibližovali projekt 
Bezpečné město, který již 
úspěšně funguje v Čechách.

„Tento odbor byl založen po 
vzoru magistrátu města Plzně, 
kde funguje již delší dobu a je 
úspěšný. I my zapojíme do pro-
jektu Bezpečné město, který je 
podporován Ministerstvem vnit-
ra České republiky. Cílem tohoto 
projektu je, aby veřejnost vníma-
la město jako bezpečné, čisté a 
upravené, ale také jako město, 
ve kterém lze ocenit vstřícnost a 
profesionalitu úředníků a stráž-
níků městské policie,“ řekl pri-
mátor Michal Pobucký s tím, že 
na realizaci projektu Bezpečné 
město se budou podílet čtyři za-
městnanci nového odboru.

Odbor, který vede bývalý poli-
cejní prezident Petr Lessy, bude 
především navrhovat opatření 
k prevenci i potlačení kriminality 
ve městě, ale také koordinovat 
spolupráci a rozvíjet komunika-
ci se složkami integrovaného 
záchranného systému. „Chci 
podotknout, že Frýdek-Místek 
z hlediska statistiky patří mezi 
města poklidná, jinde jsou na 
tom mnohem hůř. Jde nám ale 
o to, tento stav nejen udržet, ale 

Frýdek-Místek – Bezpečné městoFrýdek-Místek – Bezpečné město

TISKOVÁ KONFERENCE: Petr Lessy představuje činnost nové-
ho odboru bezpečnostních rizik a prevence kriminality.
   Foto: Petr Pavelka

v několika ohledech ještě zlep-
šit. V prvé řadě chceme zajistit 
koordinaci složek městské po-
licie a Policie ČR. Úbytek poli-
cistů je značný a veřejná správa 
v současné době supluje stát, 
je tedy namístě, aby tyto složky 
na určitých akcích či projektech 
spolupracovaly. Budeme usi-
lovat o to, aby se sjednotili již 
zavedené okrsky městské po-
licie s okrsky Policie ČR a aby 
se stanovili konkrétní zastupitelé 
města, kteří by přebrali spolu-
zodpovědnost za bezpečnost 
v daném okrsku. Občan by se 
tedy mohl v rámci řešení své 
bezpečnosti obracet se svými 
dotazy nejen na policii, ale také 
na příslušného městského za-
stupitele. Jedná se tedy o jasné 
nastavení odpovědnosti za bez-
pečnostní situaci v okrsku a za 
její řešení. Chtěli bychom také 
aktualizovat součinnostní doho-
du mezi městem a Policií ČR, 
věci, které se osvědčily, v ní po-
nechat a dále rozvinout, věci, 
které se neosvědčily, vypustit,“ 
uvedl Petr Lessy. Ten chce pra-
covat mimo jiné také s geogra-
fickým informačním systémem, 
v jehož rámci jsou vytvářeny tzv. 
mapy kriminality, s nimiž pracuje 
republiková policie.

„My bychom chtěli do této 
mapy v rámci města zapracovat 
i drobnější protiprávní jednání, 
jako jsou například přestup-
ky, které řeší městská policie, 
přičemž tyto mapy by byly ná-

Frýdek-Místek má první Senior
Point na severní Moravě
(Pokračování ze strany 1)

Nejčastější dotazy podle reali-
zátorů projektu směřují do právní 
problematiky (dědická řízení, by-
tová problematika) přes finance 
a pojištění (bankovní půjčky, od-
povědnost za škody) až po dopo-
ručení spotřebitelům (reklamace 
zboží, odstoupení od kupní smlou-
vy). Často složitou ekonomickou 

situaci osamělých seniorů se daří 
částečně řešit také prostřednictvím 
přímé spolupráce se sociálními 
službami. Mezi velmi frekventova-
né záležitosti patří zájem o pomoc 
balancovat komplikovaný vztah 
„My-peníze-naše děti“, nebo jak si 
udržet i po odchodu do důchodu či 
po úmrtí partnera stávající životní 
standard.  (pp)

KLIENTI: Senioři už nyní dobře vědí, kam se budou moci obracet pro pomoc.   Foto: Petr Pavelka

sledně zpřístupněny občanům 
města. Veřejnost by tak věděla, 
která místa jsou bezpečná a kde 
se naopak vyskytuje více přípa-

dů protiprávního jednání spo-
jeného například s vandalstvím 
či kriminalitou obecně,“ vysvětlil 
Petr Lessy.  (pp)
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Sboreček 5. ZŠ měl v prosin-
ci hodně práce. Malé zpěvačky 
potěšily svým programem se-
niory v Domě pokojného stáří 
Panny Marie Frýdecké.

Děti zpívaly, přednášely 
básně a některé předvedly své 
hudební nadání i hrou na kyta-
ru, flétnu a housle. Babičkám a 
dědečkům se program líbil, do-
konce uronili sem tam i slzičku 
dojetí.

5. ZŠ zpívá nejen pod stromem
Dne 12. prosince reprezento-

vala 5. ZŠ sólistka Karolína Moni-
aková na Vánoční notě a získala 
na této krásné soutěži 1. místo.

A do třetice: Přesto, že bylo 
mrazivé počasí, dne 13. 12. vy-
stoupil v Místku sboreček 5. ZŠ se 
svým programem pod vánočním 
stromem, který vyzdobila naše 
škola. Mráz dětem nevadil a jejich 
hlasy se nesly celým náměstím k 
potěšení rodičů i kolemjdoucích.

V letošním roce naše ško-
la 5. ZŠ zorganizovala pro 
žáky 1. ročníků týdenní ly-
žařský kurz na Bílé s každo-
denním dojížděním.

Rodiče to přijali s nadšením 

Prvňáčci z 5. ZŠ na lyžařském kurzu
a 17. prosince nastupovalo té-
měř 40 dětí do autobusu směr 
SKI areál, kde se pod vedením 
zkušených instruktorů žáci učili 
a zdokonalovali v lyžařských do-
vednostech. Na Bílé nás čekaly 

skvělé sněhové podmínky, tak 
nic nebránilo tomu, aby si děti 
lyžování hezky užily.

Žáčci byli velmi spokojení 
a doufají, že budou moci jet i v 
příštích letech.

V Základní škole v Lískovci 
se poslední školní den v roce 
2012 nesl v duchu sportu. 
Jako každoročně se zde ko-
nala Vánoční laťka, soutěž 
ve skoku vysokém. Nejlepší 
skokani a skokanky z každé-
ho ročníku se snažili překonat 
svá maxima.

Samotní žáci se pod taktov-
kou pana učitele Jaroše posta-
rali o program a zdárný průběh 
soutěže. Ať už v roli uvaděčů, 
DJ, zvedačů laťky, hostesek 

Vánoční laťka na ZŠ Lískovec 
výšky, zapisovače výkonů a 
v neposlední řadě pomocníků při 
přípravě tělocvičny.

Před i po samotných skocích 
roztančily žákyně osmé třídy 
publikum svým vystoupením v 
„gangnam stylu“.

Žáci bouřlivě povzbuzovali 
nejen své favority. Atmosféra 
byla pro soutěžící takovým vel-
kým dopinkem, že někteří překo-
nali své osobní rekordy.

Na akci se přišli podívat i 
bývalí žáci (a samozřejmě i 

skokani) školy a byli pře-
kvapeni, jak jejich mladší 
kamarádi překonávají i je-
jich bývalé rekordy.

Vítězové si převzali slad-
kou odměnu s upomínkovými 
předměty. Z dívek vyskočila 
nejvýše Natálie Krasulová 
z deváté třídy (140 cm). Nej-
lepším skokanem se stal On-
dřej Ulbrich také z 9. ročníku 
s výkonem 160 cm, který své 
vítězství patřičně oslavil po 
vzoru velkých sportovců – 
rychlými špunty. 

Na shledanou za rok na 
Vánoční laťce 2013 v Lískovci!

 Mgr. Petr Jaroš

To, že je doba Adventu do-
bou výjimečnou, si uvědomu-
jí již děti předškolního věku, 
konkrétně děti z Mateřské 
školy Frýdek-Místek, Anen-
ská 656, p.o. A to díky vlast-
ním zážitkům a prožitkům, jež 
jim zprostředkovávají jejich 
nejbližší – v prvé řadě jejich 
rodiče a dále pak jejich učite-
lé a vychovatelé.

Ve školním roce 2012/2013 
se mateřská škola zaměřila pro-
střednictvím celoročního projek-
tu „Společně“ na prohlubování 
vzájemné spolupráce nejen 
s rodiči dětí, spolupráce mezi 
jednotlivými třídami, ale i mezi 
oběma pracovišti (Anenská, J. 
Trnky). A právě „Společný Ad-
vent“ byl jednou z akcí, která 
měla podpořit vztahy dětí i za-

Foto vítěze.

Společný Advent mateřinekSpolečný Advent mateřinek

městnanců těchto pracovišť.
Paní učitelky připravily pro 

děti 3. ročníků (5-6 let) netra-
diční adventní setkání, které 
bylo protkáno hudbou, tancem a 
hlavně pohodovou sváteční ná-
ladou. Samozřejmě nechybělo 
malé pohoštění, jež slavnostní 

atmosféru ještě více zdůraznilo. 
Děti se zpět do svých tříd vrace-
ly obohaceny o vřelé pocity, kte-
ré k době Adventu nepochybně 
patří a zajisté v nich budou do-
znívat po celou dobu vánoční, i 
v novém roce.

Stanislava Korcová
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„Šmoulí párty začíná...“ – tak 
to si už od pondělí prozpěvova-
la 2. A. A 19. prosince opravdu 
začala. V 8 hodin se sešli všich-
ni „šmoulové“ k ranní poradě. 
Stanovili si program dne: 

1. Šmoulí zasedání u vánoční-
ho stromečku – ujasnění si našich 
představ o vánočních svátcích

Šmoulí párty u druháčků na Dvojce
2. Šmoulí tombola – losování 

dárečků
3. Šmoulí radovánky – těšení 

se z dárečků, malování, dokon-
čování make-upu před párty 

4. Šmoulí párty – rozcvička 
a pak rozchod na stanoviště – 
tančit, cvičit na balónech v rytmu 
šmoulí samby, vlnit se na žebři-

nách, cvičit na žíněnkách či hrát 
fotbal s třeťáky.

5. Šmoulí závěr – povídání si 
o vánočních zvycích a příbězích 
v podání babičky našeho „šmou-
líka“ paní Gottlicherové

POHODOVÝ ROK 2013
PŘEJÍ „ŠMOULOVÉ“

z 2. A na 2. ZŠ!

V čase před Vánocemi se 
naši předkové věnovali věš-
tění budoucnosti a obdaro-
vávání blízkých. Děti ze 4. B 
na 2. ZŠ navštívily výstavu 
významného českého malíře 
Jana Zrzavého. Mohli bychom 
najít nějakou spojitost?

Výstava se jmenovala „Božská 
hra“ a její název jako by napovídal, 
že obrazy budou „božsky“ krásné 
– zasněné, trochu melancholické, 
tiché, v jemném oparu. Ačkoli pan 
malíř již dávno nežije, svými obra-
zy se dotkl budoucnosti.

Děti, z nichž většina byla 
v galerii poprvé v životě, si pro-
hlédly především jeho portrétní 
a krajinářskou tvorbu, dozvěděly 
se něco o životě pana Zrzavého 
a samy pak mezi jeho obrazy 
malovaly svůj sen o krajině, svůj 
„božský ostrov“. Protože pro-
gram trvá jen vymezenou dobu, 
dílka se některým nepodařila 
včas dokončit, ale to nebránilo 
tomu, aby do své krajiny všichni 
symbolicky „dopluli“ tak, že fou-

Čtvrťáci ze Dvojky na Božské hře
kali svou papírovou plachetnici 
přes „moře“ ke svému ostrovu. 
Stejně pluly i plachetnice na ob-
razech pana Zrzavého. Děti si 
mohly ve své představivosti vy-
tvořit svůj budoucí „ráj“, zamyslet 
se nad tím, že mohou existovat 
„krajiny“, do kterých se můžeme 
uchýlit, nevyhovuje-li nám pro-
středí kolem nás. Je jedno, zda 
je to krajina v přírodě či v srdci.

Možná, že si někteří i zapa-
matovali, že pan Zrzavý byl člo-
věk velmi citlivý, až pohádkový, 
a že se vždy velmi trápil, když 
mu někdo řekl něco nepěkného 
či když něco takového jen někde 
slyšel. Jak by se asi pan malíř 
cítil v dnešní společnosti?

Cesta vlakem tam i zpět byla 
pro mnohé také malým dobro-
družstvím a pro srovnání jsme 
strávili i malou chvilku v blýs-
kavém a vánočně vyzdobeném 
nákupním centru Nová Karolina.

Na výstavě byly mimo jiné prá-
vě obrazy míst, kde nyní nákupní 
monstrum stojí. Možná, že někdo 

i zapřemýšlel nad 
tím, že není všecko 
zlato, co se třpytí.

První návštěva 
v galerii skončila. 
Těšíme se na další.

Výstava Božská 
hra trvá. Zajděte si 
i vy do Domu umě-
ní v Ostravě!

Děti z MŠ na ul. J. Mysli-
večka 1883 obdržely částku 
10.000 Kč z MINIGRANTU 
od firmy Arcelor Mittal a.s. 
ve Frýdku-Místku. Za tyto fi-
nanční prostřed-
ky jsme dětem 
zakoupili díly pro-
lézací soupravy.

Tato soupra-
va bude sloužit 
k zlepšení jejich 
fyzické i motorické 
zdatnosti s obou-
stranným využitím 

Minigrant pro MŠ Myslivečka
na třídách a v letních měsících 
na zahradě. Děkujeme spon-
zorovi za finanční částku, díky 
které jsme dětem pořídili tělo-
výchovné vybavení.

OZNÁMENÍ
Zápis do 1. třídy

Základní školy praktické
a Základní školy speciální

proběhne ve dnech
4. a 5. 2. 2013

v budově školy na
ul. Pionýrů 2352

(vedle plaveckého bazénu)
ve Frýdku-Místku v době od 

Střední škola, Základní škola a Mateřská
škola Frýdek-Místek, příspěvková organizace

8.00do 15.30 hodin.
Škola poskytuje:

• výuku podle Školních 
vzdělávacích programů pro ZŠ 

praktickou a ZŠ speciální
• provoz školní družiny

• zájmovou činnost v kroužcích
• logopedickou péči, péči školní-

ho psychologa
• stravování ve školní jídelně

V rámci jedné z klíčových 
aktivit projektu Otevřená škola 
aneb příklady táhnou, financo-
vaného z prostředků EU, který 
je od 1. července loňského 
roku realizován na frýdecko-
-místecké Základní škole Ji-
řího z Poděbrad, absolvovali 
žáci osmého a devátého roč-
níku první z víkendových pra-
covních dílen od 1. do 3. pro-
since v příjemném prostředí 
Hotelu Odra na Ostravici.

„Pracovní dílny, probíhající for-
mou workshopů, jsme zaměřili na 
témata, která mají ve škole u žáků 
malou oblibu, ale pro běžný život 
jsou nepostradatelná,“ uvedla vý-
konná manažerka projektu Lucie 
Butkovová. Podle jejích slov žáci 
po dobu tří dnů intenzivně praco-
vali na příkladech z praktického 
života v předmětech matematika 
a fyzika. „Zabývali jsme se pří-
mou a nepřímou úměrností, pro-
centy v obchodě a při slevách, 
objemy a povrchy těles. Kromě 
výpočtů prováděli žáci i odhady, 
které jsou nezbytné pro vytvá-
ření reálné představy při práci 
s čísly. Fyzikální program se týkal 
tepelných jevů, výpočtu tepla a 
tepelné výměny. Součástí byla 
i praktická činnost zaměřená na 
práci s polovodičovými součást-
kami a pájení vlastních obvodů, 
kterou připravil Daniel Hosnédl,“ 
specifikovala konkrétní náplň díl-
ny Lucie Butkovová.

Žáci absolvovali víkend ve znamení učení 

Významným bodem pobytu 
byla i část věnovaná volbě povo-
lání a budoucí profesní orientaci 
žáků se zaměřením na technic-
ké profese. „Majitel frýdlantské 
firmy Anaj Vavřín Pečinka přiblí-
žil dětem výrobní program firmy, 
profese, které jsou v podniku 
nezbytné, a namotivoval je ke 
studiu technických oborů. Vel-
kými pomocníky mu v tom byli 
zástupci středních škol z Frýd-
ku-Místku,“ dodala výkonná 
manažerka projektu. Zástupci 
Střední odborné školy Lískovec-
ká a Střední průmyslové školy 
předvedli budoucím studentům 
konkrétní učební a studijní obory 
s technickým zaměřením a při-
vezli i řadu zajímavých materiálů 

a pomůcek. Praktická ukázka 
soustruhu, pilky a práce s výkre-
sy a součástkami ve formě hla-
volamu zaujaly nejen chlapce, 
ale i děvčata. „Poděkování patří 
Libuši Vojkovské ze SOŠ FM, 
Čestmíru Závodnému a Čestmí-
ru Suchoňovi ze SPŠ FM, kteří 
si udělali o víkendu čas a přišli 
naše žáky informovat o možnos-
tech studia na jejich střední ško-
le,“ uzavřela Lucie Butkovová. 

Program pracovní dílny byl 
obohacen i o sportovní a pohy-
bové aktivity, a tak se její absol-
venti ani chvilku nenudili a těší 
se na další pobyt, který se usku-
teční pro tuto věkovou skupinu 
žáků opět v příštím roce.

Renata Spustová

Vyhlašuje zápis do 1. tříd
4. a 5. února 2013

od 13:00 do 17:00 hodin 
budova Škarabelova 562

s sebou vezměte občanský 
průkaz a rodný list dítěte

Nabízíme:
Vzdělávání podle školního 

vzdělávacího programu Škola 
porozumění pro 1.-9. ročník dě-
tem zdravým nebo se speciální-
mi vzdělávacími potřebami.

 Vzdělávání zajišťují moderní-
mi vyučovacími metodami eru-
dovaní pedagogové a asistenti 
pedagoga.

Dále nabízíme:
Individuální a skupinové cvi-

čení žáků, logopedii, canistera-
pii, zájmové vzdělávání ve školní 
družině, školní stravování a do-
pravní službu žákům.

Spolupracujeme:
Se speciálně pedagogickými 

centry, s pedagogicko-psycholo-
gickou poradnou.
Využijte Den otevřených dveří
s projektovým dnem Zdravá 
strava dne 22. ledna 2013

Škarabelova 562  8:00-15:00
El. Krásnohorské 139 8:00-13:00
K Hájku 2972 8:00-12:00

Základní škola a mateřská škola Naděje
Frýdek-Místek, Škarabelova 562

www.specskolynadeje.cz
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VÍTĚZOVÉ: Pohár primátora zůstal doma.      Foto: Petr Pavelka

Pohár primátora zůstal domaPohár primátora zůstal doma
Ve Víceúčelové sportovní 

hale ve Frýdku-Místku se ve 
dnech 30. a 31. 12. 2012 usku-
tečnil již 3. ročník silvestrov-
ského mezinárodního hokejo-
vého turnaje (7. tříd) O Pohár 
primátora statutárního města 
Frýdku-Místku.

Turnaje se zúčastnily dva týmy 
z Polska – MKS Cracovia Krakow 
a JKH GKS Jastrzebie, jeden tým 
ze Slovenska – MHK Kežmarok a 
tři týmy z České republiky – HC 
Zubr Přerov, HK Nový Jičín a do-
mácí tým HC Frýdek-Místek.

Systém turnaje byl nastolen 
tak, že se hrálo 2 x 20 minut 
čistého času a každý s každým. 
Výsledky domácích:

HC Frýdek-Místek - JKH GKS 
Jastrzebie 6:6

HC Frýdek-Místek - HK Nový 
Jičín 5:1

MKS Cracovia - HC Frýdek-
-Místek 12:1

HC Frýdek-Místek - MHK Kež-

marok 7:3
HC Frýdek-Místek - HC Zubr 

Přerov 5:2
Posledním vítězstvím získali 

naši borci zlaté medaile a pohár 
pro vítěze turnaje, na druhém 
místě se umístil HC Zubr Pře-
rov, na třetím místě HK Nový 
Jičín, na čtvrtém místě JKH GKS 
Jastrzebie, na 5. místě MHK 
Kežmarok a na posledním 6. 
místě MKS Cracovia Krakow.

První hrací den byl zpestřen 
dovednostními soutěžemi nej-
rychlejší bruslař, nejlepší bran-
kář a nejlepší střelec, ale domácí 
nepatřili k nejlepším. Střelecky 
se na tomto turnaji prosadili Vik-
tor Konečný 11 góly, Adam Ur-
ban a Jakub Vacula 5 góly, Filip 
Indrst, Vojtěch Pindel a Tomáš 
Vlček 4 góly a po jednom gólu 
Matěj Mička a Marek Klembara.

Na tomto úspěchu se podíleli 
Gabriel Hubáček, Kryštof Ol-
šar, Filip Indrst, Petr Adámek, 

Adam Urban, Jakub Vacula, 
Viktor Konečný, Vojtěch Pindel, 
Pavel Srníček, Jakub Michálek, 
Ondřej Staněk, Marek Klemba-
ra, Daniel Kolář, Matěj Mička, 
Viktor Demel, Lukáš Gavlas, 
Vojtěch Šulák, Filip Matějka a 
Tomáš Vlček.

Ceny hráčům předali Michal 
Pobucký, primátor statutárního 
města Frýdku-Místku, a Lukáš 
Vích, prezident HC Frýdek-Místek.

„Touto cestou bych chtěl po-
děkovat vedení města a vedení 
HC Frýdek-Místek za pomoc při 
zajištění tohoto turnaje, hráčům 

Žáčci se honili za balónemŽáčci se honili za balónem

TURNAJ 1.-3. TŘÍD: Náměstek primátora Petr Cvik s týmem domácí 6. ZŠ.

V pátek 4. ledna proběhl 
pod záštitou 6. ZŠ a Měst-
ského fotbalového klubu Frý-
dek-Místek premiérový turnaj 
žáků 1.-3. tříd.

Do turnaje se nakonec při-
hlásilo pět frýdecko-místec-
kých škol. Vedle domácí 6. ZŠ 
to byly také 1. ZŠ, 2. ZŠ, 4. ZŠ 
a 11. ZŠ. Hrálo se systémem 
každý s každým, kdy cílem bylo 
vstřelit co nejvíce branek. Ví-
tězem byli ale všichni, kteří se 
turnaje zúčastnili. I proto každý 
hráč obdržel z rukou náměstka 
primátora statutárního měs-

ta Frýdek-Místek Petra Cvika 
sladkou odměnu. Ti pohybově 
nadanější dostali navíc ještě 
pozvánku do družstva přípra-
vek našeho MFK Frýdek-Mís-
tek. Všichni zúčastnění pak 
přislíbili svou účast i v příštím 
roce. „Na hladkém průběhu a 
výborné organizaci turnaje se 
výraznou měrou podíleli Klára 
Maštalířová a naši trenéři Pa-
trik Krabec, Radek Šmíd, Ro-
man Vojvodík a Kamil Kořínek. 
Všem jmenovaným patří velký 
dík,“ řekl po turnaji předseda 
MFK F-M Radomír Myška.

za kvalitní výkony na tomto tur-
naji, trenérovi panu Michalu Bo-
bokovi za toto pěkné umístění a 
rodičům za pomoc při organizaci 
tohoto turnaje, jelikož bez nich 
by se tak kvalitní turnaj nedal 
uskutečnit,“ poděkoval vedoucí 
mužstva Jaromír Konečný.

Ve středu 5. prosince při-
nesli šachisté z 2. stupně 6. 
ZŠ do školy mikulášskou 
nadílku v podobě poháru za 
3. místo. V okresním kole pře-
boru základních škol v šachu 
pro 6.- 9. třídu získali stejný 
počet bodů jako družstvo na 
4. místě, ale pomocné hodno-
cení rozhodlo v náš prospěch.

Naši školu reprezentovali: 
Rostislav Berezjuk, Matěj Ku-
chař (7.A), Jakub Linha (6.A), 
Jan Baszczynski (9.A). 

„Chlapcům blahopřejeme a 
budeme čekat, zda si zahrají 
v krajském kole na divokou kar-
tu. Přímo do kraje totiž postupují 
jen družstva, která se umístila na 
prvních dvou místech,“ hodnotila 

Šestka bodovala v okresních šachových soutěžích

VÍTĚZNÉ DRUŽSTVO MLADŠÍCH ŽÁKŮ: Petr Gnojek, Jan Marci-
ňa, Tomáš Filip, Tomáš Valošek.  Foto: Petra Sedláčková

úspěch Petra Sedláčková, která 
šachisty na turnaj doprovázela.

O týden později se do okres-

ního zápolení nad šachovnicemi 
zapojili také menší šachisté.

(Pokračování na straně 7)

Už potřetí dostal TK TE-
NNISPOINT FM šanci uspo-
řádat v závěru roku elitní 
tenisový turnaj kategorie A. 
Tentokráte se do Frýdku-
-Místku sjela kompletní celo-
republiková tenisová špička 
v kategorii chlapců do 14 let. 
Účast 7 hráčů z nejlepší desít-
ky republikového žebříčku za-
ručovala, že uvidíme špičkové 
duely tenisových nadějí a že 
se podařilo dostat do města 
kvalitativně nejlepší turnaj 
dané věkové kategorie.

„Do tenisových hal „na Ber-
líně“ první účastníci dojeli již na 
Štěpána, kdy byla na pořadu 
kvalifikace, a bylo se hned na co 
dívat. Jediný zástupce pořádající-
ho klubu Patrik Pavelka nakonec 
mezi čtyři šťastné postupující do 
hlavní soutěže neproklouzl, ale i 
vítězství v úvodním kole nad slo-
venským reprezentantem Jánoší-

Tenisová špička ve Frýdku-Místku
kem znamená jeden z výrazných 
výsledků uplynulého roku,“ hod-
notil manažer tenisového klubu 
TK TENNISPOINT Jiří Vykoukal.

Po čtyři dny se na povrchu 
classic clay, který dává šanci 
hlavně technicky vyspělým hrá-
čům s pestrou hrou od základní 
čáry a přechodem k síti a mírně 
eliminuje vysoké a agresivní te-
nisty, hrál špičkový tenis, jehož 
vyvrcholením byl tentokráte čistě 
„pražský“ finálový zápas mezi 
dvěma nejvýše nasazenými hrá-
či Tadeášem Paroulkem a Mar-
kem Dubským.

Největším zadostiučiněním 
pro pořadatele bylo samotné 
poděkování hráčů a jejich do-
provodu za vzornou organizaci, 
krásné ceny a velmi příjemnou 
sportovní akci, která byla pro 
všechny zprvu tak trochu ne-
známou.

(Pokračování na straně 7)
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z atletiky

Sestry Siebeltovy zářily na Slovensku
Zatímco většina občanů našeho města si užívala vánoční 

svátky a závěr roku, Kateřina a Veronika Siebeltové využily 
zimní prázdniny a vyrazily za přípravou do Vysokých Tater. V 
rámci přípravy na další náročnou sezónu, kdy je čeká plnění 
limitu na atletické mistrovství světa do 17 let, „polykaly“ de-
sítky kilometrů, samozřejmě nechybělo posilování a potřebná 
regenerace. Závěr náročného soustředění si zpestřily sestry 
Siebeltovy účastí na běžeckém závodě. Ve slovenském lá-
zeňském centru Piešťanech se uskutečnil 47. ročník Silvest-
rovského běhu mezi mosty. Na závodníky čekal okruh dlouhý 
1250 metrů po nábřeží Váhu. Celkem se postavilo na start 
více než 250 běžců a běžkyň. Na ženy čekaly dva okruhy a 
holky si z plné přípravy vedly výborně. Od startu sice vyrazila 
do čela Lubomíra Maníková z Dubnice nad Váhom, která svůj 
náskok zvyšovala a zvítězila v čase 8.45 minuty. Hned za ní 
však v čase 9:21 minuty doběhla Veronika a po velkém finiši 
proběhla cílem jako třetí Kateřina v čase 9:39 minuty. Naše 
závodnice však suverénně vyhrály kategorii dorostenek. 

Blahopřejeme.

Šestka bodovala v okresních 
šachových soutěžích

(Pokračování ze strany 6)
A protože na 1. stupni je hrá-

čů královské hry mnohem více, 
mohla škola sestavit hned dvě 
družstva. Za tým „A“ nastoupili 
Tomáš Filip (5.B), Jan Marciňa 
(4.A), Petr Gnojek (2.B) a Tomáš 
Valošek (3.A), v týmu „B“ hráli 
Štěpán Surma (2.A), Michael 
Sedláček (3.A), Jan Řeha (1.B) 
a Vojtěch Drahotuský (3.A).

„A“ družstvo v náročné kon-
kurenci obstálo doslova na jed-
ničku, neboť chlapci vybojovali 

ve velmi vyrovnaných partiích 
vynikající 1. místo. Ani „B“ tým 
však nezklamal a mezi 22 zú-
častněnými školami obsadil vel-
mi pěknou 8. příčku. Zajímavostí 
bylo, že se v posledním kole 
utkaly v derby oba naše týmy, 
tým „A“ však jednoznačně potvr-
dil roli favorita.

„Chlapce z vítězného druž-
stva čeká v novém roce obha-
joba titulu v krajském kole,“ uza-
vřela Petra Sedláčková.

 Jaroslav Hrabec

(Pokračování ze strany 6)
Hráči si postupem času při-

vykli i na jiný povrch, který se 
sice řadí mezi pevné povrchy, ale 
projevuje se spíše vlastnostmi 
antuky s možností doklouzávání.

Velký dík patří hlavním part-
nerům klubu – městu FRÝ-
DEK-MÍSTEK, firmě PRINCE a 

Tenisová špička ve Frýdku-Místku
výrobci sportovních trofejí spo-
lečnosti POHÁRY BAUER, která 
dodala pro medailisty nádherné 
skleněné trofeje.

Pro splnění zpravodajské po-
vinnosti je nutno dodat, že vítězi 
čtyřhry se stali Marek Dubský a 
Honza Lenoch z prostějovského 
Agrofertu.

Starší žákyně U15 z Frýdku-
-Místku v žákovské lize jednou 
zvítězily, když v sobotu pod-
lehly SBŠ Ostrava a v neděli 
vysoko porazily OSK Olomouc.

BK Frýdek-Místek - SBŠ 
Ostrava 54:60 

Čapatá 19, Ručková 15, Hyplo-
vá 6, Kasanová 4, Kučerová 4, 

Hlavová 4, Stachovcová 2.
BK Frýdek-Místek - OSK 

Olomouc 64:33 
Milotová 16, Čapatá 15, 

Hyplová 9, Ručková 7, Vlčková 
4, Stachovcová 3, Šuláková 3, 

Kasanová 3, Hlavová 1.

Boje pod bezednými koši pokračují i v novém roce
„Pochvalu za výkon a oběta-

vost v obou utkáních si zaslouží 
Čapatá a Milotová, které nastou-
pily se zdravotními problémy, ale 
svým výkonem ostatní zdravé 
hráčky zcela zastínily,“ řekl po 
skončení nedělního programu 
trenér Josef Bonk.

Starší minižákyně U13 doma 
uspěly a mají tak za sebou první 
dvě novoroční vítězství.

BK Frýdek-Místek - SBŠ 
Ostrava D 47:42 a 57:35
Konvičná 25, Staňurová 5, 

Riedelová 4, Ručková 4, Martyn-
ková 3, Zatopková a Bačová po 

Starší žákyně BK Frýdek-Místek Magdaléna Hlavová (15) a Kateřina 
Šuláková (13) brání útok brněnských hráček v utkání žákovské ligy. 

Foto: Archiv BK F-M

2, Vojkovská a Mahdoňová po 1.
Konvičná 12, Staňurová 11, 
Ručková 10, Mahdoňová 7, 

Martynková, Bačová, Kuběnová 
a Vojkovská po 4.

Domácí se o výsledek taha-
ly se soupeřem až do úplného 
konce a vítězství strhly na svou 
stranu až v samém závěru. V 
něm svůj tým střelecky podr-
žela Kristina Konvičná, která v 
posledních dvou minutách za-
znamenala 8 bodů. Druhý zápas 
měly hned od první čtvrtiny až do 
konce pod kontrolou. Zahrály si 
všechny, i ty z lavičky, co jindy 
nedostávají tolik příležitostí.

Muži vysoko podlehli Ostravě.
BCM Ostrava - BK Frýdek-

-Místek 104:59
Aleksa 13, Nogol 12, Roško12, 
Mojžíšek 7, Brys 6, Olka a Smý-

kal po 4, Sobčák 2, Sabol 0 b.
„První zápas v novém roce 

jsme absolutně nezvládli. Sou-
peř předčil náš tým ve všech 
aspektech – střelbě, obraně, 
přihrávkách, souhře a vůbec v 
kolektivním pojetí basketbalu. 

Naopak nám nefungoval týmo-
vý duch a nebyli jsme schopni 
na hřišti zvládnout to, na čem 
jsme se pře zápasem dohodli,“ 
prozradil po návratu frýdecko-
-místecký pivotman Petr Aleksa. 

(kot)

Ve dnech 7.-8. prosince se 
v Třebíči uskutečnilo Mistrov-
ství České republiky ve spor-
tovní gymnastice v soutěži 
TeamGym Junior. Naše město 
a Moravskoslezský kraj repre-
zentovala družstva mladších 
a starších děvčat z 11. ZŠ.

Po opětovné chřipkové epi-
demii závodila naše obě dívčí 
družstva v menších počtech. 
Devítičlenné družstvo kategorie 
A (1.-5.třída) mělo ve své kate-
gorii 6 závodních týmů a i přes 
neúplné závodní složení malá 
děvčátka pomýšlela na medaile. 
Jako startovní číslo 1 zahajovala 
svým vystoupením na akrobacii 
celé mistrovství. Po pár nepove-
dených saltech a pádech se vý-

Gymnastky na republice bojovaly o zlato
razně změnily usměvavé obličeje 
v nespokojenost. Místo úsměvu 
přišly slzičky a děvčátka tak opět 
zaváhala i na malé trampolínce. I 
s tímto zaváháním však dosáhly 
nejvyššího bodového hodnocení 
a ovládly tak trampolínu v mladší 
kategorii. Po perfektně předve-
dené pódiové skladbě stoupla 
děvčátkům naděje na medailová 
umístění. Nakonec však přišel 
velký úspěch a smutek zároveň. 
Ze stříbrných medailí a titulu vi-
cemistrů republiky měly radost 
nejen mladší dívenky, ale také je-
jich trenéři. „Menší zklamání pak 
přišlo z výsledkové listiny, kdy 
jsme zjistily, že jsme s malými 
gymnastkami přišly o prvenství 
jen o 0,05 bodu,“ řekla trenérka 

mladších děvčat Karolína Macha-
lová a pokračovala: „Holky bojo-
valy až do posledních chvílí. Byly 
senzační a úspěch si zasloužily.“ 
Ve starší kategorii se pak strhnul 
velký boj o prvenství mezi Frýd-
kem a domácím týmem z Třebí-
če. Naše starší děvčata nastupo-
vala opět na akrobacii. S menším 
zaváháním zvládly vše, jak měly, 
a čekaly na odpověď soupeřů. 
„Třebíč však byla bezchybná, a 
proto musela naše starší děvčata 
zabojovat skvělým výsledkem na 
trampolíně. Tam však zaváhaly 
jak frýdecké gymnastky, tak i ty 
třebíčské,“ uvedla trenérka star-
ších děvčat Petra Tobiášová a 
poté dodala: „Po dvou perfekt-
ních pódiových skladbách obou 
týmů bylo jasné, že naše děvčata 
svým zaváháním a chybou, které 
se dopustily v průběhu závodu 
na akrobacii, přišly o vítězství,“ 
dodala Tobiášová. „Nakonec 
však holky neskrývaly radost ze 
stříbrných medailí a právem tak 
získaly stejně jako jejich mladší 
kolegyně krásné druhé místo a 
titul vicemistrů republiky,“ řekla 
trenérka Kateřina Kohutová.

Nakonec se sezóna stala pro 
frýdecké gymnastky velmi úspěš-
nou a uvidíme, co je čeká v dal-
ším roce. Děkujeme trenérkám 
Vendule Henychové a Daniele 
Cmirálové za spolupráci a veške-
rou přípravu. Rodičům za skvělou 
pomoc a vstřícnost. Dále 11. ZŠ 
za pomoc při přípravě a samot-
ném organizování závodu. A 
v poslední řadě samozřejmě paní 
Raškové, která, ač nemocná, po-
máhá, co jí síly stačí. Děvčatům 
patří obrovské díky za perfektní 
výsledky, vytrvalou a náročnou 
tréninkovou přípravu a společně 
zveme ty, co by se k nám chtěli 
přidat nebo nám v příští sezóně 
jakkoliv pomoct k dalším skvělým 
a možná ještě lepším úspěchům.

V souvislosti s úpravou 
soutěže I. dorostenecké ligy 
U19 od příštího ročníku se 
upravují postupové podmínky. 
Vítěz postupuje přímo do I. 
dorostenecké ligy U19. Druž-
stvo z druhého místa sehraje 
baráž s družstvy, která skončí 
na druhých místech skupiny A 
a B České ligy dorostu a 18. 
místě I. dorostenecké ligy. Lo-
sem se určí dvojice, které se-
hrají utkání o dvě postupová 
místa do I. dorostenecké ligy 

Fotbalový dorost o postup
systémem doma – venku.

V této chvíli to znamená, že 
naši nejstarší dorostenci ztrácí 
z druhého místa na postupovou 
příčku (MFK Karviná) tři body. 
Jelikož třetí celek U18 olomouc-
ké Sigmy nemůže postoupit, 
mají mladí Valcíři na čtvrtý Ho-
donín luxusní náskok patnácti 
bodů. Cílem týmu v jarních od-
vetách bude určitě zaútočit na 
vedoucí pozici, sami jsme se 
letos mohli přesvědčit, že baráž 
bývá hodně ošidná.
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Spádová škola:
- Základní škola národního 

umělce Petra Bezruče, Frýdek-
-Místek, tř. T. G. Masaryka 454  

web: www.1zsfm.cz
Školský obvod je vymezen ulicemi: 
Akátová, Bruzovská, Cihelní, Dolní, 
Dr. Vančury, Farní, Hasičská, Hlu-
boká, Horymírova, Husova, Jana 
Švermy, Jeronýmova, Jiráskova, 
Josefa Hory, Joži Uprky, Karolíny 
Světlé, Klicperova, Legionářská, 
Mánesova, Na Blatnici, Na Půst-
kách, Podlesní, Prokopa Holého, 
Příčná, Radniční, Řeznická, Smeta-
nova, Střelniční, Těšínská, tř. T. G. 
Masaryka, Třanovského, Zámecká, 
Zámecké nám., Žižkova.

Spádové školy:
- Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek, Jana Čap-
ka 2555  web: www.2zsfm.cz

- Základní škola Frýdek-Místek, 
Jiřího z Poděbrad 3109 web: 

www.11zsfm.cz
Školský obvod je vymezen ulicemi: 
Bavlnářská, Bedřicha Václavka, Čer-
ná cesta, Dobrovského, Dr. M. Tyrše, 
Dr. Petra, Dvorská, Hlavní třída, J. 
Božana, Jana Čapka, Jiřího Mahe-
na, Jiřího z Poděbrad, Josefa Kavky, 
Kostikovo náměstí, Kpt. Nálepky, 
Krátká, Lipová, M. Chasáka, Malá, 
Mikoláše Alše, Na Poříčí, Na Veselé, 
Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nádražní, 
Na Podvolání, Národních mučední-
ků, Nové Dvory-Hlíny, Nové Dvory-
-Kamenec, Nové Dvory-Podhůří, 
Nové Dvory-Vršavec, Novodvorská, 
Ó. Łysohorského, Okružní, Panské 
Nové Dvory, Pekařská, Pod Zámeč-
kem, Potoční, Přemyslovců, Příkrá, 
Růžová, Sadová, Slavíčkova, Slez-
ská, Sokola Tůmy, Spojovací, Sta-

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2013/2014
Vážení rodiče (zákonní zástupci) budoucích prvňáčků,
zápis do 1. ročníku základního vzdělávání v základních 

školách zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek pro-
běhne v pondělí 4. 2. a v úterý 5. 2. 2013.

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Chle-
bovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace, využije 
k zápisu pouze pondělí 4. 2. 2013 a Základní škola a mateř-
ská škola Frýdek-Místek – Skalice 192, příspěvková organi-
zace, bude zapisovat pouze v úterý 5. 2. 2013.

K zápisu je potřebný rodný list 
dítěte a občanský průkaz zákon-
ného zástupce dítěte. Bližší in-
formace oznámí ředitelé dotče-
ných základních škol způsobem 
v místě obvyklým.

Podle školského zákona je zá-
konný zástupce povinen přihlásit 
dítě k zápisu k povinné školní do-
cházce. Povinná školní docházka 
začíná počátkem školního roku, 
který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne šestého roku věku, 
pokud mu není povolen odklad. 
Není-li dítě po dovršení šestého 
roku věku tělesně nebo duševně 
přiměřeně vyspělé a požádá-li o 
to písemně zákonný zástupce dí-
těte do 31. 5., odloží ředitel školy 
začátek povinné školní docház-
ky o jeden školní rok, pokud je 
žádost doložena doporučujícím 

posouzením pedagogicko-psy-
chologické poradny a odborného 
lékaře nebo klinického psycho-
loga. Začátek povinné školní 
docházky lze odložit nejdéle do 
zahájení školního roku, v němž 
dítě dovrší osmý rok věku.

Pro školní rok 2013/2014 se 
zapisují děti narozené od 1. 9. 
2006 do 31. 8. 2007, k plnění po-
vinné školní docházky může být 
přijato také dítě narozené od 1. 9. 
2007 do 30. 6. 2008, je-li přimě-
řeně tělesně i duševně vyspělé 
a požádá-li o to jeho zákonný 
zástupce. Podmínkou přijetí dí-
těte narozeného v období od 1. 
9. 2007 do 31. 12. 2007 k plnění 
povinné školní docházky je také 
doporučující vyjádření pedago-
gicko-psychologické poradny, 
podmínkou přijetí dítěte naroze-

ného od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008 
jsou doporučující vyjádření peda-
gogicko-psychologické poradny 
a odborného lékaře, která k žá-
dosti přiloží zákonný zástupce.

Obec stanoví podle školské-
ho zákona školské obvody spá-
dových škol (Obecně závazná 
vyhláška č. 1/2010). Do spádové 
školy jsou přednostně přijímáni 

žáci s místem trvalého pobytu 
v příslušném školském obvodu, a 
to do výše povoleného počtu žáků 
uvedeného ve školském rejstříku. 
Zákonný zástupce může pro žáka 
zvolit jinou než spádovou školu. 
V takovém případě však nemusí 
být žák vždy přijat, důvodem ne-
přijetí je především naplnění nej-
vyššího povoleného počtu žáků 

školy zapsaného v rejstříku škol 
a školských zařízení. Rozhodnutí 
o přijetí k základnímu vzdělávání 
se oznamuje na veřejně přístup-
ném místě ve škole a způsobem 
umožňující dálkový přístup. Zve-
řejněním seznamu se považují 
rozhodnutí, kterými se vyhovuje 
žádostem o přijetí ke vzdělávání, 
za oznámená.

U ZÁPISU: Den, který si děti pamatují.      Foto: Petr Pavelka

roměstská, Svatoplukova, Šeříková, 
Těšínská, tř. T. G. Masaryka, Třeš-
ňová, V Zahradách, Viléma Závady. 
Do školského obvodu Základní 
školy a mateřské školy Frýdek-
-Místek, Jana Čapka 2555 a Zá-
kladní školy Frýdek-Místek, Jiřího 
z Poděbrad 3109 patří také místní 
část Skalice s výjimkou vzdělávání 
na prvním stupni základní školy.

Spádová škola:
- Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek, El. Krás-
nohorské 2254

web: www.5zsfm.cz 
Poznámka: s účinností od 1. 1. 2012 
rozhodlo Zastupitelstvo města Frýd-
ku-Místku o sloučení příspěvkových 
organizací Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, El. Krásnohor-
ské 2254 a Základní škola Frýdek-
-Místek, El. Krásnohorské 139. Pře-
jímající organizací se stala Základní 
škola a mateřská škola Frýdek-Mís-
tek, El. Krásnohorské 2254. Slouče-
ním zanikla Základní škola Frýdek-
-Místek, El. Krásnohorské 139. 
Školský obvod je vymezen ulicemi: 
2. května, Antala Staška, Bruzov-
ská, Čs. červeného kříže, Divišova, 
Dlouhá, Dr. Jánského, El. Krás-
nohorské, Fügnerova, Gajdošova, 
Gogolova, H. Salichové, Habrová, 
Heydukova, Horní, Hutní, I. J. Peši-
ny, I. P. Pavlova, J. E. Purkyně, J. 
Kaluse, Jabloňová, Jaroslava Haš-
ka, Javorová, Jiřího Hakena, Josefa 
Kajetána Tyla, Josefa Skupy, K Háj-
ku, K Lesu, Křižíkova, Lískovecká, 
Lubojackého, Mariánské náměstí, 
Maryčky Magdonové, Maxe Švabin-
ského, Míru, Na Aleji, Na Bažinách, 
Na Kopci, Na Podlesí, Na Stráni, Na 
Štěpnici, Nad Lipinou, Nad Mostár-

nou, Nad Rybníkem, Nad Stadio-
nem, Olbrachtova, P. Jilemnické-
ho, Petra Cingra, Pod Školou, Pod 
Vodojemem, Puškinova, Resslova, 
Revoluční, Rokycanova, Růžový 
pahorek, Rybnická, Skautská, Slu-
nečná, Sokolská, Stanislava Kostky 
Neumana, Střelniční, Škarabelova, 
Tichá, Tolstého, Topolová, U Ne-
mocnice, U Zavadilky, V. Vantucha, 
Vřesová, Zátiší.

Spádová škola:
- Základní škola a mateřská 
škola Naděje, Frýdek-Místek, 

Škarabelova 562
web: www.specskolynadeje.cz

Školský obvod tvoří území statutár-
ního města Frýdku-Místku.

Spádová škola: 
- Základní škola Frýdek-Místek, 

Komenského 402
web: www.4zsfm.cz

Školský obvod je vymezen ulicemi: 
4. května, Beskydská, Bezručova, 
Bohuslava Martinů, Družstevní, 
Emy Destinové, F. Čejky, Františka 
Linharta, Frýdlantská, Havlíčkova, 
J. Jabůrkové, Janáčkova, Josefa 
Lady, Jungmannova, K Olešné, 
Komenského, Kvapilova, Květná, 
Lesní, Luční, Malé náměstí, Maxi-
ma Gorkého, Na Hrázi, Nad Poto-
kem, Nad Přehradou, Nerudova, 
Nová, Palkovická, Pavlíkova, Pod 
Letištěm, Podpuklí, Polní, Příbor-
ská, Rudolfa Vaška, Svazarmov-
ská, Školská, U Náhonu, Vojtěcha 
Martínka, Zborovská, Zdeňka Ště-
pánka, Zelená.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-Místek, 

Pionýrů 400

web: www.sestka-fm.cz
Školský obvod je vymezen ulicemi: 
8. pěšího pluku, Anenská, Antoníno-
vo náměstí, Dvořákova, Erbenova, 
Farní náměstí, Hálkova, Hlavní třída, 
J. Opletala, Jaroslava Lohrera, Jo-
sefa Václava Sládka, Karla Hynka 
Máchy, Libušina, Malé náměstí, Malý 
Koloredov, Na Příkopě, náměstí Svo-
body, Ostravská, Pionýrů, Pivovar-
ská, Riegrova, Spořilov, Stará cesta, 
Štursova, Tržní, U Staré pošty, Voja-
nova, Wolkerova, Zahradní.
Do školského obvodu Základní ško-
ly Frýdek-Místek, Pionýrů 400 patří 
také místní části Chlebovice, Lysův-
ky a Zelinkovice s výjimkou vzdělá-
vání na prvním stupni základní školy.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-Místek, 
1. máje 1700  web: www.7zsfm.cz 
Školský obvod je vymezen ulice-
mi: 1. máje, 28. října, Bahno-Hlíny, 
Bahno-Příkopy, Bahno-Rovňa, 
Beethovenova, Bezručova, Březo-
vá, Čelakovského, Družstevní, Fráni 
Šrámka, Frýdlantská, Gagarinova, 
Josefa Myslivečka, Josefa Suka, Ke 
Splavu, Křížkovského, Mozartova, 
Myslbekova, Na Konečné, Palacké-
ho, Politických obětí, Říční, Stará Ri-
viera, Svatopluka Čecha, Třebízské-
ho, U Ostravice, Václava Talicha.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-Místek, 
Československé armády 570

web: www.osmicka.cz
Školský obvod je vymezen ulicemi: 
17. listopadu, Bahno-Štandl, Bes-
kydská, Boženy Němcové, Brožíko-
va, Březinova, Collo-louky, Čajkov-
ského, Československé armády, 
Dr. Antonína Vaculíka, Fibichova, 

Foerstrova, Foglarova, Jiřího Trn-
ky, Kolaříkova, Kollárova, Lidická, 
Marie Majerové, Marie Pujmanové, 
Ondrášova, Ostravská, Piskořova, 
Pod Štandlem, Příborská, Raisova, 
Vítězslava Nezvala, Vrchlického.

Spádová škola:
- Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek, Lískovec, 
K Sedlištím 320  

web: http://info.skola.liskovec.cz
Školský obvod tvoří místní část 
Lískovec.

Spádová škola:
- Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek – Chle-
bovice, Pod Kabáticí 107, 
příspěvková organizace
web: www.zschlebovice.cz

Školský obvod tvoří místní části 
Chlebovice, Lysůvky, Zelinkovice.

Spádová škola: 
- Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek – Skalice 
192, příspěvková organizace

web: www.skolaskalice.cz
Školský obvod tvoří místní část 
Skalice.

Poznámka: názvy ulic, které Za-
stupitelstvo města Frýdku-Místku 
schválilo na 10. zasedání dne 
3. 12. 2012, budou doplněny do 
stávající obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2010. Jedná se o tyto ulice: 
Rybářská (školský obvod Základní 
školy Frýdek-Místek, Komenského 
402), Elišky Servátkové, Jaroslava 
Olšáka, Františka Krasla a Bratří 
Šlapetů (školský obvod Základní 
školy a mateřské školy Frýdek-
-Místek, El. Krásnohorské 2254).
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V souladu s vládou schválenou 
„Strategií prevence kriminality v 
České republice na léta 2012 až 
2015“ (usnesení vlády č. 925 ze 
dne 14. prosince 2011) vyhlášení 
o Programu prevence kriminality 
na rok 2013, na který budou po-
skytovány státní účelové dotace 
krajům a obcím.

Cíle Programu prevence
kriminality jsou:

1. snižování míry a závažnosti 
trestné činnosti a zvyšování pocitu 
bezpečí občanů, 
2. snížení výskytu delikventní čin-
nosti u cílových skupin definova-
ných ve Strategii prevence krimi-
nality, nebo jejich ochrana,
3. efektivní a koordinovaný systém 
prevence kriminality,
4. komplexní přístup v komunitách 
postavený na spolupráci obce, Po-
licie ČR a dalších subjektů.

Žadatelé o dotaci na Program 
prevence kriminality na rok 2013 se 
musí řídit následujícími dokumenty 
a splnit podmínky v nich obsažené.

o celkové výměře 49 m2 na-
cházející se v objektu č.p. 177, 
k.ú Skalice u Frýdku-Místku, obec 
Frýdek-Místek. V současné době 
jsou prostory užívány k provozo-
vání ordinace praktického lékaře. 

Výše nájemného v místě ob-
vyklá je 800 Kč/m2/rok bez DPH. 
Žádosti o pronájem s nabízenou 
výší nájmu (zvlášť v zapečetěné 
obálce s nápisem „Neotvírat – pro-
nájem NP č.p. 177“) a informací, 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

za jakým účelem budou nebytové 
prostory užívány, zasílejte na adre-
su Magistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, 
Radniční 1148, maximálně do 18. 
1. 2013 do 14 h. U nabídek poda-
ných poštou rozhoduje datum poš-
tovního razítka (datum poštovního 
razítka 17. 1. 2013).

Případné dotazy na telefon-
ním čísle 558 609 174, Bc. Dob-
romila Galasová.

Podporované oblasti:
1. Podpora a rozvoj zdravotní péče 
a následné péče
2. Podpora preventivních progra-
mů vedoucích k výchově ke zdraví 
a zdravému způsobu života
3. Podpora celoroční pravidel-
né činnosti i individuálních akcí 
pro zdravotně postižené občany, 
včetně rekondičních a relaxačních 
zdravotních pobytů
4. Vytváření podmínek pro integra-
ci zdravotně postižených občanů, 
včetně rovných podmínek
5. Podpora projektů zaměřujících 
se na poskytování mobilní paliativ-
ní péče (mobilní hospic)
Podmínky vyhlášených dotač-

ních programů
Oprávnění žadatelé o dotaci
Za oprávněné žadatele o ne-

investiční dotaci jsou považovány 
fyzické a právnické osoby s trvalým 
bydlištěm nebo sídlem na území 
statutárního města Frýdku-Místku 
(dále jen město). Žádost nemohou 
podávat politické strany a politická 
hnutí podle zákona č. 424/1991 
Sb., o sdružování v politických stra-
nách a hnutích, v platném znění.

Poskytování dotací
Poskytování a závěrečné vy-

účtování dotací se řídí Zásadami 
pro poskytování účelových dota-
cí z rozpočtu statutárního města 
Frýdku-Místku v působnosti odbo-
ru sociálních služeb (dále jen „zá-
sady“), podmínkami vyhlášených 
dotačních programů a podmínkami 
smlouvy.

Dotaci lze použít pouze na 
úhradu uznatelných nákladů, spe-
cifikovaných v rozpočtu předlože-
ného projektu a v souladu s pří-
slušnou uzavřenou smlouvou.

Podání žádosti
Žadatel se do výběrového ří-

zení přihlašuje na základě žádosti 
– Formulář č. 1 – Žádost o dotaci 
poskytnutou z rozpočtu statutár-
ního města Frýdku-Místku pro rok 
2013, vyplněné za každý projekt 
samostatně. 

Součástí žádosti jsou
tyto přílohy:

• kopie dokladů o právní subjektivi-
tě (stanovy, statut, zřizovací listina 

DOTAČNÍ PROGRAMY NA PODPORU PROJEKTŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PRO ROK 2013
apod.),
• kopie dokladů o volbě nebo jme-
nování statutárního zástupce, sou-
časně s dokladem osvědčujícím 
oprávnění zástupce jednat jménem 
subjektu (podepisovat smlouvy),
• kopie smlouvy o zřízení běžného 
účtu u bankovního ústavu,
• kopie potvrzení o IČ, výpis z re-
gistru ekonomických subjektů,
• kopie dokladu o registraci DPH, 
• fyzické osoby předloží aktuální 
výpis z veřejné části živnostenské-
ho rejstříku (vydává správní oddě-
lení živnostenského úřadu)
• prohlášení o souhlasu se zve-
řejněním identifikačních údajů o 
poskytovateli a výši poskytnuté 
dotace, v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů 
v platném znění, je-li žadatelem fy-
zická osoba,
• stručná informace o své činnosti 
a dosažených výsledcích (výroční 
zpráva, publicita).

Tyto požadované přílohy je 
možno přiložit pouze k jedné z žá-
dostí, v každé další žádosti je pak 
nutné uvést, ke které z jednotli-
vých žádostí byly doloženy.

Hodnotící kritéria
Při hodnocení jednotlivých projek-

tů bude přihlíženo:
• k formální správnosti žádosti,
• k obsahové stránce žádosti,
• zda projekt odpovídá vyhlášeným 
dotačním programům, místním po-
třebám a prioritám v dané oblasti,
• k efektivně vynakládaným finanč-
ním prostředkům,
• k plnění závazků vyplývajících 
ze smluv uzavřených na projekty 
v minulém roce.

Závěrečné vyhodnocení a 
vyúčtování dotace

Po ukončení realizace projektu 
zpracuje příjemce dotace závěreč-
né vyúčtování dotace. Závěrečné 
vyúčtování dotace obsahuje tyto 
formuláře a doklady:
1. Formulář č. 2 – Vyúčtování ne-
investiční dotace poskytnuté z 
rozpočtu statutárního města Frýd-
kuMístku pro rok 2013 – odbor so-
ciálních služeb, oblast zdravotnictví
2. Formulář č. 3 – Soupis účetních do-

kladů vztahujících se k dotaci poskyt-
nuté z rozpočtu statutárního města 
Frýdku-Místku pro rok 2013 – odbor 
sociálních služeb, oblast zdravotnictví
3. Formulář č. 4 – Oznámení o vrá-
cení nevyčerpaných finančních pro-
středků na účet poskytovatele dotace
4. Formulář č. 5 – Závěrečné zhod-
nocení projektu
Uvedené formuláře budou k dis-
pozici na internetové adrese www.
frydekmistek.cz
Informace k výběrovému řízení

Výběrové řízení na poskytnutí 
dotace na podporu projektů ve 
zdravotnictví zajišťuje odbor so-
ciálních služeb Magistrátu města 
Frýdku-Místku (dále jen „MMFM“), 
se sídlem Radniční 1149, 738 22 
Frýdek-Místek.

Termíny výběrového řízení:
vyhlášení výběrového řízení: 

prosinec 2012
uzavření výběrového řízení:

28. 2. 2013
Dodržením lhůty pro podání 

žádosti se rozumí potvrzený den 
doručení nebo osobního podání 
žádosti podatelnou SMFM.

Veškeré informace související 
s vyhlášeným výběrovým řízením 
včetně žádosti a zásad budou k 
dispozici na internetové adrese 
www.frydekmistek.cz. Bližší in-
formace pro žadatele o dotaci na 
podporu projektů v oblasti zdravot-
nictví poskytne kontaktní osoba: 
Věra Konečná, tel. 558 609 315, 
777 921 907, email: konecna.
vera@frydekmistek.cz 

Žadatel podává přihlášku o 
poskytnutí dotace v jednom po-
depsaném originále s přílohami 
v tištěné verzi doporučeně poštou 
nebo osobně na podatelně Magist-
rátu města Frýdku-Místku v obálce 
označené:
Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku

Odbor sociálních služeb
Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek
„NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O DO-
TACI – OSS“ (v levém horním rohu 
obálky).

Plný název či jméno žadatele o 
dotaci a adresa.

· Naplňovat strategické cíle a 
priority a další podmínky obsažené 
ve Strategii prevence kriminality v 
České republice na léta 2012 až 
2015 (zip, 3,3 MB).

· Postupovat podle Zásad pro 
poskytování dotací ze státního 
rozpočtu na výdaje realizované v 
rámci Programu prevence krimina-
lity v roce 2013 (pdf, 1 MB), včetně 
příloh (zip, 802 kB)

Příjemcem dotace na Program 
prevence kriminality na rok 2013 
může být pouze kraj nebo obec. 
Dotace jsou určeny na projekty ne-
investičního i investičního charak-
teru. Faktickým realizátorem díl-
čího preventivního projektu může 
být nestátní nezisková organizace, 
příspěvková organizace a další 
typy právnických osob, se kterými 
příjemce dotace uzavře smlouvu. 

V případě konzultací a doplňu-
jících informací můžete využít ma-
nažera prevence kriminality Frý-
dek-Místek a manažery prevence 
kriminality krajských úřadů (pdf, 

56 kB) nebo konzultanty odboru 
prevence kriminality (pdf, 46 kB) 
ministerstva vnitra. 

Žádosti o dotace z fondu pre-
vence kriminality mohou podat 
nestátní neziskové organizace, 
právní subjekty samosprávy nebo 
veřejné správy a další subjekty z 
oblasti bezpečnosti a prevence 
kriminality, a to nejpozději do 18. 
ledna 2013.

Žadatelé zašlou žádost o dota-
ci elektronickou poštou na adresu 
biolkova.lenka@frydekmistek.cz a 
v jednom vyhotovení doručí žádost 
včetně příloh na podatelnu magist-
rátu města nebo ji zašlou písemně 
na dresu:

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

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

Lenka Biolková, tel. 558 631 481, 
777 921 360

biolkova.lenka@frydekmistek.cz

Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2013

Beskydské informační centrum hledá vhodného pracovníka

na pozici projektový manažer
Bližší informace podá Ing. Monika Vavříková,

tel. +420 558 640 104, e-mail: vavrikova.monika@beskydy-info.cz

Volba prezidenta republiky proběhne v pátek 25. ledna 2013
od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 26. ledna 2013 od 8:00 do 14:00 hodin.

2. kolo prezidentských voleb

Kdo může volit?
Voličem je státní občan Čes-

ké republiky (dále jen „občan“), 
který alespoň druhý den volby 
prezidenta dosáhl věku 18 let. 
Ve druhém kole volby může volit 
i občan, který alespoň druhý den 
konání druhého kola volby prezi-
denta dosáhl věku 18 let.

Překážkami v právu volit jsou 
zákonem stanovené omezení 
osobní svobody z důvodu ochra-
ny zdraví lidí nebo zbavení způ-
sobilosti k právním úkonům.

Jak hlasovat?
V případě konání druhého 

kola volby obdrží voliči hlasovací 
lístky přímo ve volební místnosti.

Prokázání totožnosti
a státního občanství

Volič po příchodu do volební 
místnosti prokáže svou totožnost 
a státní občanství České repub-
liky platným cestovním, diploma-
tickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestov-
ním průkazem nebo platným ob-
čanským průkazem. Po záznamu 
ve výpisu ze stálého seznamu 
nebo zvláštního seznamu voličů 

obdrží volič od okrskové volební 
komise úřední obálku. Na žádost 
voliče mu okrsková volební ko-
mise dodá za chybějící, škrtané 
nebo jinak označené hlasovací 
lístky jiné. Volič, který hlasuje na 
voličský průkaz, obdrží hlasovací 
lístky ve volební místnosti.

Způsob hlasování
Volič vloží do úřední obálky 

jeden hlasovací lístek. Tento hla-
sovací lístek se nijak neupravuje.

Volič hlasuje tak, že po opuš-
tění prostoru určeného pro vlo-
žení hlasovacího lístku do úřední 
obálky vloží úřední obálku s hla-
sovacím lístkem před okrsko-
vou volební komisí do volební 
schránky. Za voliče, který není 
schopen vložit úřední obálku s 
hlasovacím lístkem do volební 
schránky, tak může učinit jiný 
volič, nikoliv však člen okrskové 
volební komise.

Voliči, který se neodebral do 
prostoru určeného pro vlože-
ní hlasovacího lístku do úřední 
obálky, okrsková volební komise 
nebo zvláštní okrsková volební 
komise hlasování neumožní.
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Odkaz na praktický a přehledný seznam úřadu s telefonními kontakty na jednotlivé osoby, včetně čísla kanceláře: http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/telefonni-seznam/
Všeobecný odkaz na životní situace, které je magistrát kompetentní řešit: http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/zivotni-situace/

Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné 
dvory může občan města Frý-
dek-Místek bezplatně přinést 
tyto nebezpečné odpady a 
velkoobjemové odpady a elek-
trozařízení: 
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-

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

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield  22.-24. 1.
U krytého bazénu 29.-31. 1.
Pod estakádou 15.-17. 1.

Sběrné dvory:
Collo-louky, Slezská

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 PROSTORYVOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku
objekt čp. 34,
nebytové prostory o výměře 280 m2, bývalá výrobna 
uzenin u Nové Osady ve Frýdku 
k.ú. Skalice
objekt čp. 177, k.ú. Skalice, obec Frýdek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 49 m2 (bývalá 
ordinace praktického lékaře)
k.ú. Místek
Místecká kasárna, objekt bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č. 3992/4 
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP, garážování
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/16 – objekt C 
5, („Místecká kasárna“), k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 99 m2 (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/5 – objekt 14b, 
(„Místecká kasárna“), k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 49,84 m2 (sklad) 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č. 402)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, IV. NP, kancelář 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č. 404)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, IV. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č. 501)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, V. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č. 507)
nebytové prostory o výměře 45,17 m2, V. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č.132)
nebytové prostory o výměře 10,28 m2, I. NP, kancelář 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č. 119)
nebytové prostory o výměře 37,06 m2, I. NP, kancelář 

objekt bez čp/če mezi bývalým autobusovým stanoviš-
těm a prodejnou Albert, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
nebytové prostory o celkové výměře 34,10 m2 (obchod) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3999/5 zast. plocha, 
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2, areál 
„C“, objekt 25, (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku 3975/4 zast. plocha, 
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 27,64 m2 (sklad) 
objekt bez čp./če.na pozemku pč. 229/3 zast. plocha 
(křížový podchod)
nebytové prostory o celkové výměře 24,7 m2, I. NP 
objekt čp. 158, ul. Frýdlantská, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 10,40 m2, I.NP (trafika) 
objekt čp. 72, ul. J. Trnky 72, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezi-
patře (2 místnosti) 
k.ú. Frýdek
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP, kancelář
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, III. NP, kancelář 
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18m2, VI. NP, kancelář 
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP, kancelář 
objekt čp. 646, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 41 m2, 3b
objekt čp. 647, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 18,99 m2, II. NP 
objekt čp. 1166, ul. Těšínská, 
nebytové prostory o celkové výměře 17,6 m2, II.NP 
(kancelář) 
objekt čp. 1313, ul. Míru
celý objekt

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
Bc. Dobromila Galasová, tel. 558 609 174

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

o celkové výměře 10,40 m2 
nacházející se v I. NP objektu 
č.p. 158, ul. Frýdlantská, k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek. V 
současné době jsou prostory 
užívány k provozování trafiky.

Výše nájemného v místě ob-
vyklá je 1.600 Kč/m2/rok bez DPH. 
Žádosti o pronájem s nabízenou 
výší nájmu (zvlášť v zapečetěné 
obálce s nápisem „Neotvírat – pro-
nájem NP čp. 158“) a informací, 

MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK nabízí k pronájmu nebytové prostory
za jakým účelem budou nebytové 
prostory užívány, zasílejte na adre-
su Magistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, 
Radniční 1148, maximálně do 18. 
1. 2013 do 14 h. U nabídek poda-
ných poštou rozhoduje datum poš-
tovního razítka (datum poštovního 
razítka 17. 1. 2013).

Případné dotazy na telefon-
ním čísle 558 609 174, Bc. Dob-
romila Galasová.

Zastupitelstvo města Frýdku-
-Místku vydalo dne 3. 12. 2012 
novou obecně závaznou vyhláš-
ku o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních 
odpadů. Tato vyhláška nabývá 
účinnosti dne 1. 1. 2013.

Nutnost vydat novou obecně 
závaznou vyhlášku vyplynula 
z novelizace zákona č.565/1990 
Sb., o místních poplatcích. 

Dochází k rozšíření okruhu po-
platníků, kteří jsou povinni místní 
poplatek hradit. Poplatníkem do 
31. 12. 2012 je fyzická osoba, 
která má v obci trvalý pobyt, a 
dále fyzická osoba vlastnící stav-
bu určenou nebo sloužící k indi-
viduální rekreaci, ve které není 
hlášena k trvalému pobytu žádná 
fyzická osoba. Poplatníkem od 1. 
1. 2013 je fyzická osoba, která 
má v obci trvalý pobyt, fyzická 
osoba – cizinec s povoleným 
trvalým pobytem nebo přechod-
ným pobytem na dobu delší než 
90 dnů, fyzická osoba – cizinec, 
která pobývá na území České 
republiky přechodně po dobu 
delší 3 měsíců, fyzická osoba – 
cizinec, které byla udělena me-
zinárodní ochrana podle zákona 
upravujícího azyl nebo dočasná 
ochrana podle zákona upravující-

Nová obecně závazná vyhláška k odpadům
ho dočasnou ochranu cizinců, a 
dále pak fyzická osoba, která má 
ve vlastnictví stavbu určenou k 
individuální rekreaci, byt nebo ro-
dinný dům, ve kterých není hláše-
na k pobytu žádná fyzická osoba.

Osvobození a úlevy stanove-
né nad rámec zákona zůstávají 
v nové obecně závazné vyhláš-
ce zachovány a dále dochází 
k rozšíření osvobození od úhra-
dy místního poplatku, a to tak, 
že osvobozeni jsou poplatníci, 
kteří mají na území statutárního 
města Frýdek-Místek stavbu ur-
čenou k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterých 
není hlášena k pobytu žádná fy-
zická osoba, a zároveň mají na 
území statutárního města Frý-
dek-Místek trvalý pobyt.

Sazba místního poplatku na 
rok 2013 zůstává zachována 
a činí 492 Kč. Statutární město 
Frýdek-Místek mohlo pro rok 
2013 stanovit sazbu poplatku až 
ve výši 657 Kč, a to v souladu se 
zákonem o místních poplatcích.

Splatnost místního poplat-
ku se rovněž nemění, zůstává 
jednorázová, a to nejpozději do 
31. 5. příslušného kalendářního 
roku. Pouze u poplatníků – ci-
zinců je splatnost stanovena od-
lišně, místní poplatek je splatný 
do 15 dnů od uplynutí lhůty pro 
splnění poplatkové povinnosti.

S úplným zněním nové obec-
ně závazné vyhlášky se můžete 
seznámit na internetových strán-
kách statutárního města Frýdek-
-Místek www.frydekmistek.cz.

Druh práce: referent (právník) 
úseku provozně právního, oddě-
lení stavebního řádu 
Místo výkonu práce: statutární 
město Frýdek-Místek 
Platová třída: 11 (platový stu-
peň podle délky uznané praxe 
v souladu s nařízením vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě; 
možnost postupného přiznání 
osobního příplatku dle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů)
Pracovní poměr: na dobu neur-
čitou

Požadované předpoklady:
1. vysokoškolské vzdělání magi-
sterské – právnické, vysokoškol-
ské vzdělání bakalářské – právní 
specializace – veřejná správa
2. obecné předpoklady dle usta-
novení § 4 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územně samo-
správných celků
3. občanská bezúhonnost dolo-
žená výpisem z Rejstříku trestů 
ne starším než tři měsíce 
4. znalost
- zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v plat-
ném znění (orientační)
- zákona č. 184/2006 Sb., o od-
nětí nebo omezení vlastnického 
práva k pozemku nebo ke stav-
bě (zákon o vyvlastnění), v plat-
ném znění (orientační)
- zákona č. 500/2004 Sb., 
(správní řád), v platném znění
- zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
(obecní zřízení), v platném znění
- zákona č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích (přestupkový zákon), 
v platném znění
- zákona č. 151/1997 Sb., o oce-
ňování majetku a o změně někte-

rých zákonů (zákon o oceňování 
nemovitostí), v platném znění
5. uživatelská znalost práce 
s PC – Word, Outlook, práce s 
internetem
6. řidičský průkaz skupiny B
7. praktické znalosti z oblasti 
státní správy výhodou

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

tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou 
údaje o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných znalostech a 
dovednostech
- ověřená kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání
- občanská bezúhonnost dolože-
ná výpisem z Rejstříku trestů ne 
starším než tři měsíce

V přihlášce uveďte i číslo te-
lefonu nebo e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně 
informovat o přesném datu a ho-
dině výběrového řízení. 
Předpokládané datum výběro-

vého řízení – 28. 1. 2013
Zaslané materiály budou po 
ukončení výběrového řízení 

skartovány.
Přihlášky s požadovanými doklady 
zasílejte v zalepené obálce s ozna-
čením „Výběrové řízení – neotvírat“ 
a s uvedením adresy uchazeče do 
21. 1. 2013 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku

odbor územního rozvoje a 
stavebního řádu
Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení
na místo referenta (právníka) úseku provozně právního
oddělení stavebního řádu při odboru územního rozvoje
a stavebního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku
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Loňské Vánoce tomu bylo 
již deset let, co se v tiskárně 
Kleinwächter konala první vý-
stava betlémů. Tenkrát pou-
hých tří kousků, z nichž jeden 
byl pohyblivý. Tenkrát, stejně 
jako loni, po deseti letech, byl 
u toho biskup František Vác-
lav Lobkowicz, a tak není divu, 
že tradiční akce na Štěpána, v 
roce 2012 mimořádně prodlou-
žená i na den následující, trha-
la návštěvnické rekordy.

„Tehdy jsem vůbec netušil, 
jak se vše bude po léta vyvíjet. 
A už vůbec ne, že to vezmu jako 
své poslání a poselství současné 
i budoucí generaci, že všechno 
začalo v Betlémě a že Vánoce 
jsou nekrásnější svátky rodiny,“ 
vyznal se pořadatel akce Josef 
Kleinwächter. Toho u příležitosti 
desátého výročí napadla nová 
myšlenka postavit betlém s pří-
vlastkem frýdecko-místecký. 
Vymyslel náročné dílo, jehož 

Betlémy u Kleinwächtera

BETLÉMY NA ŠTĚPÁNA: Řezbářský workshop v tiskárně Kle-
inwächter.   Foto: Petr Pavelka

výrobu se rozhodl rozdělit do ně-
kolika let a která bude ukázkou 
řezbářského umění. Před kon-
cem roku slibovaný řezbářský 
plenér započal betlém, který by 
měl být široký šest až osm metrů 
s dvoumetrovým pozadím, které 
bude tvořit panorama Frýdku-
-Místku. „Největší poklonu zcela 
jistě zaslouží místní řezbáři Ane-
tta, Křivák a Rozehnal, kteří díky 
svému řezbářskému umění vy-
tvořili nádhernou vánoční atmo-
sféru, když se pod jejich rukama 
rodil sv. Josef, panna Marie a tři 
králové. Děkuji také hudebníkům 
z Oder pod vedením Martina 
Jakubíka, kteří po celé dva dny 
tvořili krásnou zvukovou kulisu v 
podobě koled a barokní vánoční 
hudby, a všem, kteří mi pomá-
hali s přípravou. V neposlední 
řadě i všem těm čtyřem tisícov-
kám lidí, co výstavu čtyř desítek 
betlémů zhlédli,“ hodnotil Josef 
Kleinwächter.  (pp)

Děti zpívaly na Vánoční notě
V magický den 12. 12. 2012 

proběhl v prostorách Nové 
scény Vlast již devátý ročník 
pěvecké soutěže Vánoční 
nota určené dětem mateř-
ských škol a žákům prvního 
stupně. Mezi pozvanými hosty 
nechyběla ani vedoucí odbo-
ru školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy paní Ilona Nowa-
ková, dětský folklórní soubor 
Ostravička a další hosté. 

Velký dík patří našim sponzo-
rům, bez kterých by se tato akce 
jistě nerealizovala, a to zejmé-
na technickým službám města 
Frýdek-Místek TS a.s., Sdružení 
rodičů a přátel školy při ZŠ J. z 
Poděbrad, Ovocentru Valašské 
Meziříčí a firmě SVA - NI Dolní Be-
nešov. Celou akci uváděly žákyně 
Adéla Šticová a Veronika Slezá-
ková, hudebně je doplnilo flétno-
vé trio a sbor žáků 1. stupně ZŠ 

Jiřího z Poděbrad. Jako již tradič-
ně zatančila Ostravička a rodiče 
dětí i další diváci mohli zhlédnout 
krásné vánoční výzdoby, které 
připravovaly vychovatelky školní 
družiny a učitelé prvního stupně. 
Soutěžní klání bylo velmi napína-
vé, děti se snažily a nebylo jedno-
duché vybrat vítěze z těch mnoha 
roztomilých soutěžících.

Nakonec byli vyhodnoceni jako 
nejlepší tito zpěváčci: 2. kategorie 
(1.-2. třídy): 1. místo – Lucie Fize-
rová (4. ZŠ), 2. místo – Michaela 
Popieluchová (8. ZŠ), 3. místo – 
Jiří Skotnica (6. ZŠ) a 3. kategorie 
(3.-5. třídy): 1. místo – Karolína 
Moniaková (5. ZŠ), 2. místo – Ka-
teřina Kameníková (8. ZŠ), 3. mís-
to – Tomáš Valošek (6. ZŠ). První 
kategorie byla již tradičně nesou-
těžní, což je určitě dobře, protože 
děti z mateřských škol by zvítězily 
všechny. Celou akci pak zakončil 
sbor žáků 1. stupně J. z Poděbrad 
a všichni se už mohli začít těšit na 
další ročník – desátý, který bude 
jistě ještě krásnější a úspěšnější.

VÁNOČNÍ NOTA: Vybrat ty nejlepší nebylo vůbec jednoduché.
Foto: Petr Pavelka

„Každoroční výroční osla-
vy založení Stounu budou i 
letos netradiční,“ informoval 
šéf a dramaturg hudebního 
klubu Stoun Kamil Rudolf a 
pokračuje: „I letos jsme se 
rozhodli uspořádat standard-
ní ples s živou hudbou.“

Ples se konal 11. ledna a 
hned den nato večer nazvaný 
Narozeninový Party – Hip Hop & 
DNB, ve znamení smrště nejlep-
ších fláků zmíněných hudebních 
žánrů v podání osvědčených 
stounovských DJ’s. 

„Klub Stoun se stal legendou, 
která přináší do Frýdku-Místku už 

Stoun slavil osmnáctiny
devatenáctým rokem kvalitní kul-
turu, a přitom neusíná na vavří-
nech. V minulém roce se u nás ve 
Stounu předvedli například Mňá-
ga & Žďorp, Moja Reč, Wohnout, 
Sunshine, Jiří Schmitzer, Monkey 
Business, Majk Spirit, Iné Kafe, 
Prago Union a mnoho dalších,“ 
připomíná dramaturg Stounu a 
doplňuje: „V tomto trendu bu-
deme pokračovat, z nejbližších 
stačí uvést již tradiční každoroční 
vystoupení Sto Zvířat 26. ledna, 
Ektor & Wich 15. února, UDG 16. 
února a nebo stálici českoslo-
venské scény Horkýže Slíže 22. 
března v rámci svého turné!“

V neděli 27. ledna od 15.00 v Národním 
domě proběhne již tradiční dětský karneval 
s Pavlem Novákem, tentokrát na netradiční 
téma „POHÁDKY NAŠICH VEČERNÍČKŮ.

Karneval zahájíme velkým průvodem 
pohádkových masek ze všech známých 
večerníčků, které se jistě dostaví v hojném 
počtu. Poté si všichni společně zatančíme v 
rytmu samby a twistu a děti se naučí i další 
tance. Karneval bude protkaný písničkami 
Pavla Nováka, při nichž si určitě zazpívají 
malí i velcí. Pro všechny budou připraveny 
malé odměny, protože „kdo si hraje nezlobí, 
odměnu si zaslouží“. K velké zábavě jistě 
přispějí i hádanky a soutěže. Bude to zkrát-
ka zábava pro celou rodinu, která rozhodně 
bude stát zato!

Večerníčkový karnevalVečerníčkový karneval
 s Pavlem Novákem s Pavlem Novákem

Leden ve Stounu již pravi-
delně patři legendární ska ka-
pele Sto zvířat. V sobotu 26. 
ledna zavítá tato partička do 
frýdecko-místeckého hudeb-
ního klub Stoun.

„Jsme rádi, že se k nám do 
klubu pravidelně Sto zvířat vrací, 
a tentokrát si fanoušci přijdou na 
své, protože skupina představí 
své nejnovější album „Hraju na 
klavír v bordelu“, které vydali 
v minulém roce,“ zve na akci šéf 
klubu Stoun Kamil Rudolf.

Historie této legendy sahá do 
roku 1990, kdy vznikla na tros-
kách studentského rock‘n‘roll 
bandu Matěj Čech. V průběhu 
doby prošla skupina mnoha per-
sonálními změnami a za tu dobu 
vyšlo kapele 10 CD, 2-DVD, 
1 CD singl a 1 EP vinyl, 1 MC 
(kazetu) nepočítaje. Poslední 

Do Stounu přijede skupina Sto zvířat!
CD „Hraju na klavír v bordelu“ 
vydala skupina v minulém roce.

Sto zvířat jsou asi jedinou 
tuzemskou kapelou, jejíž popu-
larita soustavně už skoro dvaa-
dvacet let stoupá a která si zá-
roveň i na deváté desce udržuje 
vysokou kvalitu, a to hudební i 
textovou. Na posledních dvou 
albech navíc hrají ve výtečné se-
stavě a formě, takže je to oprav-
du radost poslouchat. Desítka 
muzikantů je dobře sehraná a 
aranžmá má dostatek disciplíny 
na to, aby nikdo z nich zbytečně 
netrčel z harmonického celku. 

„Zvířata“ jsou velmi spontánní 
uskupení. Vytrvale se věnují mu-
zice, jež třeská v rytmech ska, 
swingu nebo rocksteady. Jsou to 
vlastně lidovkové songy, které se 
obsahem dotýkají nejrůznějších 
témat – erotiky (CD Postelový 

scény), posledních věcí člověka 
(Rozptýlení pro pozůstalé – 2007) 
a dalších koutů lidské existence.

„Kdo má rád kvalitní ska-
-čko s chytlavými melodiemi a 
inteligentními texty, by si neměl 
koncert Sto zvířat 26. ledna ne-
chat ujít,“ říká dramaturg Stounu 
Kamil Rudolf a pokračuje: „Sa-
mozřejmě zveme nejen skalní 
fandy, ale i milovníky kvalitní 
muziky, kteří na koncertě této 
skvělé partičky ještě nebyli.“ 

Vstupenky na koncert v ceně 
170 Kč jsou k dostání v předpro-
deji v Beskydském informačním 
centru na Zámeckém náměstí 
ve Frýdku a na Náměstí Svobo-
dy v Místku. Dále se vstupenky 
prodávají ve Stounu ve dnech, 
které jsou uvedeny v programu, 
a to vždy od 18 hodin. Online 
předprodej na eventim.cz
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SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,
tel: 558 434 154, 558 434 525

e-mail: info@klicfm.cz
www.klicfm.cz

SVČ
te

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

Tel.: 605 249 705,
kontakt: Ing. Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

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 tech-
niky 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 zá-
bavy, písniček a her v malých skupinách 6 
dětí, výuky se mohou účastnit i mladší sou-
rozenci. 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)

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

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ 

MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:

ČAS, KTERÝ SE NEZASTAVÍ
Výstava představí hodiny a hodinky, kte-
ré koupilo, darem či sběrem získalo do 
svých sbírek Muzeum Beskyd. Návštěvní-
ci si budou moci prohlédnout hodiny ná-
stěnné (rámové, pendlovky, švarcvaldky, 
kuchyňské), stolní (tabernáklové, sloupo-
vé, přízední), budíky, kapesní a náram-
kové hodinky, hodiny z věže Frýdeckého 
zámku a další. Hodiny jsou většinou vy-
robeny anonymními hodináři v období 18. 
až 20. století. Potrvá do 23. března 2013.

DRÁTENÍCI
Výstava přináší základní informace o his-
torii tohoto neobvyklého řemesla. Přibli-
žuje ho v původní formě prostřednictvím 
téměř zapomenutých zvyků a pověr, za-
chycuje nejdůležitější momenty v životě 
potulných řemeslníků a jejich rodin – od 
narození chlapce přes jeho odchod do 
světa až po každodenní život spojený 
s prací. Potrvá do 27. ledna 2013.

Z ÚSTAVU DO ŽIVOTA
Výstava fotografií Pavly Herzánové, která 
vznikla na základě projektu „Podpora pro-
cesu transformace pobytových sociálních 
služeb v Moravskoslezském kraji“. Potrvá 
do 29. ledna 2013.
POHLEDY NA NÁŠ FRÝDEK A MÍSTEK
Dominanty města na obrazech vystave-
ných v Zámecké expozici. Ve sbírce Muzea 
Beskyd se nachází řada cenných obrazů a 
grafik s pohledy na různá místa i méně zná-
má zákoutí našeho města, které si občané 
již nepamatují. Proměny, jak je zachytili 
naši výtvarní umělci i slavní rodáci, můžete 
zhlédnout na výstavě obrazů, které vhodně 
doplňují interiéry Zámecké expozice. Verni-
sáž v neděli 20. ledna v 15 hodin ve Frýdec-
kém zámku. Potrvá do 28. dubna.

TRADIČNÍ LANGŮV BETLEM 
v kapli sv. Barbory doplní menší výstava 
betlémů současných řezbářů. Výstava je 
instalována v sakristii kaple a je součástí 
stálé expozice Frýdek – mariánské poutní 
místo. Potrvá do 3. února 2013
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
Čtvrtek 7. února v 19 hodin – Rytířský sál 

Frýdeckého zámku
Čtvrtý zámecký koncert
JIŘÍ PAZOUR – klavír

KLUB MAMINEK BROUČCI
Farní 1, Frýdek-Místek

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

+ Po, Čt 15.00-18.00h.

UPOZORNĚNÍ!
Můžete využít odpoledního programu – 

vždy v pondělí a ve středu 15.00-18.00 h.
Témata na tvoření a výtvarku pro děti ne-
budou plánovaná předem, vždy záleží na 
dohodě s maminkami! 1.-6. února bude 
probíhat stěhování Broučků do nových 
prostor (Místek, Palackého 129). V tuto 
dobu bude v Broučkách zavřeno!!!

22. 1. - Stavíme sněhuláka
Přijďte si s dětmi užít sněhu (pokud bude 
vhodné počasí)! Postavíme sněhuláka a 
čekají nás i jiné radovánky na sněhu. Sta-
vět můžeme na zahradě Broučků, nebo 
se projdeme do blízkého zámeckého par-
ku. Sraz v Broučkách v 10.00 hod.

29. 1. - Zvířátkový den
Pro děti jsou připraveny velmi jednoduché 
pohybové i vědomostní úkoly na motivy 
zvířátek. Nebudou chybět pěkné odměny! 
Začátek v 10.00 hod.

Pravidelný program 
Pondělí – Zpívánky 10.00 – 10.30 h.
Odpolední zpívánky 16.00 – 16.30 h. 

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

Hlídání dětí 
Středa – Cvičení s dětmi 10.00 – 10.30 h. 

Odpolední tvoření 16.00 – 16.30 h.
Čtvrtek – Veselé tvoření pro maminky i 

děti 10.00 – 10.30 h.
Pátek – Výtvarka pro děti 10.00 – 10.30 h.

SVČ KLÍČ

19. 1. 2013
MČR VE HŘE PEXESO

4. ročník mistrovského turnaje v oblíbené hře.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pioný-
rů 764, Místek, 8:30-15:00 hodin. Cena: 50,- 
Kč. Informace: Jiří Šnapka, Telefon: 558 111 
773, 604 524 066, E-mail: jirka@klicfm.cz

20. 1.2013
ŠPERKY PRO MLSNÉ JAZÝČKY

Originální šperkařská dílna pro malé i 
velké parádnice. Když vás šperk omrzí, 
můžete si na něm pochutnat. Vyrobíme si 
prstýnek z lékořice, malinovo-ostružinový 
náramek a bonbónový náhrdelník.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pioný-
rů 764, Místek, 9:00 – 12:00 hodin. Cena: 70 
Kč. Informace: Martina Fatrdlová, Telefon: 
736 150 088, E-mail: martina@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.

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.

Mezinárodní festival adventních a 
vánočních zvyků, koled a řemesel Sou-
znění v pátek 14. prosince zavítal i do 
kostela sv. Jakuba ve Frýdku-Místku. 
Nesl se ve znamení jednoho z charakte-
ristických rysů Souznění – organizátoři 
kladou důraz na propojování generací, 
kdy vedle profesionálů a uznávaných 
muzikantů dostávají prostor amatéři, 
popřípadě talentovaní hudebníci, kteří 
stojí na začátku své kariéry.

Úvod hostiny o několika hudebních 
chodech patřil v kostele sv. Jakuba trum-
petistům Mojmíru Blaštíkovi, Václavu Gri-
gorovi a varhanici Ivetě Bubíkové, kteří 
předvedli pompézní Sonátu Vespertina A 
8 od Pavla Josefa Vejvanovského. 

Pak se představili posluchači Základní 
umělecké školy duchovní hudby ve Frýdku-
-Místku. O žánrovou pestrost se postaraly 
Lucie Brusová se songem Halllelujah a 
Lenka Adámková s Mozartovou Agnus Dei. 
„Mám ráda tuto píseň a zajímá mě takový 
styl hudby,“ prozradila Lucie Brusová, proč si 
vybrala zrovna tuto skladbu Leonarda Cohe-
na, kterou přezpívala také Alexandra Burke.

Tento blok vyvrcholil varhanním pří-
spěvkem Veroniky Hrubišové, jež zvolila 
Bachovu Fantasii super: Komm, heiliger 
Geist, Herre.

V decentně rozverném tónu pokra-
čovalo Stadlerovo klarinetové kvarteto, 
jehož ladný projev evokoval nárazy po-
klidných mořských vln o pevninu. Posléze 

Mezinárodní festival adventních
a vánočních zvyků, koled a řemesel

se k muzikantům připojil známý basista 
Martin Gurbaľ. „Krásný kostelík, vynikající 
akustika, příjemné publikum,“ popsal ve 
stručnosti své dojmy z koncertu rodák z 
východoslovenských Lipan. 

Charismatický Gurbaľův výpravný hlas 
proplouval po citlivých dynamických vlnách 
Stadlerova klarinetového kvarteta inklinují-
cího spíše ke konejšivým hudebním vodám. 
Ani náznakem však k žádnému rušení ne-
docházelo. Všichni se vzájemně doplňovali. 
Ta symbióza mezi hudebníky a pěvcem 
byla opravdu příkladná. A inspirující.

Gurbaľ také dokázal do své hromové 
líbeznosti zejména v Dvořákových Biblic-
kých písních vnést prvky dramatičnosti, 
čímž si přítomné návštěvníky zcela přivál 
na svou stranu. Zároveň tak potvrdil, že 
mu svědčí nejen rozlehlé operní domy, 
ale rovněž menší prostory. 

„Oproti velkým sálům se v takovýchto 
kostelících zpívá podstatně lépe. Člověk 
se dobře slyší a může si s tónem pohrá-
vat. Navíc tento repertoár mám rád. Bylo 
zde příjemné prostředí, hráli se mnou pří-
jemní lidé, takže co více si člověk může 
přát,“ doplnil sólista opery Národního di-
vadla Moravskoslezského. 

Vrcholný umělecký zážitek umocnilo 
skvělé hudební zpracování klarinetisty 
kvarteta Aleše Pavlorka. 

Po loňské zastávce v kostele sv. Jana a 
Pavla se také sázka na komornější kostel 
sv. Jakuba ukázala jako zcela oprávněná.

19. ledna od 19.00 v Nové scéně 
Vlast se diváci mohou těšit na „du-
chařskou“ komedii Johna Patrika „Po-
hleď a budeš udiven“ v podání praž-
ského divadla Palace Theatre.

Děj příběhu se odehrává v bytě starého 
spisovatele, který krátce před smrtí odkáže 
své jmění svému lékaři. Po smrti doufá, že 
mu konečně nastane věčný klid a odpoči-
nek. Ovšem bohužel, to by se v jeho příbytku 
nesměli zabydlit další tři duchové. Svéhlavá 
blondýna, gentleman a indiánská válečnice. 
Aby toho nebylo málo, v domě se také zaby-
dlí mladá modelka, která se vydává za dceru 
zesnulého spisovatele. Mezi dívkou a dokto-
rem, který obydlí spisovatele stále navštěvu-
je, se začne vyvíjet vřelý vztah. Jenomže co 
když zamilovaný lékař přijde na to, že jeho 
vyvolená není ta, za kterou se vydává?

Atmosféru příběhu vykresluje hravá hud-
ba, která se místy pouští i do parodování 
slavných filmových scén. Na jevišti září sta-
robylý styl, jemuž vévodí dřevěná knihovna, 
zdobené křeslo nebo pohovka. Na stěnách 
visí portréty a vy tak máte pocit, že se sku-
tečně ocitáte v jiném prostředí.

Hrají: Jiří Langmajer, Máša Málková, 
Petr Křiváček, Martina Hudečková, Mulu-
še Bittnerová a David Suchařípa.

Pohleď a budeš udiven
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

DIVADLO
So 19. 1. v 19.00
John Pattrick

Pohleď a budeš udiven
Divadlo Palace Theatre

V duchařské komedii Pohleď a budeš 
udiven se střetává náš svět se světem 
zemřelých – aneb varování pro všech-
ny, kteří se těší, že je po smrti čeká klid-
ný život...
Hrají: Jiří Langmajer, Máša Málková, Petr 
Křiváček, Martina Hudečková, Miluše Bitt-
nerová a David Suchařípa
Předplatitelská skupina B
Vstupné v doprodeji 400 Kč.

DĚTEM
Ne 20. 1. v 15.00

O chytré kmotře lišce
Divadlo Andromeda

Kmotra Liška svou chytrostí a sympatic-
kou lstivostí napálí lidi, kteří si myslí, že 
jsou pány tvorstva. Situace řeší s důvti-
pem, humorem a trochou zlomyslnosti. 
Dokáže ale také pochopit, kdy její taška-
řice přesáhnou únosnou míru a své chy-
by napravit. Děti čeká spousta veselých 
zápletek, které samozřejmě dobře dopad-
nou. Pro děti od 4 let. Vstupné 60 Kč.

VÝSTAVY
4.-31. 1.

Denisa Krumpochová
Černobílá

Výstava fotografií. Vernisáž 4. 1. v 17.30.
Denisa Krumpochová je patnáctiletá 

absolventka Základní umělecké školy ve 
Frýdku-Místku. Nyní studuje Střední umě-

leckou školu v Ostravě.
KINO

St 16. 1. v 18.00
Svatba mezi citróny

Dánská romantická komedie od oscarové 
Susanne Bier láká na pohodovou atmo-
sféru, italské lokace, lehce vážné téma a 
Pierce Brosnana. Dánsko, romantická ko-
medie, 2D, 12+, titulky, 112 min., vstupné 
80 Kč, dámská jízda.

Čt 17. 1. v 19.00 - Argo
Dramatický thriller podle skutečné událos-
ti s Benem Affleckem před i za kamerou. 
Tajná operace na záchranu šesti Ameri-
čanů na pozadí vrcholící íránské revoluce 
v roce 1979. USA, thriller, 2D, přístupný, 
titulky, 120 min., vstupné 90 Kč.

Pá 18. 1. v 9.30
Pásmo filmových pohádek: Vánoční sen
Pásmo filmových pohádek pro nejmenší. 
ČR, animovaný, přístupný, vstupné 20 
Kč, pro děti, Bijásek.

Pá 18. a Ne 20. 1. v 17.00
Kozí příběh se sýrem

Volné pokračování úspěšného českého 3D 
animovaného filmu. Děj se tentokrát přene-
se ze středověké Prahy do pohádkového 
sýrového království. ČR, animovaný, 2D, 
přístupný, 82 min., vstupné 80 Kč, pro děti.

Pá 18. 1. v 19.00

Filmové okénko do historie: Anna 
Karenina

Nová adaptace klasického Tolstého ro-
mánu s Keirou Knightley a Judem Law-
em v hlavních rolích. Nadčasový příběh 
ukazuje sílu lásky, která prochází celým 
srdcem, v kulisách hýřivé a nestřídmé 
společnosti, jakou je carské Rusko. Velká 
Británie/Francie, drama, 2D, 12+, titulky, 
130 min., vstupné 80 Kč.

Ne 20. 1. v 19.00
Filmové okénko do historie: Bídníci

Hugh Jackmann, Russel Crowe, Anne 
Hathaway, Sacha Baron Cohen a další 
v novém muzikálovém zpracování kla-
sického Hugova románu. Velká Británie, 
drama/muzikál, 2D, titulky, 152 min., 
vstupné 100 Kč, premiéra

Po 21. 1. v 19.00
Miniprofil režiséra Thomase

Vinterberga: Hon
Stačí jedna malá, nevinná lež a život se za-
čne hroutit. Sugestivní, zneklidňující drama 
se skvělými hereckými výkony od klasika 
evropského filmu. Dánsko, drama, 2012, 
2D, 12+, titulky, 111 min., vstupné 100 Kč/
pro členy FK 80 Kč, premiéra. Filmový klub.

Út 22. 1. v 19.00
Miniprofil režiséra Thomase Vinter-

berga: Submarino
Dojemná výpověď o síle bratrské lásky a 
lidské vytrvalosti osudu navzdory. Emoci-
onálně vypjaté, vizuálně působivé sever-
ské drama. Dánsko, drama, 2010, 12+, 
titulky, 110 min., vstupné 90 Kč/pro členy 
FK 70 Kč. Filmový klub.

St 23. 1. v 10.00
Ve stínu

Kriminální příběh D. Ondříčka zasazený 
do 50. let minulého století. V hlavní roli I. 
Trojan, hudba J. P. Muchow. ČR/Sloven-
sko/Polsko/Izrael, detektivka, 2D, přístup-
ný, 106 min., vstupné 60 Kč, pro seniory

St 23. 1. v 19.00
Ve stínu

Kriminální příběh D. Ondříčka zasazený 
do 50. let minulého století. V hlavní roli I. 
Trojan, hudba J. P. Muchow. ČR/Sloven-
sko/Polsko/Izrael, detektivka, 2D, přístup-
ný, 106 min., vstupné 80 Kč.

Čt 24. 1. v 18.00
Wagnerův sen

Úvodní dokument k jarnímu cyklu zázna-
mů z Metropolitní opery v New Yorku, v 
němž uvedeme kompletní operní tetralogii 
Richarda Wagnera Prsten Nibelungův v 
režii jednoho z nejlepších operních režisé-
rů na světě, Roberta Lepageho. Dokument 
zblízka zachycuje, jaké hudební i divadelní 
obtíže klade realizace nejmonumentálněj-
šího operního díla na světě, a zároveň za-
znamenává celý průběh snahy o naplnění 
Wagnerova snu, jímž bylo dokonalé prove-
dení celého Prstenu. Režie S. Froemke, 
112 min. vstupné 200 Kč, premiéra.

Pá 25. - So 26. 1. v 17.00
Sammyho dobrodružství 2

Další podmořské dobrodružství nerozluč-
ných želvích přátel. Belgie, animovaný/
rodinný, 3D, přístupný, dabing, 93 min., 
vstupné 80 Kč, pro děti.

Pá 25. - So 26. 1. v 19.00
Nespoutaný Django

Hravý, šílený, krvavý a skrznaskrz zábav-
ný westernový biják od Quentina Taranti-
na. USA, western/drama, 2D, 15+, titulky, 
164 min., premiéra.

Ne 27. 1. v 17.00

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

DĚTEM
Ne 27. 1. v 15.00 Národní dům

Večerníčkový karneval s Pavlem 
Novákem

Rádi bychom vás pozvali na již tradiční 
karneval, tenkráte však na netradiční téma 
„POHÁDKY NAŠICH VEČERNÍČKŮ“. Kar-
neval zahájíme velkým průvodem pohádko-
vých masek ze všech známých večerníčků, 
které se jistě dostaví v hojném počtu. Poté 
si všichni společně zatančíme a zavrtíme se 
v rytmu samby a twistu a naučíme se i další 
tance. Karneval bude protkaný písničkami 
Pavla Nováka, při nichž si určitě zazpívají 
malí i velcí. Při hrách si nejen zasoutěžíme, 
ale zároveň se naučíme i pořádně fandit 
a podpořit své favority. Pro všechny jsou 
připraveny malé odměny, protože „kdo si 
hraje, nezlobí, odměnu si zaslouží!“ K velké 
zábavě jistě přispějí i hádanky a jazykola-
my inspirované našimi večerníčky, při nichž 
rozhodně nezůstane nikdo stranou. Bude 
to zkrátka zábava pro celou rodinu, která 
rozhodně stojí za to! A které postavy z ve-
černíčků s Pavlem Novákem přijedou? Tak 
to vám neprozradíme. Přijďte se s námi v 
lednu pobavit a uvidíte! Ale již nyní můžete 
tipovat a těšit na skvělé nedělní odpoledne. 
Pro děti od 3 let. Vstupné 60 Kč.

VÝSTAVY
1.-31. 1. - Karel Fryš - Z Habeše do 

Etiopie: Od pravěku do současnosti

Asterix a Obelix ve službách jejího 
veličenstva

Už čtvrté dobrodružství hrdinných Galů, 
které nezastaví ani samotný Caesar. V 
roli Obelixe se vrací Gérard Depardieu. 
Francie/Itálie/Španělsko/Maďarsko, ro-
dinná komedie, 2D, přístupný, dabing, 
125 min., vstupné 80 Kč, pro děti.

Ne 27. 1. v 19.00
Mládeži nepřístupno

Dvanáct hvězdných režisérů a přes dvě 
desítky hereckých ikon v novém povídko-
vém filmu. Hugh Jackman, Halle Berry, 
Emma Stone, Gerard Butler, Kate Winslet 
a další. USA, komedie, 2D, titulky, vstup-
né 90 Kč, premiéra

Po 28. 1. v 19.00
Speciální projekce pro členy Filmové-

ho klubu – Stud
Mrazivá analýza vyprázdněnosti sou-
časné produktivní generace, ve které se 
neschopnost lásky, citu a komunikace s 
ostatními transformuje do patologické zá-
vislosti na cyklicky se opakujících sexuál-
ních aktivitách. Velká Británie, drama, 2D, 
titulky, 101 min., ZDARMA. Filmový klub.

Út 29. 1. v 19.00
Projekt 100: Sunset Blvd.

Jeden z nejlepších filmů legendárního re-
žiséra Billyho Wildera líčí nezvladatelnou 
touhu bývalé hvězdy němého filmu Nor-
my Desmondové po comebacku, která si 
za tímto účelem najme neúspěšného scé-
náristu. Jízlivě přesný portrét specifického 
filmařského zákulisí získal z 11 nominací 
a tři Oscary. USA, drama, 2D, 1950, režie 
B. Wilder, titulky, vstupné 90 Kč/pro členy 
FK 70 Kč, premiéra. Filmový klub.

St 30. 1. v 19.00
Hororová středa: Sinister

Bacha, kam se stěhujete! Malý nenápad-
ný horor, který aspiruje na jeden z nej-
lepších žánrových příspěvků tohoto roku. 
USA, horor, 2D, 15+, titulky, 110 min., 
vstupné 80 Kč.

Čt 31. 1. v 17.00
Čtyřlístek ve službách krále

Konečně! Velké filmové dobrodružství 
Fifinky, Pindi, Bobíka a Myšpulína! ČR, 
animovaný, přístupný, 90 min., vstupné 
120 Kč, premiéra.

Čt 31. 1. v 19.00
Gangster Squad – Lovci mafie

Retrokriminálka pro fajnšmekry. L. A. 
Policie vs. mafie. Akce, humor, emoce, 
napětí = jeden z nejnadějnějších projektů 
roku. V hlavních rolích Sean Penn, Emma 
Stone, Ryan Gosling a další. USA, krimi, 
2D, titulky, vstupné 90 Kč, premiéra.

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek

Novodvorská 3478, tel.: 595 170 040
www.divadloctyrlistek.cz

Pro děti
Sobota 26. ledna v 15 hodin
Koblížkovo dobrodružství

loutková pohádka o Koblížkovi, který ute-
če lišce, potká Puňtu a spolu se ocitnou 
v cirkuse se skutečným klaunem – hraje 

Divadélko Jednadvě Frýdek-Místek
Vstupné 30 Kč.

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

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

Výstava studentů SŠ hotelová, obchod-
ní a polygrafická, Český Těšín, p. o.

POVRCHY
Vernisáž ve středu 16. ledna v 17 hodin.

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)

PENZION HRAD
Horní 1775 Frýdek-Místek

Tel.: 558 633 149
mobil: 603 584 524

Email: marketing@penzionhrad.cz
Web: www.penzionhrad.cz

Pravidelný program se středověkou 
tematikou s vystoupením středověkých 

tanečnic, šermířů a kejklířů, každou 
sobotu od 19:00 do 21:15 h.

Novinky v galerii:
Bohumil Nečas - obrazy
Ivana Pavlišová - obrazy

Karel Demel - grafika
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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

OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 18:00 - 02:00, ÚT až ČT 18:00 - 24:00,
PÁ a SO 18:00 - 04:00 ZAČÁTKY AKCÍ V 20:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00

HUDEBNÍ KLUB STOUN

Městská knihovna F-M

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

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

KLUB NEZBEDA

18. 1. NAA:SH:UP
DNB PARTY – SPECIAL GUESTS & 
DJs...
19. 1. HELL´N´ROLL
METALOVÝ MINIFESTIVAL – KAPELY: 
INGROWING, DOBYTČÍ MOR, VIRTUAL 
VOID, 8 DNÍ VENKOVA, ARS MORIENDI...
23. 1. STOUNDRUM *VSTUP ZDARMA*
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE *VSTUP 
ZDARMA*...
25. 1. REVOLTA & HIP-HOP PARTY
REVOLTA Z KRNOVA, KTERÝ SE PYŠ-
NÍ MILIÓNEM ZHLÉDNUTÍ NA YOUTU-
BE & HIP-HOP PARTY A DJs: LUCKY 
BOY, FLIPTYCK...

26. 1. STO ZVÍŘAT *PŘEDPRODEJ*
ZVÍŘATA ALIAS NEJLEPŠÍ SKA Z ČE-
-SKA OPĚT VE STOUNU! ZÁRUKA KVA-
LITNÍ PÁRTY...
30. 1. STOUNDRUM *VSTUP ZDARMA*
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA 
UPROSTŘED TÝDNE, LOCAL DJs 
*VSTUP ZDARMA*...

TIPY NA ÚNOR
15. 2. EKTOR A DJ WICH
16. 2. UDG
23. 2. SLIZEŇ – MC COCOMAN A MC 
DR. KARY
22. 3. HORKÝŽE SLÍŽE – TURNÉ K 
NOVÉ DESCE

18. 1. Hry se smysly
26. 1. Koktejl

31. 1. – 1. 2. Spaní v klubovně
Bude-li dost sněhu, zkusíme postavit 

sněhuláka, budeme bobovat…
Do nového roku 2013 přejeme všem 

dětem jen to nejlepší!!! 

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

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

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

Neformální spolek lidí vyznávajících
horskou turistiku. Aktuální akce na webu.

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

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

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

Těhotenské a poporodní centrum

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

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

28. 1. 2013 v 16:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

21. 1. 2013 v 16:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

23. 1. 2013 v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVO-

ROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
16. 1. 2013 v 16:00
TERMÍNY CVIČENÍ:

Taneční studio DANCEPOINT
Taneční studio DANCEPOINT

Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek
www.dancepoint.cz, tel. 552 342 804

Lekce street dance – pondělí až čtvrtek
Break Dance – pondělí 17:00-18:00
Electro boogie – úterý 17:30-18:30
V průběhu roku pro vás připravujeme 

taneční workshopy.

sobota 19. 1. 2013
Házenbál – tradiční ples házené FM

sobota 26. 1. 2013
Společenský ples Beskydské šachové školy

PŘIPRAVUJEME:
Sobota 9. 2. 2013 – Lašský bál

„Pokud se chce někdo podívat do daleké 
minulosti a nemá kouzelný prsten, ani ne-
zná čarovné heslo, může se mu to podařit, 
když navštíví tuto fotoreportáž. V Etiopii 
dnes žijí v hlubokých lesích lidé, kteří takto 
žili před mnoha staletími. K životu nepotře-
bují z civilizace skoro nic. A přesto jsou asi 
spokojenější než dnešní lidé. Oni nám ne-
závidí, my jim jejich klid občas ano.“

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA – LEDEN
Dana Vaňková - Rosa Coeli

Dana Vaňková pracuje jako vychovatelka 
v Denním stacionáři pro mentálně handica-
pované a focení je pro ni především poci-
tovou záležitostí. Ráda zachycuje obyčejné 
věci a nálady. Vede blog o fotografii – http://
terapieslovemipismem.blogspot.cz/

„Klášter…místo světel a stínů…nabité 
energií...vnímáte zřetelně to přímé napo-

jení vzhůru...“
Virtuální výstavy jsou k vidění na webové 

adrese vystavy.kulturafm.cz
KURZY – Národní dům
St 16. 1. v 18.00-19.30
Čt 17. 1. v 18.00-19.30

Tchaj-ťi čchüan
Tchaj-ťi čchüan je starý čínský systém 
meditace v pohybu, umění pěstování 
zdraví a bojového umění. Nepomáhá pou-
ze zbavit se zdravotních potíží, ale vede i 
k prohloubení rovnováhy organismu cel-
kové osobnosti člověka.
Kurzovné 700 Kč/10 lekcí (pokročilí), 600 
Kč/10 lekcí (začátečníci, mírně pokročilí)

Po 17. 1. v 17.00
Daovská jóga – Umění omlazení těla 

a organizmu
Daovská omlazovací jóga – východní me-
todika omlazení, různé protahovací cviky, 
zvláštní způsoby dýchání, energetická 
cvičení, uvolnění těla, zklidnění psychiky, 
masáže. Tato cvičení umí ozdravit orga-
nismus a mohou jej cvičit ženy v každém 
věku, které mají zájem udělat něco pro 
své zdraví. Kurzovné 700 Kč/10 lekcí

Út 22. 1. v 17.45-19.15
Salsa pro začátečníky

Salsa je latinsko-americký tanec. Dnes je 
velmi populární i v USA a Evropě a zaží-
vá boom i u nás. Vyznačuje se houpavý-
mi pohyby a slévá v sobě mnoho stylů. 
Obsahem kurzu je naučení a zvládnutí 
základních kroků. Vedou taneční mistři 
Zuzana a Tomáš Váchovi.
Kurzovné 1 200 Kč/pár/8 lekcí

Čt 24. 1. v 17.45-18.45
60 minut s arteterapií

Arteterapii můžeme vyložit jako léčbu 
uměním. Je vhodná pro ty, kteří chtějí 
rozvinout tvořivost, fantazii, vyjádřit své 
emoce nebo prostě „jen“ relaxovat. Bu-
deme pracovat s představami či hudbou, 
vytvoříme mandalu nebo koláž…
Kurzovné 300Kč/5 lekcí

PŘIPRAVUJEME
St 6. 2. v 9.30-10.30

Cvičení rodičů s dětmi 2–5 let
V hodinách cvičení pro rodiče s dětmi 

vám nabízíme program pro děti v dopro-
vodu dospělého, zaměřený na procvičo-

vání hrubé a jemné motoriky.
Kurzovné 500Kč/10 lekcí

Čt 7. 2. v 19.00 Muzeum Beskyd – Rytíř-
ský sál Frýdeckého zámku

Jiří Pazour - Klavírní improvizace
Předplatitelská skupina Zámecké koncer-

ty. Doprodej vstupenek od 15. 1.
9.-10. 2. Nová scéna Vlast

Cyklocestování 2013
Další ročník tradičního cestovatelského 
festivalu. Besedy, diashow, promítání, 

diskuse, filmy a zajímaví hosté. Více na 
www.cyklocestovani.cz.

Út 12. 2. v 14.00-15.30 (pokročilí 9-12 
let) Národní dům

v 15.45-17.15 (začátečníci 9-12 let) 
Národní dům

v 17.30-19.00 (13-16 let) Národní dům
Divadelní škola

KulturaFM ve spolupráci s Komorní scénou 
21 pořádá II. semestr DIVADELNÍ ŠKOLY 
pro zájemce ve věkových kategoriích 9-12 
let a 13-16 let. Po úspěšném zahájení I. 
semestru Divadelní školy se v druhém po-
loletí bude otevírat i jeho pokračování. To 
bude zaměřené především na spolupráci 
v kolektivu na jevišti v rámci etud a pozdě-
ji inscenace, při jejímž vzniku si účastníci 
mohou vyzkoušet nejen základní herecké 
dovednosti (zvládnutí postavy, koncentraci, 
uvědomělou sebeprezentaci), ale i praktic-
ké fungování vzniku divadelní inscenace 
skrze režii, scenáristiky, dramaturgii nebo 
scénografii. Součástí lekcí divadelní školy 
je i praktická a teoretická příprava na SŠ či 
VŠ se zaměřením na divadlo, možnost ná-
vštěvy divadelního festivalu se vzniklou in-
scenací a zhlédnutí divadelního představení 
s besedou a analýzou zdarma. Lektor: BcA 
Hana Magdoňová, tel. 733 546 806.
Více na www.facebook.com/DivadelniSkola

Kurzovné 10 lekcí/600 Kč
Út 13. 2. 19.00 Kino Petra Bezruče

Věra Špinarová & Kapela Adama Pavlíka
Vstupné 260/280 Kč. Předprodej vstupe-

nek zahájen!
So 13. 2. 19.00 Nová scéna Vlast

J. V. Gogol - Hráči
Divadlo Petra Bezruče

Divadlo – předplatitelská skupina B. Vstup-
né 400 Kč, doprodej vstupenek od 15. 1.

Ne 21. 2. 18.00 Nová scéna Vlast
R. Wagner - Das Rheingold (Zlato Rýna)
Záznam z metropolitní opery v New Yor-
ku. První díl tetralogie Prsten Nibelungův. 
Diriguje J. Levine. Předprodej od 15. 1.

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 
(obsahová náplň: praktické nácviky mani-
pulace s dítětem, masáže kojenců, meto-
dika správného krmení, relaxační polohy 
pro zklidnění nespavých a hyperaktivních 

dětí) pod vedením fyzioterapeutky
I. BLOK PRO DĚTI od 3-6 měsíců

18. 1., 25. 1., 7. 2., 14. 2., 21. 2.– 9:00
II. BLOK PRO DĚTI od 8-12 měsíců

18. 1., 25. 1., 7. 2., 14. 2., 21. 2. – 10:15

17. 1. (čt) od 20h – VĚTRÁNÍ hlasivek, 
strun, kláves a zpěvníků...

Pravidelné setkání amatérských muzikan-
tů, kteří si dělají radost společným hraním 
a zpěvem (folk, folklór a blízké žánrové 
příbuzenstvo). Máte-li chuť, přijďte pose-
dět, poslouchat, zazpívat si a třeba si i 
zahrát. VSTUP ZDARMA.

24. 1. (čt) od 20h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební 

svobodné jamování. Většinou hrají: Da-
vid, Michal, Matěj..., či kdokoliv, kdo má 
zrovna chuť hrát. VSTUP ZDARMA.

31. 1. (čt) od 19h – Folk &. Country 
Jam Session

Pravidelné setkání a hudební jamování pří-
znivců „čundrácké“ muziky vonící dálkami, 
ohněm a přátelstvím. VSTUP ZDARMA.

Aktuální výstavy:
D. Krumpochová, K. Holzmannová, K. 
Vítková – Tři pohledy – výstava fotografií 
tří členek Vratimovského Centra dětské 
komunikace od 3. 1. do 28. 2. 2013

24. 1. v 17.30
Autorské čtení Luboše 
Majzlíka ze sbírky Prosté 
prolety - knihovna Místek, Modrý salonek

31. 1. v 16.30
Přednáška Mgr. Miloše Krále – Setkání 
Cézanne a Pissarro - knihovna Místek, 

Modrý salonek
10. 1. až 20.2. 

výstava fotografií – Andrea Filipcová, 
Petra Kwacková - knihovna Místek
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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
Možnost zkráceného studia.

REVIZE A OPRAVY
PLYNOVÝCH KOTLŮ

776 355 555

HODINOVÝ
MANŽEL
- nonstop -

605 541 913
www.opravimeihned.cz

VEDENÍ
ÚČETNICTVÍ

A DANÍ
www.foring-dane.cz
Mobil:  606 049 976


