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slovo primátora
Vážení občané,
máme za sebou první akci Adventu 

ve městě, kdy jsme společně na místec-
kém náměstí rozsvítili Vánoční strom a 
s ním celou vánoční výzdobu ve městě. 
Potěšilo mě z pódia, kolik z vás si nene-
chalo tento zážitek ujít, a věřím, že velké 
návštěvnosti se budou těšit i další připra-
vené akce, jejichž kompletní výčet najde-
te v tomto zpravodaji. Za všechny bych 
upozornil na pátek 5. prosince, kdy se na 
náměstí objeví Mikuláš s rozvernými čer-
ty a milými anděly, i cirkusem trochu jinak. Ve středu 10. prosince se 
připojíme k akci Česko zpívá koledy, kdy se i ve Frýdku-Místku stejně 
jako v jiných městech budou ve stejný čas zpívat tři stejné vánoční 
písně. O Stříbrné sobotě jste s celou rodinou zváni na hromadné vy-
pouštění balónků s přáním Ježíškovi a o Zlaté neděli na živý betlém. 
Akcí je samozřejmě mnohem více a doufáme, že si v nich vyberete 
podle svého a zpříjemní vám čekání na Vánoce. Ty jsou spojeny s dár-
ky a vždy jsou nejhezčí ty ručně a s láskou vyrobené. První tohoto 
druhu si pro nás všechny připravila mateřská školka Anenská, která 
připravila ozdoby na letošní Vánoční strom. Chtěl bych všem, kteří je 
spoluvytvářeli, za nás za všechny poděkovat. Stejně tak všem, kteří se 
podíleli a budou podílet na jednotlivých adventních akcích a přispějí tak 
k předvánoční atmosféře ve městě.  Radim Vrbata
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V neděli 14. prosince začnou 
platit nové jízdní řády pro MHD, 
která zůstává zachována v re-
žimu zdarma. Na linkách došlo 
zejména k časovým změnám, 
na některých přibyly spoje 
zcela nové a na některých byly 
zrušeny vybrané zastávky. Jed-
notlivé spoje některých linek 
jsou také vedeny jinou trasou. 
Nové jízdní řády již jsou zve-
řejněny v elektronické podobě 
na webových stránkách města 
i dopravce. V tištěné podobě 
budou k dispozici od 1. prosin-
ce na autobusovém stanovišti 
za 20 korun.

Největší počet změn byl pro-
veden na linkách č. 2, 4, 6 a 9. 
Nejvíce nových spojů přibylo 
na lince č. 8 Paskov – Frýdek-
-Místek – Staré Město – Skalice 
a dva nové spoje jsou také na 
lince č. 14 do Janovic. Zcela po-

změněny byly časy všech spojů 
na linkách č. 12 do Staříče a č. 
16 do Palkovic a Zelinkovic. 

Velká změna čeká také na 
cestující linek č. 2 a 7. Na auto-
busovou zastávku hypermarket 
Tesco budou od 14. prosince 
zajíždět pouze vybrané spoje 
linky č. 2 a linka č. 7 zde nebu-
de stavět vůbec. Důvodem je 
ukončení smlouvy s dopravcem, 
kterému Tesco přispívalo na 
zajištění dopravní obslužnosti, 
tedy platilo za to, že městské au-
tobusy vozí zákazníky do jejich 
hypermarketu Tesco. Nyní ale 
smlouvu vypovědělo a za do-
pravu zákazníků autobusem do 
hypermarketu už platit nechce. 

„Město mělo zájem na tom, 
aby občané měli i nadále mož-
nost zajíždět až k Tescu. Svolali 
jsme jednání, na kterém jsme 
se chtěli se zástupci Tesca do-

mluvit na rozsahu obslužnosti 
zastávky a výši příspěvku. Ze 
strany Tesca ale nebyla vůle, 
nikdo na jednání nepřišel. Město 
není povinno zajišťovat dopravu 
do komerčních nákupních cen-
ter, vychází vstříc ale těm, které 
na dopravu svých klientů přispí-
vají. Informace o omezení do-
pravy k Tescu jsme v předstihu 
vyvěsili v autobusových linkách, 
které k hypermarketu dosud za-
jíždí,“ vysvětlil náměstek primá-
tora Karel Deutscher. 

Doporučujeme cestujícím 
MHD, aby si pečlivě prostudo-
vali nové jízdní řády a vyhnuli se 
tak případným komplikacím spo-
jeným s případným opožděným 
příjezdem do místa určení. 
Upravené jízdní řády a apli-
kaci pro mobily lze stáhnout 
z webových stránek města 

– (O městě – Doprava – MHD) 

MHD zůstává zdarma, mění se jízdní řády

Už v pátek 28. listopadu 
dýchla na obyvatele Frýdku-
-Místku naplno předvánoční 
atmosféra, když místecké ná-
městí Svobody ožilo Vánoční-
mi trhy a v podvečer byl slav-
nostně rozsvícen Vánoční 
strom, třináctimetrový smrk, 
se kterým se rozzářila také 
celá vánoční výzdoba města.

Po kulturním programu urče-
ném nejprve dětem, pak mládeži 
a nakonec všem generacím, kte-
ré spojuje soubor lidových písní a 

tanců Ostravica, došlo na slav-
nostní akt, kterého se chopil za 
účasti vybraného dítěte primátor 
Radim Vrbata. Společně otočili 
klíčem, který v kouzelném zám-
ku spustil vánoční atmosféru, a 
protože k ní patří překvapení, do-
čkalo se ho i zaplněné náměstí. 
Píseň Happy Christmas spustila 
na fasádě jednoho z domů video-
mapping, ukázku jednoho z no-
vějších směrů audio-vizuálního 
umění, která rozhodně zaujala. 
Povedený večer pak s jistotou 

KLÍČ K VÁNOCŮM: Primátor Radim Vrbata s malou Eliškou se postarali o zažehnutí té správné 
vánoční atmosféry.  Foto: Petr Pavelka

Advent znovu naplnil náměstíAdvent znovu naplnil náměstí

udržel Tomáš Kočko a jeho Or-
chestr. Povedl se i doprovodný 
program s dlouhonohými anděly 
či vánočními dílnami Středis-
ka volného času Klíč, kde bylo 
možné vyrobit si krajkovanou 
baňku, papírový vánoční stro-
meček v květináči, vykrajovanou 
vánoční ozdobu z včelího plástu 
nebo vánoční přání. Vše doplňo-
valy Vánoční trhy, které skončí až 
před Štědrým dnem a ve čtvrtek 
4. a 18. prosince budou obo-
haceny také nabídkou Beskyd-
ských farmářských trhů.

Místecké náměstí není jen 
místem mnoha akcí, ale také se 
zde koná veřejná sbírka „Vá-
noční strom“, která bude trvat 
až do konce letošního roku. Vý-
těžek sbírky je určen tentokrát 
pro jesle, na vybavení zahrady 
houpačkami, průlezkami a jinými 
hracími prvky pro nejmenší děti. 
Kromě pokladničky lze peněžní 
prostředky zasílat také na číslo 
účtu 4433000207/0100. Loni se 
vybralo téměř padesát tisíc korun 
na Azylový dům Bethel.  (pp)SLAVNOSTNÍ DEFILÉ: S Vánočním stromem na náměstí se naplno 

rozzářila vánoční výzdoba v celém městě.  Foto: Petr Pavelka
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krátce
Další dotace

Statutárnímu městu Frýdek-
-Místek bylo dne 25. listopadu 
schváleno přidělení dotace z Re-
gionálního operačního programu 
na projekt „Multifunkční hřiště v 
areálu Olešná“. Celkové náklady 
činily 11,353 milionu korun, zís-
kaná dotace 9,41 milionu.

Uzavřený magistrát
Z provozně technických a or-

ganizačních důvodů bude dne 31. 
12. 2014 Magistrát města Frýd-
ku-Místku pro veřejnost uzavřen. 
Podatelny magistrátu budou ve 
standardním provozu od 8 do 17 
hodin. Hlavní pokladna v budově 
Radniční 1148 bude v provozu do 
9.30 a hlavní pokladna v budově 
Palackého do 9 hodin.

Oceněný film
Karlovy Vary hostily již 47. 

ročník nejstaršího festivalu filmů 
s turistickou tematikou na svě-
tě TOURFILM. Oceněny byly 
opět ty nejlepší snímky z ob-
lasti cestovního ruchu, sezóny 
2013/2014. Zároveň se pojed-
nadvacáté konal v rámci festi-
valu také festival představující 
snímky českých regionů – TOUR 
REGION FILM. Porota v něm 
vybírala z 64 filmů, 35 spotů a 
30 multimédií. Cenu Jury Prix v 
kategorii Filmy si odnesla obec-
ně prospěšná společnost Desti-
nační management turistické 
oblasti Beskydy-Valašsko, jejímž 
zakladatelem je Statutární město 
Frýdek-Místek, s filmem Ideální 
zimní dovolená v Beskydech.

Vánoční koncert
Ženský pěvecký sbor Bo-

huslava Martinů z Frýdku-Místku 
zve příznivce sborového zpě-
vu, krásné hudby a hudebních 
překvapení na vánoční koncert, 
který se koná 27. prosince v 16 
hodin v Rytířském sále Frýdecké-
ho zámku. Vstupné dobrovolné.

Rotary pomáhá
Rotary Klub Frýdek-Místek při-

pravil na středu 3. prosince od 18 
hodin v Basilice minor Navštívení 
Panny Marie ve Frýdku adventní 
koncert s dobrovolným vstupným 
pěveckého sboru Chorus Ostra-
va, pořádaný ve prospěch Domu 
pokojného stáří U Panny Marie 
Frýdecké, který nabízí služby li-
dem se sníženou soběstačností 
zejména z důvodu věku, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou po-
moc jiné fyzické osoby.

Slavnosti oříšků
Dlouholetou tradici mají v lís-

kovecké škole Slavnosti lískových 
oříšků. Každoročně jsou zaměře-
ny na ekologickou tématiku, letos 
konkrétně na odpady. Žáci osmé 
třídy a členové ekotýmu si připra-
vili pro žáky I. stupně osm disciplín 
zaměřených na odpady z různých 
pohledů. Školáci například hma-
tem odpady rozpoznávali, odpady 
lovili, trefovali se jimi do správných 
kontejnerů nebo skládali puzzle. 
Maskoty letošních slavností byli 
večerníčkovi Krysáci, kteří žijí mezi 
odpady na smetišti.  (pp)

„Průmyslové zóny jsou velmi 
důležité pro zaměstnanost. Tě-
žíme samozřejmě z blízkosti no-
šovické průmyslové zóny, ale i ty 
vybudované městem dávají práci 
nezanedbatelnému počtu lidí. V 
Chlebovicích (12,5 ha) pracuje 
zhruba 450 zaměstnanců, další 
dvě stovky v zóně Lískovec. Další 
průmyslová zóna se nabízí v býva-
lém vojenském areálu na ulici Pal-
kovické, kde je k dispozici okolo 
26 hektarů. Stávající objekty jsou 
pronajímány jako sklady a garáže, 
funguje zde i ubytovna. Nově by 
zde mohly vzniknout malé a střed-
ní podniky. Lokalita je vhodná pro 
potravinářský průmysl i pro lehkou 
průmyslovou výrobu, která se 
může vyskytovat i v blízkosti obyd-
lených oblastí, protože má mini-
mální dopad na životní prostředí 
– například výroba oděvů, obuvi, 
nábytku nebo spotřební elektroni-
ky. V předchozím volebním období 
už jsme jednali s některými poten-
cionálními investory, připravujeme 
možné rozšíření inženýrských sítí a 
sledujeme možnosti spolufinanco-
vání z fondů EU.“ 

Michal Pobucký za ČSSD
„I hnutí ANO považuje prů-

myslové zóny za důležitý nástroj 
zaměstnanosti ve městě, proto 
chceme věnovat této problemati-
ce patřičnou pozornost a navázat 
na dosavadní úsilí radnice. Rege-
nerace areálu bývalých kasáren 
se nabízí jako dobrá varianta, ale 
je nutné pečlivě vybírat, jakému 
typu investorů zde dát příležitost. 
Sledovanými parametry by měl 
být především počet zaměstnan-
ců s ohledem na plochu, kterou 
potřebují mít k dispozici, ale také 

například výše nabízených mezd, 
protože i tento faktor se následně 
může promítnout v dalším rozvoji 
města. Existují už konkrétní zájem-
ci, i docela zajímavé projekty, ale 
vše je teprve v počátečním stadiu. 
Určitě bychom ale chtěli, aby se 
otázka další průmyslové zóny ve 
městě dotáhla do konce a ve Frýd-
ku-Místku vznikla další pracovní 
místa zejména pro naše občany.“

Jakub Míček za ANO
„Odpověď na tuto otázku je 

jednoznačně kladná, vždyť vznik 
nové průmyslové zóny mělo 
politické hnutí Naše město F-M 
ve svém programu. Proto vítá-
me všechny aktivity vedoucí k 
povzbuzení zájmu investorů, 
kteří svou činností u nás vytvoří 
nová pracovní místa. Nejlépe se 
průmyslová zóna připravuje pro 
předem daného investora, kdy 
jsou známy požadované nároky 
na její velikost, kapacitu inže-
nýrských sítí, dopravní napojení 
apod. Na vybudování příměstské 
nebo městské průmyslové zóny 
by bylo ideální využít tzv. brown-
fields, tedy pozemků a nemovitos-
tí uvnitř urbanizovaného území, 
které již ztratily svou funkci a vy-
užití, jsou tvořeny zdevastovanými 
opuštěnými výrobními či jinými 
budovami a často představují 
ekologickou zátěž. Rekonstrukce 
či revitalizace takovýchto nemovi-
tostí k novému efektivnímu využití 
bývá podporována z fondů EU. 
Pokud bychom tedy chtěli podpo-
řit velkou průmyslovou zónu typu 
Nošovice, museli bychom společ-
ně s okolními svazky obcí najít v 
regionu dostatečně velké území...

(Pokračování na straně 7)

Rada seniorů je poradním 
orgánem primátora, a tak na 
prvním jednání v tomto voleb-
ním období byl jejím předsedou 
nově zvolen primátor Radim 
Vrbata a místopředsedou jeho 
náměstek Petr Gaj, který má ve 
své kompetenci sociální oblast.

V radě seniorů jsou zástupci 
svazu důchodců, svazu pro po-
stižené civilizačními chorobami, 
domova pro seniory, ale i měst-
ské a státní policie. Prioritou 
jednání bylo seznámit se s akti-
vitou jednotlivých složek rady a 
jejich plány na příští rok, ale také 
s podněty na vylepšení spolu-
práce nebo řešení problémů, 
které seniory trápí. 

„Vyslechli jsme si mnoho in-
formací a podnětů. V příštím roce 
bychom rádi pokračovali v projek-
tu Řetízek, v jehož rámci městští 
policisté nabízí seniorům z města 
a nejbližšího okolí montáž bez-

pečnostních řetízků na dveře. 
Usilovat budeme o další finance 
z ministerstva vnitra na značení 
jízdních kol syntetickou DNA, kte-
ré bylo zahájeno letos a u obča-
nů mělo veliký ohlas. Městská po-
licie by také měla do konce roku 
zpracovat návrh tematických 
přednášek pro seniory pro příští 
rok. Následně bychom ho předlo-
žili v klubech pro seniory, aby si 
sami vybrali, které z nich by pro 
ně byly přínosem. Obnovit by-
chom chtěli také praktické ukázky 
a kurzy sebeobrany pro seniory, 
ve kterých by si osvojili způso-
by chování v případě napadení 
nejen na ulici, v obchodě nebo 
hromadném dopravním prostřed-
ku, ale také v domácím prostředí, 
protože páchání domácího násilí 
na seniorech se objevuje častěji 
než v minulosti, což potvrdili zá-
stupci policie,“ uvedl náměstek 
primátora Petr Gaj.

Primátor se poprvé sešel s radou seniorů

Hovořilo se také o plánu 
vybudovat ve městě Spole-
čenský dům pro seniory, který 
by nabízel prostory a vybavení 
pro aktivní, ale i pasivní trávení 
volného času. „Dohodli jsme, 
že zástupci svazu důchodců do 
příštího jednání, které se usku-
teční v polovině prosince, vyti-
pují konkrétní budovy na území 

města vhodné pro takovýto typ 
zařízení a přiblíží nám představu 
o jeho vybavení. Společně by-
chom pak hledali možnosti pro 
jeho vybudování,“ řekl primátor 
Radim Vrbata s tím, že cílem je 
podporovat seniory v aktivním 
způsobu života, protože ten 
je udržuje v dobré psychické i 
fyzické kondici. 

Téma: Má mít město 
další průmyslovou zónu?

rozhovor
Petr Gaj: Sociální služby ve městě fungují

Petr Gaj (33 let) z hnutí ANO se 
stal náměstkem primátora, kte-
rému byla svěřena sociální péče, 
sociální služby, protidrogové akti-
vity, prevence kriminality a zdra-
votnictví. K tomu má nejblíže, je 
absolventem Ostravské univer-
zity a naposledy působil jako 
záchranář na urgentním příjmu 
Fakultní nemocnice Ostrava.
Snažíte se seznamovat s jed-
notlivými zařízeními města, jaké 
dojmy už jste stačil získat?
„Postupně chci navštívit všech-
ny organizace a v těch, které už 
jsem stihl poznat, jsou kvalitní lidé 
na svých místech, patří jim úcta a 
poklona za to, jak fungují. Sociál-
ní služby a péče ve městě i díky 
úředníkům magistrátu vzkvétají, je 
vidět kus práce a hlavně další ná-
pady a vůle věci dále zlepšovat.“
Populace stárne, jak je podle vás 
postaráno o nejstarší generaci?
„Penzion pro seniory je sice ve 
starých prostorách, kde se bu-
deme muset věnovat zateplová-
ní budov, ale mají tady například 
pěkný relaxační venkovní kou-
tek, kde si mohou zahrát kužel-
ky nebo pétanque, vevnitř mají 
kulečník, knihovnu a další mož-
nosti vyžití. Domov pro seniory 
je ve velmi pěkném prostředí a 
zase – keramická dílna, relaxač-
ní místnost pro terapii světlem, 
důchodci mi tady zpívali, recito-
vali básničky, bylo vidět, že jsou 
spokojení a že se umí bavit.“
A co naopak ti nejmenší?
„Byli jsme se podívat v jeslích, ale 
jejich provoz znám osobně, takže 
vím, že se postupně opravují jed-
notlivé pavilony, jejich střechy, je 
tam krásná jídelna, příjemný per-
sonál. Je určitě dobře, že takové 

zařízení ve městě máme, protože 
život je dnes pro rodiče velmi hek-
tický a někteří potřebují pomoci 
s dětmi už od jejich útlého věku.“
Pomoc potřebují i mentálně 
či zdravotně postižení a další 
osoby, které si samy pomoci 
nemohou. Jsme na ně připra-
veni ve všech oblastech?
„Sociální služby ve městě se stá-
le rozrůstají a můžeme být hrdí, 
jak fungují. Dokážou si na sebe 
sehnat dotace, peníze z různých 
projektů. Například v Žirafě, kde 
se věnují mentálně postiženým, 
mi řekli, že už nic nepotřebují. 
Každopádně sociální oblast se 
stále vyvíjí a my musíme být při-
praveni reagovat. Existují i nějaké 
rozvojové záměry, například vý-
stavba arboreta u hospice, který 
už jsem rovněž navštívil. Frýdek-
-Místek je tímto zařízením jedi-
nečný a není tam co vytknout.“
Jedna osobnější otázka na závěr 
– co vyplňuje váš volný čas?
„Nejvíce času určitě malý tříletý 
syn Vojta, jinak mám rád turis-
tiku, kolo, brusle, hory, kde se 
dá odpočinout od shonu, občas 
vezmu do ruky kytaru.“  (pp)



3 Listopad 2014Zpravodajství

městská policie
Házel předměty

ze sedmého patra
14. 11. byla hlídka přivolána 

k muži, který ze 7. patra vyhazo-
val různé předměty z okna. Po 
příjezdu se hlídka na místě pře-
svědčila o tom, že se oznámení 
zakládá na pravdě. Strážníci 
se snažili s mužem kontaktovat 
jak přes dveře, tak i přes okno 
souseda. Muž reagoval agre-
sivně. Na místo byly přivolány 
všechny složky IZS. Po otevření 
bytu, o které se postarali hasiči, 
se hlídky městské policie a po-
licie snažili muže uklidnit, což 
se jim nepodařilo. Muž byl stále 
agresivní, házel po hlídkách věci 
a bránil se i dřevěnou tyčí. Za 
pomoci hmatů a chvatů se muže 

podařilo zajistit a předat zdravot-
ní službě. 

Odmítla ošetření
15. 11. si před devátou hodi-

nou dopoledne hlídka městské 
policie všimla ženy, která měla 
zjevně zdravotní problémy. Stráž-
ník ženu oslovil a ta mu sdělila, že 
se jí před chvilkou udělalo špatně 
– klesá jí tlak a ještě si zvrtla kot-
ník. „Ženu strážníci chtěli převézt 
na ošetření do nemocnice, žena 
to ale odmítla, a tak ji strážníci 
alespoň doprovodili domů, kde 
si ji do péče převzal manžel,“ in-
formovala policejní preventistka 
Lenka Biolková.

Benzín bez peněz
18. 11. se na městskou poli-

cii telefonicky obrátila obsluha 
čerpací stanice s tím, že si jedna 
žena natankovala benzín a poz-
ději zjistila, že nemá na zaplace-
ní. S obsluhou se domluvila, že 
na místě zanechá vozidlo a zajde 
si domů pro peníze. Pracovník už 
byl ale nervózní a nevěděl, jak se 
dále zachovat, jelikož žena byla 
již dvě hodiny pryč. Při probírání 
této situace se strážníky ovšem 
žena na čerpací stanici dorazila 
a dlužnou částku uhradila.

Strašili na střeše
18. 11. v deset hodin večer 

požádala majitelka bytů na ulici 
Klicperova o kontrolu střechy, 
po níž měl někdo chodit. Stráž-
níci oznamovatelce vyhověli a 
zjistili, že se na střeše nachází 
firma, která instaluje anténu a 
internetové připojení. Pracov-
níkům byla situace vysvětlena 
s tím, že v práci mají pokračovat 
v denních hodinách. (pp)

Náměstek primátora Michal 
Pobucký v minulých dnech 
navštívil některé jednotky 
sboru dobrovolných hasičů 
na území města, aby zjistil 
jejich spokojenost s technic-
kým a materiálním vybavením 
a seznámil se s jejich poža-
davky do budoucna.

Ve městě funguje šest jedno-
tek sboru dobrovolných hasičů 
– ve Frýdku, Lískovci, Skalici, 
Bahně, Zelinkovicích a Chlebo-
vicích. Frýdecká jednotka se od 
těch ostatních liší tím, že je na 
úrovni profesionální jednotky, 
k hašení požárů vyjíždí téměř 
shodně s profesionálními jed-
notkami. Ostatní sbory dobro-
volných hasičů ve městě spadají 
do jiné kategorie, jejich technika 

je uzpůsobena zejména k od-
čerpávání vody při záplavách, 
hubení bodavého hmyzu, od-
straňování popadaných stromů 
po větrných smrštích nebo úkli-
du vozovky po dopravní nehodě. 

„V letošním roce jsme do 
technického a materiálního vy-
bavení dobrovolných hasičů 
investovali přes jeden milion 
korun. Snažíme se o to, aby ve 
vybavení jednotek nebyly dia-
metrální rozdíly a aby dobrovolní 
hasiči měli ke své práci, kterou 
vykonávají ve prospěch obyva-
tel města, vše, co potřebují, od 
zásahových vozidel, přes hadice 
a čerpadla až po vysavače na 
mokré vysávání,“ řekl náměs-
tek primátora Michal Pobucký, 
který minulý týden navštívil dob-

rovolné hasiče v Místku-Bahně 
a v Zelinkovicích.

Velitel jednotky v Místku-Bah-
ně Jiří Lanča je s technickým 
vybavením spokojen. Rád by 
ale s pomocí města vybudoval 
vedle hasičské zbrojnice zpev-
něné hřiště s běžeckou dráhou 
pro děti z kroužku Malý hasič, 
který navštěvují děti od 5 do 18 
let a ve kterém se učí různým 
dovednostem i požárnímu úto-
ku. Spokojenost s technickým a 
i materiálním vybavením projevil 
také Miloslav Záviš, velitel sboru 
dobrovolných hasičů v Zelinko-
vicích, který vznesl požadavek 
na zkulturnění zasedací míst-
nosti v hasičské zbrojnici.

„Vybudovat hřiště pro hasič-
ské sporty v Bahně považuji 

Hasiči by chtěli hřiště pro děti

HASIČI BAHNO: Plocha, kde by mohlo vzniknout hřiště.

za dobrý nápad. Děti v této 
moderní době dávají přednost 
virtuálnímu světu u počítačů a 
fyzická zátěž jim dělá problém, 
což se následně může odrazit 
také v jejich zdravotním stavu, 
nehledě na to, že přes počítače 
nenavážou ty správné sociální 
vztahy, proto bych vybudování 
hřiště podpořil. Vše se ale odvíjí 
od dostatku financí v městském 
rozpočtu, pokud by se na něj ne-
našly peníze, zakoupili bychom 

hasičům alespoň traktorovou 
sekačku, aby mohli zelenou 
plochu vedle zbrojnice lépe 
udržovat a využívat pro fyzické 
a další aktivity malých hasičů. 
V rámci zkulturnění společen-
ských místností předpokládám, 
že bychom našli způsob, jak je 
dovybavit, ať už prostřednictvím 
vyřazeného nábytku magistrátu 
nebo zakoupením nových stolů 
a židlí,“ zhodnotil požadavky Mi-
chal Pobucký.

V rámci projektu Společně 
v Euroregionu Beskydy se na 
Bílé uskutečnila dvoudenní 
konference, která zástupcům 
zúčastněných obcí Regionu 
Beskydy, ale i zahraničních 
partnerů, nabídla pestrý a in-
spirativní program.

Po úvodním slovu předsed-
kyně Regionu Beskydy a sou-
časné prezidentky Euroregionu 
Evy Richtrové byli všichni zvě-
davi, zda město Frýdek-Místek, 
tradiční lídr sdružení, bude chtít 
pokračovat v dosavadním kur-
zu. „My určitě chceme nava-
zovat na věci a aktivity, které 
fungují. Region Beskydy má 
za sebou patnáct let plodné 
spolupráce a my jako město 
jej budeme nadále maximál-
ně podporovat, protože může 
všem přinést zajímavé projekty 
podpořené financemi z Evrop-

ské unie,“ uklidnil plénum pri-
mátor Radim Vrbata.

Zástupci obcí pak absolvo-
vali dopolední blok věnovaný 
některým ustanovením zákona 
o veřejných zakázkách a Ob-
čanského zákoníku, kdy mezi 
přednášejícími nechyběli ředi-
telé odborů Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže. „Určitě 
velmi podnětná pasáž, i když 
někteří noví starostové z toho 
měli zamotanou hlavu. Proble-
matika veřejných zakázek není 
zkrátka nic jednoduchého,“ hod-
notil náměstek primátora Karel 
Deutscher.

Odpolední blok byl zamě-
řen na přeshraniční spolupráci 
v novém programovacím období 
2014-2020, v dalším průběhu 
došlo i na ukázky dobré praxe a 
oslavu 15. výročí založení Euro-
regionu Beskydy.  (pp)

Společně v Euroregionu Beskydy

KONFERENCE NA BÍLÉ: Primátor Radim Vrbata ujistil, že Region Besky-
dy se na podporu Frýdku-Místku může spolehnout. Foto: Petr Pavelka

Ředitel frýdecké nemocnice 
Tomáš Stejskal pozval k pro-
hlídce dostavovaného pavi-
lonu, kde bude přestěhováno 
chirurgicko-traumatologické, 
ortopedické a urologické oddě-
lení, už také novou politickou 
reprezentaci města. Ta před-
chozí uzavřela smlouvu, na 

základě které nemocnice získá 
každoročně od města částku 
ve výši minimálně jednoho 
milionu korun na pořízení pro-
středků zdravotnické techniky.

„Chceme společně najít ně-
jaký společný dlouhodobější 
projekt, který bychom mohli 
podporovat, být s ním spojováni. 

Jednou z možností je například 
projekt domácí péče, kdy po 
péči akutní může následovat 
pro všechny zainteresované 
strany výhodnější péče v domá-
cím prostředí,“ nastínil náměs-
tek primátora Petr Gaj. Ten byl 
spolu s primátorem Radimem 
Vrbatou seznámen se součas-
ným stavem nemocnice, která 
zrovna prochází akreditačním 
procesem. „Trochu to ještě zvy-
šuje nervozitu, kdy už si lidé 
sice zvykli na zvýšené nároky, 
které jsou na ně ve stísněných 
prostorách kladeny, ale už se 
samozřejmě velmi těší na nový 
pavilon, který pro ně bude vel-
kou odměnou,“ hodnotil ředitel 
Tomáš Stejskal. 

„Stavba by se podle informací 
nemocnice měla otvírat v červnu 
příštího roku a je jasné, že ne-
mocnice díky ní získá obrovský 
potenciál k zdravotnickému i 
ekonomickému růstu,“ shrnul 
primátor Radim Vrbata.  (pp)

Nemocnice a radnice hledají společný projekt

Frýdecko-místecká radnice i 
s obměněnou politickou repre-
zentací pokračuje v úsilí smě-
řujícímu k výstavbě obchvatu 
Frýdku-Místku, který je z hle-
diska přípravy stavby prakticky 
připraven, ale vlastní realizace 
stále nemá pevné obrysy.

Konzultaci v Praze na minister-
stvu financí absolvovali primátor 
Radim Vrbata s radním Jakubem 
Míčkem, který má problematiku 
obchvatu města nově na sta-
rosti. „Zajímala nás především 
problematika zakázky na sanaci 
lokality Skatulův Hliník, abychom 
měli představu, kdy se zde začne 
těžit kontaminovaná zemina, což 
je podmínkou realizace obchvatu 
v jedné z jeho částí. Přesvědčili 
jsme se, že toto téma nesmíme 
nechat vychladnout, že o tlaku 

z Frýdku-Místku se musí vědět, 
i kdybychom jej měli vytvářet po 
stranické linii s využitím spojení 
dvou vládních stran. Byli jsme ale 
ujištěni, že předmětná zakázka 
by měla jít v prosinci na vládní jed-
nání s dost velkou šancí, že bude 
schválena. Otázka konkrétního 
termínu je ale předčasná, záleží, 
jak rychle se zakázka následně 
podaří vysoutěžit,“ rekapituloval 
Jakub Míček s tím, že žádné ob-
jektivní překážky v postupu nej-
sou zřejmé. „Všechno je připrave-
no, včetně možností financování, 
a my budeme s ministerstvem 
financí, které je zadavatelem za-
kázky, neustále komunikovat, aby 
po realizaci úseku Rychlatice – 
Frýdek-Místek co nejdříve začala 
i stavba obchvatu města,“ ujistil 
primátor Radim Vrbata.  (pp)

Město nenechává obchvat vychladnout
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KAM ZA SPORTEM a RELAXACÍ

Chcete si zaběhat?
https://www.facebook.com/bezvabehfrydekmistek jsou nové

sportovní stránky zaměřené na běh ve městě a okolí.

Provozní doba Krytého aquaparku Olešná 
v období vánočních svátků 2014

24. prosince – ZAVŘENO
25. prosince – otevřeno

od 9.00 do 21.00
26. prosince – otevřeno

od 9.00 do 21.00

31. prosince – otevřeno
od 10.00 do 18.00

wellness ZAVŘENO
1. ledna – ZAVŘENO

Provozní doba B-Fit fitness 
v období vánočních svátků 2014

24. prosince – ZAVŘENO
25. prosince – ZAVŘENO
26. prosince – otevřeno

od 8.00 do 20.00

31. prosince – otevřeno
od 6.00 do 14.00

1. ledna – otevřeno
od 14.00 do 20.00

PROTI MISTROVI: Cenná výhra z domácího prostředí.  Foto: Petr Pavelka

Házenkáři si vyšlápli na mistraHázenkáři si vyšlápli na mistra
SKP F-M – TALENT PLZEŇ 26:21 (11:11)

Domácí se v úvodu střet-
nutí brzy dostali do tříbran-
kového vedení, na které ale 
Západočeši stačili vzápětí 
zareagovat, když srovnali na 
7:7. Poté se oba celky v mi-
nimálním vedení prostřídaly. 

Rozhodující úder si hráči SKP 
schovali na závěrečnou pětimi-
nutovku. Od stavu 20:20 nasáze-
li domácí házenkáři svému sou-
peři pět branek v řadě a na to už 
Plzeňští zareagovat nedokázali.

„Projevilo se, že jsme tady 
přijeli s oslabeným kádrem. Po 
změně stran jsme nezvládali si-
tuace jeden na jednoho v obraně 
i v útoku. I proto dnes domácí vy-
hráli a musím říct, že zaslouženě,“ 
uznal po zápase plzeňský lodivod 

Martin Šetlík. „Doslova vybojované 
vítězství. Kluci na hřišti splnili vše, 
co jsme si před utkáním řekli. Byl 
to stoprocentní výkon po všech 
stránkách. Věděli jsme, že bude-
me čelit týmu se skvělým útokem a 
nejlepší obranou v soutěži. Doká-
zali jsme však pokrýt jejich střelce 
a v souboji obran byli úspěšnější. 
Dařilo se nám i v útočné fázi, výhra 
je zasloužená,“ radoval se z cen-
ného skalpu frýdecko-místecký 
trenér Aleš Chrastina.

Sestava: Pyško, Marenčák – 
Bosák 1, Pomichálek 4, Meca 
4, Mynář 1, V. Petrovský 10/7, 
Hečko 2, Gřešek, Petřík 1, Va-
cula, Kichner, Strack 3, Krahulík. 

Následné utkání s Přerovem 
mělo být jen formalitou, ale vý-

hra se nerodila zrovna lehce.
Sokol Přerov – SKP F-M 

30:38 (18:17)
Střelci: Pomichálek 10, Strack 

7, Hečko 6, Petrovský 5/1, Kich-
ner 5, Meca 3, Vacula 1, Bosák 1.

MFK F-M – SK SIGMA OLOMOUC 0:1 (0:0)
Předehrávané jarní utkání 

naši fotbaloví A muži nako-
nec nezvládli. Do posledního 
soutěžního utkání roku 2014 
nastoupili svěřenci trenéra 
Orla bez zraněných hráčů 
Uvíry, Matúše a vykartované-
ho Taliána a po dlouhé době i 
s brankářem Prepslem.

V rozmezí dvou minut (12. 
a 13. minuta) si naši borci vy-
pracovali dvě gólovky. Nejdříve 
Mozola vychytal Reichl a poté 
po centru Mehremiće napálil 
Halaška nejdříve gólmana a poté 
do tyče. Ani další šance ze 34. 
minuty – rychlý brejk Mozol-Ha-

laška nepřinesl gól a poločas tak 
končí bezbrankovým stavem, ze 
kterého mají větší radost Hanáci.

Ovšem druhý poločas to byl 
ze strany hostů jiný fičák! Už 
po 18 vteřinách se míč otřel o 
břevno Prepslovy brány. A hosté 
mají další šance. V 85. minutě 
se k odraženému míči po dvou 
rozích dostává střídající Falta, 
prostřeluje vše a Sigma se ne-
zaslouženě ujímá vedení 0:1, 
které si už bohužel taktickou 
hrou udržela.

Na další utkání si musíme po-
čkat až do 7. března, kdy bude 
MFK hrát v Táborsku. 

Smůla v samém závěru

Frýdek-Místek ve dnech 
16.-22. listopadu hostil v Ná-
rodním domě nejlepší šacho-
vé juniorky a dorostenky ČR 
na Mistrovství České repub-
liky juniorek a dorostenek v 
šachu 2014. Na šampionátu 
se šachistkám Beskydské 
šachové školy pod vedením 
šéftrenéra BŠŠ mezinárodní-
ho mistra Stanislava Jasného 
vedlo znamenitě, dokázaly zís-
kat celkem tři medaile.

Frýdek-Místek a BŠŠ repre-
zentovaly Tereza Beluská, Mar-
tina Fusková, Zuzana Gřesová 
a Natálie Kaňáková. Martina 
Fusková od úvodních kol dávala 
jasně najevo, že bez medaile ne-
odejde a šla si postupně za svým 
cílem. Martina dokázala jako jedi-
ná hráčka projít devítikolovým tur-
najem bez porážky a se ziskem 
6,5 bodu celé mistrovství vyhrát. 
Odměnou je jí mistrovský titul v 
kategorii dorostenek i juniorek! 
Martina tím završila fantastický 
šachový podzim – 15. místo na 

Mistrovství světa šestnáctiletých 
a 7. místo na Mistrovství Evropy 
osmnáctiletých. Natálie Kaňáko-
vá vybojovala bronzovou medaili 
v kategorii dorostenek, což pro 
teprve starší žákyni je sportovním 
úspěchem, ale Natálie jistě chtěla 
více, zvlášť, když po 6. kole tur-
naj samostatně vedla. Bohužel 
jí následující dvě partie nevyšly, 
ale výhra v posledním kole pro ni 

znamenala zisk cenné medaile. 
Velmi pěkným 6. místem v do-
rostenkách se blýskla Tereza Be-
luská, která turnajem prošla dosti 
nenápadně a o to překvapivější 
je její umístění. Zuzana Gřesová 
skončila v dorostenkách na 10. 
místě, což s ohledem na její věk 
(12 let) můžeme považovat za 
slušné umístění s velkou perspek-
tivou do budoucnosti.

BŠŠ má další mistrovské tituly

ÚSPĚCH MARTINY FUSKOVÉ: Vítězka Mistrovství ČR juniorek i doroste-
nek bude reprezentovat Beskydskou šachovou školu na mistrovství světa.

V sobotu 22. listopadu se 
konaly v Opavě plavecké 
oblastní přebory mladšího 
žactva. Naši plavci dovezli 12 
medailových umístění a 6 ti-
tulů Přeborník kraje.

Nejmladší účastník naší vý-

pravy Katka Fuková získala a 
právem si vybojovala čtyři zlaté 
ocenění spolu s tituly Přeborník 
kraje! Na všech svých čtyřech 
startech a tratích 50 VZ, 50 M a 
100 VZ a 100 M získala kromě 
toho i cenné osobní rekordy.

Plavecké oblastní přebory
Karla Chlopčíková na všech 

svých tratích také získala me-
dailová umístění spolu s dvěma 
tituly Přeborníka kraje. Dvě zlatá 
ocenění na tratích 50 VZ a 50 
M, dvě stříbrné v disciplínách 
200 PZ, 100 M a dvě bronzo-
vé příčky za 100 PZ a 100 P 
spolu s třemi osobními rekordy.

Třetím borcem byl Petr 
Mrázek, jako jediný mužský 
element. Kromě výrazných 
osobních rekordů získal i dvě 
stříbrné pozice v disciplínách 
200 P a 100 P. Ve velké konku-
renci 18 oddílů z oblasti Morava 
naši plavci dokázali své kvality a 
velkou bojovnost. 
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Historicky poprvé se na 
Moravě odehrál turnaj Čes-
kého poháru kadetů a junio-
rů v tomto století a možná i 
v historii. V posledních dvou 
ročnících hrály Český pohár 
vždy pouze celky z české 
části republiky. Teprve letos 
se podařilo soutěž více „zvi-
ditelnit“ a výsledkem je také 
moravská skupina Českého 
poháru. Je velmi potěšitelné, 
že pořadatelství tohoto premi-
érového podniku bylo svěře-
no ŠSK Beskydy.

V moravské části pohárové 
soutěže se utkají celky Loko-
motiva Ingstav Brno, Sokol Brno 
I, VK Ostrava a samozřejmě 
pořádající ŠSK Beskydy pod 
vedením trenéra Jana Kapery. 
V základní části tyto celky ode-

Český pohár ve volejbale kadetů a juniorůČeský pohár ve volejbale kadetů a juniorů

hrají tři turnaje a posléze první tři 
družstva postoupí na závěrečný 
finálový turnaj obou skupin.

Pořadí zápasů prvního Čes-
kého poháru se ukázalo jako 
velmi šťastné. V prvním kole Os-
trava porazila Sokol Brno a Bes-
kydy Ingstav Brno shodně 2:0. 
Ve druhém kole si pak Ostrava 
poradila s Ingstavem 2:0 a Bes-

kydy se Sokolem 2:1. A tak se v 
posledním kole rozhodovalo na 
jednom kurtu o prvním místě a 
na druhém pak o „Černého Pet-
ra“. Beskydy nestačily ve „finále“ 
na VK Ostrava a prohrály 1:2 
(tie-break 9:15). Sokol Brno I si 
poradil s Ingstavem Brno 2:0. 

Další kolo Českého poháru je 
na řadě v sobotu 31. ledna.

Ligové kadetky U17 po-
kračovaly v 50% úspěšnosti 
v zápasech dorostenecké 
ligy. Nejdříve zdolaly rezervu 
Ostravy a poté podlehly Ha-
vířovu.

BK Frýdek-Místek - SBŠ 
Ostrava B 86:50

Čapatá 23, Vinohradská 
15, Ručková N. 13, Kučná 10, 
Zmeškalová 5, Šimíčková, Hy-
plová a Cedivodová po 4.

Sobotní zápas dopadl podle 
předpokladů, i když výsledek 
měl být výraznější. To kdyby 
domácí hráčky neopakovaly 
staré chyby – neproměňování 
vyložených šancí z prostoru 
pod košem. K vidění byly pěkné 
útočné kombinace, ale opět to 
skřípalo v obraně.
BK Frýdek-Místek - BK Haví-

řov 68:86
Ručková L. 19, Čapatá 16, 

Hyplová 12, Ručková N. 6, 

Zmeškalová 5, Vinohradská a 
Kučná po 4, Stachovcová 2.

Neděle byla ale o něčem jiném. 
Málo se prosazovaly především 
podkošové hráčky, nejvíce byly 
vidět hlavně ty starší a zkušené.

Žákovská liga je letos hodně 
„našlapaná“ a uspět v ní vyža-
duje podat více než stoprocent-
ní výkon. O tom se přesvědčily 
mladší žákyně U14, které hrály 
v Ostravě 1:1 na zápasy.

SBŠ Ostrava - BK Frýdek-
-Místek 89:39, SBŠ Ostrava B 

- BK Frýdek-Místek 32:70
Zátopková 24, Krmaschková 

20, Kuběnová 14, Vojkovská 
10, Ručková N. 7, Galušková 6, 
Nyklová 6, Ptáčniková 6, Skoře-
pová 3, Riedelová 5, Jeništová 
4, Radová 4.

V kategorii žen mají letos frý-
decko-místecké basketbalistky 
již tři vítězství, když v posledním 
odehraném utkání porazily Pří-

bor rozdílem jediného bodu.
BK Příbor B - BK Frýdek-Mís-

tek 61:62
M. Schäferová 17, Džumelo-

vá 14, Janošcová 10, Bonková 
8, Olejníková 4, Šebestová 4, 
Ševčíková 3, S. Schäferová 2.

Mladší minižákyně U12 mají 
v mistrovských soutěžích hned 
dva týmy, zatímco „áčko“ vyso-
ko prohrálo v Havířově, „béčko“ 
v domácích zápasech zle potrá-
pilo favorizovanou Ostravu.
BK Havířov - BK Frýdek-Mís-

tek A 76:26 a 81:21
Konečná 12, Gottwaldová 9, 

Kahánková 8, Popovová 6, Pod-
racká 4, Bašová 4, Sabo 2. 
BK Frýdek-Místek B - Basket 

Ostrava 41:45 a 43:59
Konečná 32, Podracká 25, 

Durčáková 9, Smítalová 4, Po-
povová 4, Sabo 4, Hanková 3, 
Chamrádová 2, Lévaiová 1. 

 (kot)

Basketbalové soutěže se střídavými výsledky

U17: Utkání dorostenecké ligy mezi kadetkami BK Frýdek-Místek (v bílých dresech) a SBŠ Ostrava B. 
 Foto: Eduard Březina

Baseballový tým kategorie 
U12 (ročníky 2003-2005) se 
zúčastnil mezinárodního ha-
lového turnaje Gepardy Žory 
Cup konaného v polských Žo-
rech. Z devítky zúčastněných 
družstev z Polska, Česka i 
Litvy dosáhli naši zástupci na 
skvělé 2. místo, když ve finá-
le po vyrovnaném boji těsně 
podlehli polské Silesii Rybnik.

Tento úspěch se však nerodil 
lehce. Dvoudenní turnaj se totiž 
hrál s využitím nadhazovacího 
stroje, se kterým se drtivá většina 
našeho nezkušeného týmu, tvoře-
ného převážně úplnými nováčky a 
nedávnými stativovými t-ballisty, 
viděla poprvé. První sobotní zápas 
s polským Jastrzabem Jastrzebie 
tomu také odpovídal. Naši se ne-
dokázali s míčem nadhazovaným 
strojem úplně srovnat. Speciální 
gumový míček činil problémy i naší 
obraně, a tak jsme vcelku jedno-
značně prohráli 2:5.

Další zápas s žorským škol-
ním týmem SMS Baseball 4B 
byl však už o něčem úplně ji-
ném, vyústil v naši jasnou výhru 
8:0. Třetí zápas představoval 
přímý souboj o postup do bojů 
o medaile, po vítězství 8:5 jsme 
se mohli radovat z obsazení 2. 
postupového místa ve skupině.

Neděli jsme začali semifi-
nálovým soubojem s vítězem 
druhé skupiny litevským BK Vil-
nius. Sebejistě jsme dokráčeli k 
vítězství 9:4, postupu do finále a 
jistotě zisku medailí.

Z jakého budou kovu, rozhod-
lo finále s dalším překvapením 
turnaje – výborně hrající polskou 
Silesií Rybnik. Utkání bylo velice 
nervózní na obou stranách, do-
spělo k naší prohře 3:5.

I přes zármutek z finálové pro-
hry můžeme být právem hrdí na 
náš úspěch a námi předváděné 
výkony, které dávají jistou naději 
do nadcházející sezóny 2015.

U-dvanáctka přivezla z Polska stříbro

Ve slovenském Vranově 
nad Toplou proběhl 9. listo-
padu další mezinárodní stře-
lecký závod dle pravidel IPSC 
pod názvem Action Š-Autoser-
vis CUP 2014, který se konal 
v rámci Ligy Action Air. Cel-
kový počet střelců přesáhl 40 
sportovců ze Slovenska, Pol-
ska, Maďarska. Českou repub-
liku zastupovali čtyři střelci 
z AIR IPSC Frýdek-Místek.

Dva střelci stříleli v kategorii 

Regular – Open a dva mladší 
střelci reprezentovali klub v kate-
gorii Youngster – Standart. Tato 
kategorie Youngster byla vytvoře-
na pro střelce do 14 let. Pro oba 
mladší střelce Davida Řezníčka a 
Karla Vaška byl tento závod pre-
miérou v této sportovní disciplíně. 

David Řezníček získal stří-
brnou medaili v dané kategorii. 
Všem zúčastněným závodníkům 
děkujeme za reprezentování frý-
decko-místeckého klubu.

Air IPSC si získává popularitu
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Statutární město Frýdek-
-Místek vybudovalo s pomocí 
dotace Evropské unie první 
moderní přírodní zahradu 
v mateřské škole Beruška 
na Olbrachtově ulici. Je-
jím smyslem je podpořit ná-
vrat dětí k přírodě, hravou for-
mou je vést k jejímu poznání, 
k pochopení proměnlivosti 
přírody v různých ročních ob-
dobích i k její ochraně. 

Na zahradě mohou děti 
pozorovat opeřence v ptačích 
budkách a koupalištích pro ptá-
ky, ježky nebo ještěrky v jejich 
domečcích a zástupce hmyzí 
říše v hmyzím hotelu. Pro první 
zkušenosti s péčí o rostliny je 
vytvořena bylinková a zeleni-
nová zahrádka a ovocné keře. 
Samozřejmě nechybí ani herní 
prvky. Děti mohou využít úkry-
tů ve vrbovém týpí a v dalších 
prvcích z vrbového proutí, vy-
řádit se na hliněném valu se 
skluzavkou a tunelem, v dřevě-
né prolézací soustavě, lanové 
pyramidě nebo na pískovišti 

s dřevěným domečkem. Rozví-
jet hmatové vnímání a motoriku 
jim pomůže chůze naboso po 
různých přírodních materiálech 
na hmatovém chodníčku a je-
jich zvukové smysly obohatí 
hra na dřevěný hudební ná-
stroj. V teplých dnech je čekají 
vodní hrátky, které si budou 
moci dopřát díky přečerpávací 
pumpě na vodu, která protéká 
řečištěm do nádržky s pískem. 
Na zahradě děti najdou i ohniš-
tě s posedovými kameny. Škol-
ka získala také nově vybudova-
nou dřevěnou terasu se stoly a 
lavičkami. 

„Děti jsou v raném věku pří-
stupné všemu novému. Přírodní 
zahrada je ideální k rozvíjení 
a prohlubování jejich zájmu o 
rostliny a různé živočichy. Vě-
řím, že v zahradě zažijí spoustu 
zábavy a příjemných zážitků, 
které se v nich uchovají a ná-
sledně povedou k jejich klad-
nému vztahu k životnímu pro-
středí,“ řekl náměstek primátora 
Michal Pobucký. 

Mateřská škola Beruška má novou přírodní zahradu

Náklady na vybudování pří-
rodní zahrady činí necelých 
1,3 milionu korun. Město bylo 
úspěšné s žádostí o dotaci a na 
realizaci zahrady získalo více 

než 1,1 milionu korun z Operač-
ního programu Životní prostředí. 
Z vlastní kasy město uhradilo jen 
140 tisíc korun.

V příštím roce by měly obdob-

né zahrady vzniknout také u ma-
teřských škol Mateřídouška na 
ulici J. Božana (sídliště Slezská) 
a Sněženka na ulici 8. pěšího 
pluku (naproti polikliniky).

Zdravá Pětka probírala stravování
V měsících říjen a listopad pro-

běhl na ZŠ a MŠ El. Krásnohorské 
2254 ve Frýdku-Místku výukový 
program Nadačního fondu Albert s 
názvem Zdravá 5. Tento dvouhodi-
nový program byl zaměřený na pod-
poru zdravého stravování dětí. Číslo 
„5“ bylo tento den velmi důležité.

Žáci se dozvěděli, co to je potra-
vinová pyramida, proč je důležité 
jíst 5krát denně, že by měli do své-

ho jídelníčku zařazovat především 
ovoce a zeleninu. Také si zasoutě-
žili. Došlo i na ochutnávku jídla, při 
které měli zavázané oči a museli 
zapojit své chuťové buňky.

Na závěr všichni dostali vysvěd-
čení se samými pětkami, které pro 
žáky znamenaly, že ve svých zna-
lostech obstáli na výbornou.

Program byl pro děti velmi
přínosný a všem se líbil.

Naše lískovecká škola se 
připojila k mezinárodnímu 
projektu Týdne globálního 
vzdělávání, který v naší re-
publice spolupořádá organi-
zace Člověk v tísni.

Cílem kampaně je vzbudit u 
dětí zájem o problematiku po-
travinové bezpečnosti a zodpo-
vědné spotřeby jídla. Projekt je 
zaměřen na plýtvání jídlem, kte-
rého jsme často všichni svědky.

Cílem naší akce je podpořit 
lokální spotřebu potravin, pod-
pořit naše pěstitele a pomoci 
tak řešit problém hladu ve svě-
tě. V rámci aktivit se snažíme 
propagovat a rozšiřovat pově-
domí o fairtradových obcho-
dech, které umožňují lidem ze 
zemí Afriky, Asie a Latinské 

Ameriky uživit se vlastní prací 
za důstojných podmínek. Do-
stávají spravedlivě zaplaceno, 
pěstují své plodiny s ohledem 
na životní prostředí a jejich děti 
můžou chodit do škol.

Žáci jsou vedeni k tomu, aby 

v budoucnu při svých cestách 
do zahraničí využívali vždy pře-
devším lokálních surovin a po-
travin šetřících životní prostředí. 
Do naší informační akce budou 
zapojeny děti na I. a II. stupni.

(Pokračování na straně 7)

Postavme se hladu aneb neplýtváme 
a vaříme hlavně z místních surovin
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Váš příběh. Vaše banka.

Máme pro Vás FÉR konto
EXTRA zdarma

www.sberbank.cz
Infolinka 800 133 444

otevřeno od 13. 11. 2014
OC Frýda, Na Příkopě 3727, Frýdek-Místek
Po–Pá 9:00–18:00, So 9:00–16:00

Stavte se na návštěvu 
v nové pobočce

Platí v případě splnění podmínek stanovených Sberbank CZ, a.s. Informace obsažené v tomto reklamním materiálu nejsou veřejnou nabídkou, výzvou k podávání nabídek 
ani nabídkou na uzavření smlouvy.

(Pokračování ze strany 2)
... Pro další zainvestování 

podobné superzóny bychom ur-
čitě získali i podporu ze státního 
rozpočtu. Naše Město F-M určitě 
podpoří konkrétní rozumné kroky 
ke vzniku průmyslové zóny od 
urbanistické koncepce, inves-
tic, až po spolupráci zejména s 
Agenturou pro podporu podni-
kání a investic Czechinvest. Více 
se dočtete na našich webových 
stránkách a na facebooku.“
Marek Šimoňák za Naše město

„Pokud pod pojmem průmys-
lová zóna je myšlena zóna vy-
stavěná na „zelené louce“ jako 
PZ Chlebovice a PZ Lískovecká, 
tak určitě ne. Město by mělo vy-
užít svého majetku v místeckých 
kasárnách na ulici Palkovická, 
vyhledat zájemce s vhodným 
podnikatelským záměrem a spo-
lu s ním se podílet na přestavbě 
tohoto areálu. Město by se mělo 
zaměřit na podporu průmyslové-
ho využití tzv. „brownfields“, což 
by se dalo přeložit jako hnědá 
pole. Jedná se o nevyužíva-

né území, budovy a komplexy 
budov, kde by se dala obnovit 
nebo i zavést průmyslová výro-
ba. V našem městě jsou to např. 
bývalé tovární budovy Slezanu a 
části budov bývalých Válcoven 
plechu. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o majetek, který nepatří 
městu, ale soukromým vlastní-
kům, město by se podílelo na 
propagaci a pomoc při hledání 
investorů a podnikatelů. Cílem 
spolupráce města a vlastníků 
nevyužitých nemovitostí by bylo 
vytvoření nových pracovních 
míst zejména pro občany měs-
ta a optimální využití stávajících 
mnohdy chátrajících budov v in-
travilánu města.“

Ivan Vrba za KSČM 
„Každá obec, každé město 

má povinnost se o své občany 
postarat. A zvláště pak v oblasti 
zaměstnanosti. Samozřejmě 
za předpokladu, že to jde. Je 
potřeba zvát do města podni-
katele a firmy, které zaměstna-
nost občanů města zvýší. Jim 
je pak nutné nabídnout prostory 

a podmínky pro to, aby mohli 
nová pracovní místa vytvořit. 
V této době se na území města 
nachází několik průmyslových 
zón, které jsou téměř plně ob-
sazeny. Jsou zde i místa po 
bývalých továrnách, které svoji 
činnost ukončily, a další místa, 
která jsou označována jako 
„brownfields“. Například kasár-
na na Palkovické ulici v Místku. 
Ne všechny tyto prostory však 
městu patří a město s nimi ne-
může libovolně zacházet. Před 
tím, než se začnou na zelených 
loukách budovat nové zóny, by 
se měly zaplnit ty, které ve měs-
tě již jsou. Budování úplně no-
vých zón je nutné pečlivě zvážit, 
abychom za několik let zde ne-
měli další „brownfields“ a nehle-
dali pro ně složitě další využití. 
Tak tedy: vytvářet podmínky pro 
zřizování nových pracovních 
míst s přihlédnutím na součas-
né možnosti města, vytváření 
nových průmyslových zón až 
tehdy, není-li jiná možnost.“

Libor Koval za KDU-ČSL

Téma: Má mít město další průmyslovou zónu?

Postavme se hladu aneb neplýtváme 
a vaříme hlavně z místních surovin

(Pokračování ze strany 6)
Součástí projektu je i zají-

mavé setkání s mlynářem z po-
hankového mlýna p. Šmajstrlou, 
který je lokálním producentem 

pohanky a seznámil děti s tra-
diční beskydskou plodinou. 

Během trvání informační 
kampaně v ZŠ jsme navodili 
situace, aby děti přemýšlely o 

svých vlastních potřebách, o 
právu na plnohodnotnou stravu 
a pitnou vodu a o možnosti še-
tření v prostředí vyspělé ekono-
miky.  Mgr. Libor Kvapil

S blížícím se koncem roku 
souvisí i bilancování uplynulé 
činnosti. Podané ruce – osob-
ní asistence poskytovaly již 
13. rokem registrovanou te-
rénní sociální službu osobní 
asistenci klientům nejen ve 
Frýdku-Místku.

Ani v roce 2014 jsme ne-
přešlapovali na místě. Osobní 
asistentky i asistenti ze všech 
sil pomáhali lidem s postižením 
a seniorům. Asistovali v mnoha 
domácnostech, provázeli malé 
klienty v mateřských školách či 
ve školách všech stupňů. I díky 
osobní asistenci mohli naši uži-
vatelé za zábavou, za přáteli 
či za prací. Snažili jsme se po-
kračovat v poskytování kvalitní 
služby na odborné výši a ne-
zapomenout i na lidský přístup 
a spolehlivost. Důkazem toho 
byly ohlasy našich spokojených 
klientů a jejich rodinných přísluš-
níků, ale i uskutečněné aktivity, 
které se nám podařily realizovat.

Neustále usilujeme o zefektiv-
ňování námi poskytované osobní 
asistence i dobrovolnické služby 
canisterapie, a to se nám daří 
i díky našim partnerům, doná-

torům a příznivcům. S finanční 
podporou Statutárního města 
Frýdku-Místku se nám v červenci 
podařilo slavnostně otevřít Canis-
terapeutické a vzdělávací cent-
rum, které je první svého druhu 
v našem městě. Slouží ke školení 
terénních pracovníků osobní asi-
stence a ke vzdělávání dobrovol-
níků canisterapie. Hlavní využití 
spatřujeme především v možnos-
tech rozšíření námi poskytované 
služby canisterapie frýdecko-mís-
teckým handicapovaným klien-
tům, kde mají zaručen individuál-
ní přístup. Centrum rovněž slouží 
dětem a mládeži jako místo osvě-
ty, kde formou přednášek, besed, 
názorných ukázek a interaktivní 
tabule získávají podrobnější in-
formace o pomoci potřebným, 
prostřednictvím osobní asistence 
a canisterapie.

Děkujeme všem, kteří se po-
díleli na naší společné pomoci 
lidem, ať již jako zaměstnanci, 
dobrovolníci, donátoři, podporo-
vatelé či příznivci. Velmi si toho 
vážíme a budeme se snažit dů-
věru v Podané ruce nezklamat 
ani v roce 2015.

 Mgr. Ivana Mikulcová

Bilancování Podaných rukou

28. 11. – 23. 12.



Na začátku října proběh-
la na 6. ZŠ akce s názvem 
„SPOLU“, kde šlo o vzájemné 
propojení romského etnika a 
majoritní společnosti. Hlav-
ními organizátory akce byla 
Terénní služba Rebel a Agen-
tura pro sociální začleňování. 

Na průběhu akce se podílely 
i jiné organizace: Městská policie 
F-M, Centrum Pramínek a Rada 
sídliště VP. Ozvučovací techniku 
zapůjčila hudební škola Virág – Reg.

Začátek akce byl stanoven 
na 15 hodin, kdy z důvodu ne-
příznivého počasí bylo vše pře-
sunuto z venkovních prostor do 
vnitřních prostor školy. V aule se 
soustředila taneční vystoupení 
děvčat, stánek s tvorbou a stá-
nek městské policie. Plánované 

fotbalové utkání žáků 6. ZŠ a ul. 
Míru bylo přesunuto do tělocvič-
ny. Zde se shromáždili všichni 
hráči, fanoušci a rodiče hráčů. 
Fotbalisté z ulice Míru sestavili 
tři mužstva, která se vzájemně 
utkala s mužstvy 6. ZŠ. Fotba-
lové utkání pískal pozvaný roz-
hodčí z ulice Křižíkovy. Zápasy 
probíhaly ve sportovním zápalu 
a všichni hráči dodržovali pravi-
dla fair-play. Počtem vyhraných 
utkání zvítězila mužstva z ul. 
Míru nad 6. ZŠ. Po ukončení 
zápasů dostali hráči připravené 
balíčky za odměnu.

Děkujeme všem organizacím 
za pomoc a věříme, že akce 
„SPOLU“ se stane tradicí.

Tomáš Štěpánek,
Renáta Zbořilová

Akce na propojení Akce na propojení 
romského etnikaromského etnika
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a pátek 28. 11.
 Rozsvěcovaní vánočního stromu

15.00 Pavel Novák - Od čerta k Ježíškovi náměstí Svobody
15.50 David Stypka a Bandjeez náměstí Svobody
16.20 Soubor lidových písní a tanců Ostravica náměstí Svobody
17.00 Rozsvícení vánočního stromu náměstí Svobody
17.10 Tomáš Kočko & ORCHESTR náměstí Svobody
a úterý 2. 12.
19.00 Jarek Nohavica (Vyprodáno!) kino Petra Bezruče
a čtvrtek 4. 12.
09.00 Farmářské trhy náměstí Svobody
19.00 PETR BENDE & BAND a hosté - Vánoční turné 2014 kino Petra Bezruče
a pátek 5. 12.
16.00 Mikuláš na náměstí - Cirkus trochu jinak náměstí Svobody
a sobota 6. 12.
16.00 Jak se Kuba naučil bát – divadlo Lampa F-M náměstí Svobody
17.00 Café Industrial náměstí Svobody
a neděle 7. 12.
15.00 Vánoční hvězda - divadélko pro děti Nová scéna Vlast
16.00 Camerata - dobová hudba, povídání o zvycích, koledy náměstí Svobody
17.00 Almára náměstí Svobody
a středa 10. 12.
18.00 Česko zpívá koledy náměstí Svobody
a čtvrtek 11. 12.
15.00 Veselé Vánoce s Českým rozhlasem Ostrava náměstí Svobody
 akce plná soutěží a písníček 

a pátek 12. 12.
19.00 Festival Souznění 2014 farní kostel sv.    
 Jana a Pavla v Místku
a sobota 13. 12.
10.00 Koncert v rámci festivalu Souznění náměstí Svobody
11.00 Koncert v rámci festivalu Souznění náměstí Svobody
15.00 Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi náměstí Svobody
15.15 Fešák Píno a Vánoční ZMRZLÍKOVANÁ -  náměstí Svobody
 program pro děti
17.00 Stanley´s Dixie Street Band náměstí Svobody
a neděle 14. 12.
15.00 Sněhová královna - divadélko pro děti Nová scéna Vlast
10.00 O princi Krasoňovi a Prasoňovi náměstí Svobody 
 Vystoupení dětí z divadelní školy 

11.00 Hledání pana Adventa - program pro děti náměstí Svobody
15.00 Šuba Duba Band náměstí Svobody
16.00 Dancepoint náměstí Svobody
17.00 Čadi náměstí Svobody
a pondělí 15. 12.
16.00 Catena Musica náměstí Svobody
17.00 Silesian Dixie Band náměstí Svobody

a úterý 16. 12.
16.00 Pěvecký sbor Osminka a komorní sbor Korálky náměstí Svobody
 (sbor dětí 8.ZŠ)
17.00 Cimbal hellband náměstí Svobody
a středa 17. 12.
16.00 Pěvecký sbor Podsováček (sbor dětí 1.ZŠ) náměstí Svobody
17.00 Kajkery náměstí Svobody
a čtvrtek 18. 12.
09.00 Farmářské trhy náměstí Svobody
16.00 The Beatles Collection Band náměstí Svobody
19.00 Štěpán Rak a Jan Matěj Rak Národní dům
a pátek 19. 12.
16.00 Pěvecký sbor Písnička (sbor ZUŠ FM) náměstí Svobody
17.00 Trochumoc náměstí Svobody
18.00 J. J. Ryba - Česká mše vánoční kostel sv. Jana a Pavla
a sobota 20. 12.
10.00 Nešišlej – Autorské hudebně-divadelní představení náměstí Svobody
 Amálky K. Třebické 

11.00 Funky Beat náměstí Svobody
15.00 Divadlo Kvelb - Advent na kolečkách náměstí Svobody
16.00 Bublifunk náměstí Svobody
17.00 René Souček náměstí Svobody
a neděle 21. 12.
10.00 Vánoční pohádka s myškou Klárkou náměstí Svobody
 a  veverkou Terkou  - divadlo Ententýky
11.00 Martin Ševčík náměstí Svobody
15.00 Živý betlém – divadlo Kozlovice náměstí Svobody
16.00 Václav Fajfr náměstí Svobody
17.00 Koncert skupiny Fleret náměstí Svobody
a pondělí 22. 12.
14.00 Klauni z Balónkova - Vánoční hudební pohybovaná náměstí Svobody
15.00 Hrozen náměstí Svobody
16.00 Růže draka – ohňová show náměstí Svobody
17.00 Downbelow náměstí Svobody
a úterý 23. 12.
09.30 Betlémské světlo + sváteční slovo pátera Maňáka náměstí Svobody
10.00 PETRA  FÚRIKOVÁ - mladý talent z Českého Těšína náměstí Svobody
 s hudebním doprovodem
11.30 Ondřej Klímek náměstí Svobody
a úterý 30. 12.
20.00 Swingový večer Národní dům
a Doprovodný program
Vánoční dílny: 28. 11., 5. 12., 13. 12.
Andělé na chůdách: 28. 11.
Betlém: 28. 11., 13.-14. 12., 20.-22. 12.
Vánoční zvyky: 14. 12., 20. 12., 22. 12.
Kováři SOŠ F-M: 6. 12. a 13. 12.
Ježíškova pošta: 28. 11., 5.–7. 12., 10.–11. 12., 13.–14. 12.

VE SPOLUPRÁCI SE STATUTÁRNÍM MĚSTEM FRÝDEK-MÍSTEK Vyhrazujeme si právo na změnu!

28. 11. – 23. 12.
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Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor životního prostředí a 
zemědělství, jako příslušný or-
gán ochrany přírody, povoluje 
kácení dřevin rostoucích mimo 
les na území města Frýdku-Míst-
ku. Jako kompenzace ekologické 
újmy vzniklé pokácením dřevin 
se obvykle ukládá přiměřená ná-
hradní výsadba. Pokud nelze ná-
hradní výsadbu uložit na pozem-
ku žadatele, je možné ji uložit na 
jiném pozemku se souhlasem 
jeho vlastníka.

Odbor životního prostředí a 
zemědělství má podle Zákon č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů povinnost vést přehled 
pozemků vhodných pro náhrad-
ní výsadbu ve svém územním 
obvodu, tj. v katastrálním území 
Frýdek, Místek, Panské Nové 
Dvory, Lískovec u Frýdku-Míst-
ku, Skalice u Frýdku-Místku, 
Lysůvky a Chlebovice.

Odbor životního prostředí a 
zemědělství VYZÝVÁ VLAST-
NÍKY POZEMKŮ ve výše uve-
dených katastrálních územích, 
kteří mají zájem nabídnout svůj 
pozemek k realizaci náhradní 
výsadby, nechť se přihlásí na 
níže uvedené kontakty:

- písemně: Magistrát města 
Frýdku-Místku, odbor životního 

prostředí a zemědělství, Palac-
kého 115, 738 22 Frýdek-Místek
- osobně: v kanceláři č. 422, 423
- e-mail: zivotni@frydekmistek.cz
- tel.: 558 609 480, 558 609 489

Přihlásit se může každá fy-
zická nebo právnická osoba. S 
každým zájemcem bude projed-
náno, zda je konkrétní pozemek 
vhodný pro náhradní výsadbu 
(dostatečná velikost pozemku, 
umístění pozemku a jeho vazby 
na širší okolí, vedení dopravní a 
technické infrastruktury, budoucí 
možné záměry rozvoje – sta-
vební činnost apod.) a následně 
také podmínky realizace ná-
hradní výsadby.

Hledáme pozemky pro náhradní výsadbu

Kácení dřevin od listopadu přísnější
Vyhláška č. 189/2013 Sb., 

o ochraně dřevin a povolování 
jejich kácení, v platném znění, 
která umožňovala kácení dřevin 
na některých zahradách bez po-
volení orgánu ochrany přírody, 
byla novelizována. Od 1. listo-
padu 2014 se kácení dřevin na 
zahradách opět zpřísňuje.

Co zůstává stejné?
Povolení ke kácení dřevin, za 

předpokladu, že tyto nejsou sou-
částí významného krajinného prv-
ku nebo stromořadí, se podle § 8 
odst. 3 zákona o ochraně přírody 
a krajiny Zákon č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů a § 3 

vyhlášky nevyžaduje pro dřeviny 
o obvodu kmene do 80 cm měře-
ného ve výšce 130 cm nad zemí, 
pro zapojené porosty dřevin, 
pokud celková plocha kácených 
zapojených porostů dřevin nepře-
sahuje 40 m2 a pro dřeviny pěs-
tované na pozemcích vedených v 
katastru nemovitostí ve způsobu 
využití jako plantáž dřevin.

A co platí nově?
Od 1. listopadu není třeba po-

volení ke kácení dřevin, za před-
pokladu, že tyto nejsou součástí 
významného krajinného prvku 
nebo stromořadí, pro ovocné 
dřeviny rostoucí na pozemcích v 
zastavěném území evidovaných 

v katastru nemovitostí jako druh 
pozemku zahrada, zastavěná 
plocha a nádvoří nebo ostat-
ní plocha se způsobem využití 
pozemku zeleň. Mezi ovocné 
dřeviny patří např. kaštanovník 
jedlý, líska, kdouloň, smokvoň, 
ořešák vlašský, jabloň, třešeň, 
višeň, slivoň, hrušeň, broskvoň.

Pro ostatní nevyjmenované 
dřeviny a pro ovocné dřeviny 
rostoucí na pozemcích mimo za-
stavěné území nebo evidované 
v katastru nemovitostí jinak, než 
jak je uvedeno výše, platí, pokud 
jejich obvod kmene měřený ve 
výši 130 cm nad zemí přesáh-
ne 80 cm nebo celková plocha 

kácených zapojených porostů 
dřevin přesáhne 40 m2, je pro 
jejich kácení nutné povolení or-
gánu ochrany přírody. Kácení 
všech dřevin, jež jsou součástí 
významného krajinného prvku 
nebo stromořadí, je možné vždy 
jen s příslušným povolením.

Pokud si nejste jisti, zda ke 
kácení stromu na pozemku ve 
vašem vlastnictví je nebo není 
potřeba vyřídit povolení, informuj-
te se na Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, odboru životního pro-
středí a zemědělství, pracoviště 
Palackého 115, Frýdek-Místek, 
kancelář č. 423, tel. 558 609 489, 
e-mail: zivotni@frydekmistek.cz. 

V případě, že ke kácení dře-
vin je nutné povolení orgánu 
ochrany přírody, a přesto dojde k 
pokácení těchto dřevin bez plat-
ného povolení, pak ten, kdo kácí, 
i ten, kdo si kácení objednal, se 
dopouští protiprávního jednání. 
Fyzická osoba se tímto dopus-
tí přestupku, za což jí může být 
uložena pokuta do výše 20 000 
Kč (za pokácení 1 dřeviny) nebo 
do výše 100 000 Kč (za pokácení 
2 a více dřevin). Právnická osoba 
nebo fyzická osoba při výkonu 
podnikatelské činnosti se tímto 
dopustí správního deliktu, za což 
jí může být uložena pokuta do 
výše 1 000 000 Kč.

Upozorňujeme občany sta-
tutárního města Frýdku-Míst-
ku, že splatnost místního po-
platku za komunální odpad a 
místního poplatku ze psů byla 
do konce května 2014. 

V závěru roku 2014 budou 
správci místních poplatků při-
pravovat vyměření nedoplatků 
dlužníkům prostřednictvím hro-
madného předpisného seznamu 
včetně jejich navýšení. 

U místního poplatku za ko-
munální odpad bude nedoplatek 
navýšen o dvojnásobek (popla-
tek činí 492 Kč + navýšení 984 
Kč = 1.476 Kč). 

Zároveň upozorňujeme, že 
v případě nedoplatku na míst-
ních poplatcích za starší období, 

je správce poplatku dle zákona 
povinen každou platbu posunout 
na tento nejstarší nedoplatek.

U správců místních poplatků 
máte možnost si ověřit, zda je u vás 
evidován nějaký nedoplatek, a to

- místní poplatek za komunál-
ní odpad: poplatníci začínající 
písmenem 

A – Ď  tel. 558 609 121
E – J tel. 558 609 168
K – M tel. 558 609 161
N – Ř  tel. 558 609 159
S – Š tel. 558 609 165
T – Ž tel. 558 609 163
- místní poplatek ze psů: tel. 

558 609 158.
Správcem poplatků je odbor 

správy obecního majetku, od-
dělení místních daní a poplatků.

Upozornění na splatnost poplatku
Magistrát města Frýdku-

-Místku, odbor správy obecního 
majetku, oddělení místních daní 
a poplatků zavádí novou službu 
občanům, a to rozesílání infor-
mací ohledně místního poplatku 
za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů (dále jen „místní 
poplatek za komunální odpad“), 
včetně nedoplatků na soukromé 
emailové adresy poplatníků.

Pokud máte zájem o tento 
způsob zasílání informací, je 
nutno vyplnit tiskopis „ZADÁNÍ 
KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ“, kte-
rý po předložení občanského 

průkazu podepíšete u správce 
místního poplatku za komunální 
odpad. V případě, že se nedosta-
víte osobně ke správci místního 
poplatku, je nutný úředně ověře-
ný podpis na tomto tiskopise.

Upozorňujeme, že v případě, 
kdy jste již emailovou adresu do-
plnili na tiskopis „Prohlášení typu 
A nebo typu B“, je nutno znovu 
vyplnit údaje na správný tiskopis 
„ZADÁNÍ KONTAKTNÍCH ÚDA-
JŮ“ a podepsat buď u správce 
místního poplatku za komunální 
odpad, nebo doložit s úředně 
ověřeným podpisem. Důvodem je 
skutečnost, že na emailovou adre-
su budou rozesílány osobní údaje.

Tiskopis nelze vyplnit za 
jinou osobu.

Tiskopis „ZADÁNÍ KON-
TAKTNÍCH ÚDAJŮ“, potřebný 
k aktivaci výše zmíněné služ-
by, je k dispozici na webových 
stránkách města (www.fry-
dekmistek.cz – orgány obce – 
odbor správy obecního majetku 
– tiskopisy – č. 2.21) a také na 
informacích v budovách magis-
trátu města na ulici Radniční ve 
Frýdku i Palackého v Místku. Zá-
jemci jej mohou podávat v prů-
běhu celého roku, a to v úřední 
dny, tedy v pondělí a středu od 
8 do 17 hodin a ve čtvrtek od 8 
do 15 hodin.

Informace o poplatku za komunální odpad

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor-garáž o velikosti 15,28 m2 nachá-

zející se v objektu bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 151/3 zastavěná 
plocha a nádvoří, ul. Hlavní, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, 
na základě výsledku „dražby výše nájemného“ (dále jen „Draž-

ba“) v souladu s „Postupem při pronájmu garáží nacházejících se 
v objektech ve vlastnictví Statutárního města Frýdek-Místek“.
Den a hodina konání „Dražby“: 17. 12. 2014 ve 14 hodin

Místo konání „Dražby“: Magistrát města Frýdek-Místek,
ul. Radniční 10, III. NP 

Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního ročního ná-
jemného na 1 m2 plochy garáže a činí 700 Kč/m2/rok +DPH.

Smlouva o nájmu garáže bude uzavřena na dobu 2 let.
Úplné znění textu naleznete na úřední desce Statutárního města 

Frýdek-Místek: www.frydekmistek.cz
Další informace je možné získat na telefonním čísle 558 609 174, 

Ing. Hana Kavková, nebo osobně na Magistrátu města
Frýdek-Místek, odboru správy obecního majetku,

ul. Radniční 10, III. NP, dveře č. 315. 

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytové prostory – dvě garáže, každá o velikosti 

25 m2 nacházející se v objektu č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 
zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plocha a ná-
dvoří, ul. 17. listopadu, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, na základě 
výsledku „dražby výše nájemného“ (dále jen „Dražba“) v souladu 
s „Postupem při pronájmu garáží nacházejících se v objektech ve 

vlastnictví Statutárního města Frýdek-Místek“.
Den a hodina konání „Dražby“: 17. 12. 2014 ve 14 hodin.

Místo konání „Dražby“: Magistrát města Frýdek-Místek, ul. 
Radniční 10, III. NP.

Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního ročního ná-
jemného na 1 m2 plochy garáže a činí 700 Kč/m2/rok +DPH.

Smlouva o nájmu garáže bude uzavřena na dobu 2 let.
Úplné znění textu naleznete na úřední desce Statutárního města 

Frýdek-Místek: www.frydekmistek.cz
Další informace je možné získat na telefonním čísle 558 609 174, 

Ing. Hana Kavková, nebo osobně na Magistrátu města
Frýdek-Místek, odboru správy obecního majetku,

ul. Radniční 10, III. NP, dveře č. 315. 

Odbor školství, kultury, mláde-
že a tělovýchovy Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku oznamuje všem 
zájemcům o finanční příspěvek ze 
sportovního fondu, že nové tisko-
pisy žádostí o dotace  na celoroční 
činnost nebo podporu konání jed-
notlivých akcí v roce 2015 je mož-
né získat na webových stránkách 
města (http://www.frydekmistek.
cz/cz/obcan/organy-mesta/
magistrat-mesta/odbor-skolstvi-
-kultury-mladeze-a-telovychovy/), 
rovněž je lze vyzvednout ze sto-
janu u informací v přízemí budovy 
Magistrátu města Frýdku-Místku 

na ul. Radniční 1148, případně na 
odboru školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy. 

Neinvestiční dotace ze 
sportovního fondu jsou urče-
ny výhradně k podpoře spor-
tovních organizací pracujících 
pravidelně s dětmi a mládeží a 
zdravotně postiženými sportov-
ci. Organizace musí mít sídlo 
ve Frýdku-Místku a působit na 
území města. Dotace nebudou 
poskytovány podnikatelským 
subjektům a sportovním klubům 
zařazeným do Centra sportu.

Řádně vyplněné tiskopisy žá-

dostí o dotaci na celoroční činnost 
a jednotlivé akce s požadovanými 
aktuálními přílohami je nutno za-
slat poštou či osobně podat na 
podatelně Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, Radniční 1148 nejpoz-
ději do 31. prosince 2014. Žádosti 
o dotace na jednotlivé akce je 
možno podávat i v průběhu roku 
2015. Na žádosti o dotace na ce-
loroční činnost odeslané po tomto 
termínu nebude brán zřetel.

Doporučujeme všem žadate-
lům prostudovat si Statut sportov-
ního fondu, který je rovněž k dispo-
zici na uvedené webových adrese.

Neinvestiční dotace ze Sportovního fondu
statutárního města Frýdku-Místku 2015
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORYVOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3992/4) – Místecká kasárna
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP (hala pro 
garážování techniky)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3988/9) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 16 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 27,14 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/7 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3988/7) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 35 m2 (sklad) 
nebytové prostory o celkové výměře 49,84 m2 (sklad) 
nebytové prostory o celkové výměře 26,88 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3992/5) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3992/4) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 74,40 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/8 zastavě-
ná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(stavba bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 3993/8) 
– Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 216,80 m2 (sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(stavba č.p. 2204 je součástí pozemku p.č. 3978/3) 
– Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 24,40 m2 (kancelář)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3978/2 zastavě-
ná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(stavba bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 3978/2) 
– Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 297,20 m2 (sklad)
- stavba č.p. 811 na pozemku p.č. 1856/1 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozem-
ku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, II. NP, 
místnost 201 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2, II. NP, 
místnost 206 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2, IV.NP, 
místnost 407 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, IV.NP, 
místnost 501 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, V. NP, 
místnost 504 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2, V. NP, 
místnost 506 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2, V. NP, 
místnost 507 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná 
plocha a nádvoří – ul. J. Trnky 
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezi-
patře (sklad) 

nebytové prostory o celkové výměře 40 m2, v mezi-
patře (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 43,31 m2, v me-
zipatře (sklad)
stavba č.p. 158 na pozemku p.č. 922/4 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 158 je součástí pozemku 
p. č. 922/4) – ul. Frýdlantská 
nebytové prostory o celkové výměře 10,40 m2 (prodejna)
objekt křížový podchod (ve směru na ul. Janáčkova)
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2 (prodejna)
podzemní stavba se samostatným účelovým určením – 
podchod umístěný pod pozemní komunikací R 48, když 
komunikace se nachází na pozemku p.č.229/2, při-
čemž vyústění podchodu směrem k bývalému autobu-
sovému nádraží je na pozemku p.č.225 a vyústění pod-
chodu směrem k supermarketu Albert je na pozemku 
p.č.3047/3, vše v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
nebytové prostory o celkové výměře 3 m2 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 34,10 m2 (prodejna)
nebytové prostory o celkové výměře 14,20 m2 (prodejna)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 151/3 zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (stavba 
bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 151/3) – ul. Hlavní
nebytové prostory o celkové výměře 15,28 m2 (garáž)
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 zastavě-
ná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž) 
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž)
Ing. Hana Kavková, tel. 558 609 174

Ing. Hana Kavková, tel. 558 609 174
k.ú. Lískovec
stavba č.p. 34 na pozemku p.č. 5139 zast. plocha a 
nádvoří, (stavba č.p. 34 je součástí pozemku p.č. 5139)
nebytové prostory o výměře 280 m2 (bývalá výrobna uzenin)
k.ú. Frýdek
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plocha 
a nádvoří – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18 m2, VI. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, VIII. NP (kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plocha 
a nádvoří – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18 m2, II. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, III. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18 m2, VIII. NP (kancelář) 
stavba č.p. 647 na pozemku p.č. 1543 zast. plocha a 
nádvoří – Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 113,79 m2 (pro-
vozovna, kancelář, příslušenství) 
stavba č.p. 2299 na pozemku p.č. 2910 zast. plocha a 
nádvoří – tř. T. G. Masaryka 
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m2 (kancelář) 
stavba č.p. 61 na pozemku p.č. st .33 zast. plocha a ná-
dvoří, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek 
(stavba č.p. 61 je součástí pozemku p.č. st. 33) 
nebytové prostory o celkové výměře 106,46 m2, (restaurace) 
stavba č.p. 10 na pozemku p.č. 18/1 zast. plocha a ná-
dvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (stavba je sou-
částí pozemku p.č. 18/1) 
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:
Na vybraná parkoviště ve měs-
tě, kde pravidelně zajíždí mo-
bilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek 
Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné a velkoobjemové 
odpady a elektrozařízení: 
Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
jedlé oleje, zbytky barev, laků, 
ředidel, autobaterie a monočlán-
ky, použité obaly od postřiků a 
jiné chemikálie, prošlé a nepo-
třebné léky, zářivky a výbojky. 
Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.
Elektrozařízení: Lednice, mraznič-
ky, sporáky, mikrovlnné trouby, 
myčky nádobí, vysavače, žehlič-

ky, pračky, varné konvice, monito-
ry, tiskárny, televizory, rádia, tele-
fony a ostatní domácí spotřebiče.

Termíny mobilní sběrny:
U prodejny Mountfield  2.-4. 12.
U krytého bazénu  9.-11. 12.

Provoz: Út-Čt 10:00-18:00
Sběrné dvory

Collo-louky, Slezská
Provoz: Po-Pá 8:00-18:00,

So 8:00-14:00
Na sběrných dvorech vykupuje-

me papír a železo.
Tel. kontakty:

Dispečink 558 440 066, 
 603 811 676
Skládka 558 940 074
Sběrné dvory – C: 725 223 912, 
S: 725 223 913, 733 347 236

Sběr nebezpečných
a velkoobjemových odpadů

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/

Oznámení zahájení řízení o vydání Změny č. 3 Územ-
ního plánu Frýdku-Místku formou opatření obecné 
povahy a oznámení o konání veřejného projednání

Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor územního rozvoje a sta-
vebního řádu, jako pořizovatel 
Územního plánu Frýdku-Míst-
ku podle ustanovení § 6 odst. 
1 písm. a) zákona č. 183/2006 
Sb., zákona o územním pláno-
vání a stavebním řádu (staveb-
ní zákon) ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební 
zákon“) oznamuje, že v soula-
du s § 171 až 173 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád ve 
znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“) a v souladu s 
§ 52 a 55 stavebního zákona
zahajuje řízení o vydání Změny č. 
3 Územního plánu Frýdku-Místku
formou opatření obecné pova-
hy a zároveň vyzývá k uplatně-
ní stanovisek, námitek a připo-
mínek k tomuto návrhu.
Podle ustanovení § 52 odst. 1 
stavebního zákona bude Návrh 
změny č. 3 Územního plánu 
Frýdku-Místku vystaven k ve-
řejnému nahlédnutí ode dne vy-
věšení veřejné vyhlášky (tj. od 
6. listopadu 2014) do jejího se-
jmutí (tj. do 16. prosince 2014):
V tištěné podobě:
Na Magistrátu města Frýdku-
-Místku, oddělení územního 
rozvoje odboru územního 
rozvoje a stavebního řádu, 
Radniční 1148, Frýdek-Místek, 
kancelář č. 407 v pondělí a 
středu od 8.00 do 17.00 hodin, 
ve čtvrtek od 8.00 do 15.00 ho-
din, v úterý a pátek od 8.00 do 
13.30 hodin.
V elektronické podobě:
Na internetových stránkách 
města Frýdek-Místek: www.fry-
dekmistek.cz, pod odkazem „pod-
nikatel – územní plán a ÚAP“.
Podle ustanovení § 52 odst. 1 

stavebního zákona dále ozna-
mujeme, že se dne 9. prosince 
2014 v 15.00 hodin uskuteční ve 
Velké zasedací místnosti Magis-
trátu města Frýdku-Místku, 
Radniční 1148, 2. NP, veřejné 
projednání návrhu Změny č. 3 
Územního plánu Frýdku-Místku.
V souladu s § 22 odst. 4 sta-
vebního zákona pořizovatel při 
veřejném projednání zajistí ve 
spolupráci s fyzickou oprávně-
nou osobou podle zvláštního 
právního předpisu k projektové 
činnosti ve výstavbě (projek-
tant) výklad územně plánovací 
dokumentace.
Podle ustanovení § 52 odst. 
2 stavebního zákona mohou 
námitky proti návrhu územní-
ho plánu podat pouze vlastníci 
pozemků a staveb dotčených 
návrhem řešení, oprávněný 
investor a zástupce veřejnosti. 
Podle ustanovení § 52 odst. 
3 stavebního zákona může 
nejpozději do 7 dnů ode dne 
veřejného projednání (tj. do 16. 
prosince 2014) každý uplatnit 
své připomínky a dotčené oso-
by podle § 52 odst. 2 námitky, 
ve kterých musí uvést odůvod-
nění, údaje podle katastru ne-
movitostí, dokladující dotčená 
práva a vymezit území dotčené 
námitkou (§ 52 odst. 3). Dotče-
né orgány a krajský úřad jako 
nadřízený orgán uplatní ve 
stejné lhůtě stanoviska k čás-
tem řešení, které byly od spo-
lečného jednání (§ 50) změ-
něny. Změny po společném 
jednání jsou součástí textové 
části odůvodnění zpracované 
pořizovatelem, kapitola K) a 
její příloha č. 1 – vyhodnocení 
stanovisek dotčených orgánů a 

připomínek, uplatněných k Návr-
hu změny č. 3 Územního plánu 
Frýdku-Místku. K později uplat-
něným stanoviskům, připomín-
kám a námitkám se nepřihlíží.
Při veřejném projednání se 
podle § 22 odst. 3 stavebního 
zákona stanoviska, námitky a 
připomínky uplatňují písemně a 
musí být opatřeny identifikač-
ními údaji a podpisem osoby, 

která je uplatňuje a připojí se 
k záznamu o průběhu veřejného 
projednání.
Připomínky a námitky lze podle 
ustanovení § 172 odst. 4 správ-
ního řádu přede dnem konání 
veřejného projednání uplatnit 
písemně na adrese: Magistrát 
města Frýdku-Místku, odbor 
územního rozvoje a stavebního 
řádu, oddělení územního rozvoje, 

Radniční 1148, 738 22 Frýdek-
-Místek. Připomínky a námitky 
musí splňovat náležitosti podání 
podle § 37 správního řádu, tj. 
musí být patrné, kdo připomínku 
či námitku uplatňuje, které věci 
se týká a co se navrhuje.
S případnými dotazy se prosím 
obracejte na oddělení územního 
rozvoje, Ing. arch. Zuzanu Břa-
chovou, tel.: 558 609 275.
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V kostele sv. Jana Křtitele 
ve Frýdku vystoupí v neděli 
28. prosince v 18 hodin legen-
dární skupina Oboroh. Sku-
pina, která příští rok v lednu 
oslaví již dvacet šest let ne-
přetržitého koncertování, má 
na svém kontě již devět řado-
vých alb. Nejaktuálnější čers-
tvě vydané album má adventní 
tématiku, která právě o Váno-

cích dochází svého naplnění. 
Kapelník a autor většiny re-

pertoáru Slávek Klecandr začínal 
v 70. letech v undergroundových 
kapelách blízkých Plastic People 
of the Universe a Oboroh založil 
se svým bratrem v roce 1988. 
Velkým inspiračním zdrojem pro 
tvorbu Slávka Klecandra jsou 
biblické žalmy, ale čerpá i z vlast-
ní reflexe světa, ve kterém často 

dokáže objevit jeho duchovní 
rozměr. Skupina Oboroh aktuál-
ně hraje ve čtyřčlenném složení 
a stylově je popisována jako 
folkrock s přesahem do klasické 
hudby. Příležitostně hraje i s vel-
kým filharmonickým orchestrem.

Jako domácí hostitel koncer-
tu zahraje kapela Hrozen, která 
hraje rovněž duchovně inspiro-
vanou hudbu.

V kostele vystoupí Oboroh a Hrozen

* NOVÝ POŘAD ZDEŇKA IZERA!!!
* STŘEDA 10. prosince

* KINO PETRA BEZRUČE
* PŘEDPRODEJ: 220 KČ

Nový zábavný program populárního baviče Zdeňka Izera 
„Furtluftdurch tour“

Pořad, v kterém se diváci budou moci setkat s jeho jedi-
nečným a nezaměnitelným humorem. Jako vždy přijdou 
na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie nejrůznějších 

televizních pořadů a imitování celé řady populárních 
českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je 
opět obohacené nejrůznějšími zábavnými kostýmy a pře-
vleky. Partnerkou Z. Izera v novém programu bude opět 

zpěvačka a finalistka prvé řady Superstar Šárka Vaňková.
PŘEDPRODEJ JIŽ SPUŠTĚN – BESKYDSKÉ INFOR-

MAČNÍ CENTRUM NA MÍSTECKÉM NÁMĚSTÍ.

CESKY HOTEL V NEW YORKU: Název poslední výstavy v dramaturgii Ivana Korče v knihkupectví Lib-
rex odkazuje na český hotel, jenž se nachází na ostrově Fire Island ve státě New York. Místní obyvatelé 
ho vnímají jako český, protože na něm vlaje česká vlajka. Majitelka Petra Brehl Pavlasová (44) vyrůstala 
ve Frýdku-Místku, žila ve Švýcarsku a v New Yorku. Vystudovala interiérový design na SUNY University 
of New York. Vystavovala v galeriích v New Yorku v Prince Street Gallery, SCC Gallery a jiných. Snímek 
je z vernisáže výstavy jejích fotografií, která především upozorňuje na to, že svět je mnohem barevnější, 
než si většina z nás myslí a je ochotna připustit. Potrvá do 7. ledna.  Foto: Petr Pavelka

Symfonický orchestr Frý-
dek-Místek si získal svoje 
publikum. O tom se mohl pře-
svědčit každý, kdo zažil skvě-
lou atmosféru Podzimního 
koncertu SO FM v pátek 14. 
listopadu v Národním domě 
v Místku. Pro zajímavost, toto 
hudební těleso působí ve 
městě bezmála 53 let!

Pohled z pódia do zcela za-
plněného sálu nás, většinou 
neprofesionální muzikanty, po-
vzbudil natolik, že se snažíme 
během večera vydat ze sebe to 
nejlepší. Nejdříve zazní fanfáry 
a Slavnostní předehra Dmit-
rije Šostakoviče ve svižném 
tempu, pak nádherně smutný 
Violoncellový koncert op. 85 
Edwarda Elgara s jedinečným 
sólistou a členem orchestru Mi-
chalem Krutílkem. Po přestáv-
ce následuje v tanečním rytmu 
známý Chačaturjanův Waltz ze 
Suity Maškaráda. A nakonec 
úžasná Gershwinova Rapsody 
in Blue s bravurním klavíristou 
Michalem Bártou.

Bouřlivé ovace, potlesk ves-
toje, prostor nabitý pozitivní 
energií. Náš dirigent Zdeněk 
Smolka se usmívá. Povedlo 
se. Je to pro nás všechny moc 
hezký pocit. A posluchači? „Byli 
jste senzační,“ slyším na chodbě 
před sálem svou známou. I naši 
mladí uznale pokyvují hlavami, a 
to je co říct.

Co zbývá dodat? Poděkovat 
všem za krásný večer a pozvat 
naše milé publikum na další, už 
ryze vánoční vystoupení. Usku-
teční se v pátek 19. prosince 
v 18 hodin v kostele sv. Jana a 
Pavla. Uslyšíte Koncert a moll 
Antonia Vivaldiho (houslový part 
zahraje Věra Kičmerová, členka 
orchestru) a tradiční Českou mši 
vánoční Jakuba Jana Ryby.

A ostatně, nehrajete náho-
dou na nějaký hudební nástroj? 
Zkoušíme vždy v úterý od 18 
hodin ve velkém sále Národní-
ho domu. Přijďte nás podpořit, 
rádi vás přivítáme.

  Běla Kučírková, 
 členka SO FM

Symfonický orchestr Frýdek-Místek
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DIVADLO
St 3. 12. v 19.00 

Vyhazovači
předplatitelská skupina A

Představení (nejen) pro mladé. Neuvěřitelně 
vtipný a nesmírně lidský příběh se točí ko-
lem disco klubu Cinders. 4 vyhazovači, na 
první pohled tvrdí a ostřílení chlapíci, kteří 
se musí pohotově rozhodnout, náctiletí hoši 
připravující se na svůj velký večer, roztomilé 
nakadeřené slečny užívající si narozenino-
vou párty, 1 kněz, 2 rapeři a mnoho dalších 
postav ztvárněných čtyřmi zpívajícími herci. 
Komická paleta lidských charakterů, z nichž 
ovšem každý nabízí svůj osobitý příběh. 

Čt 11. 12. v 19.00 
Návštěvy u pana Greena
předplatitelská skupina B

Náhodná automobilová nehoda přivádí do 
styku dva muže, kteří by se jinak nikdy ne-
setkali, a navždy změní jejich život. Rozdělují 
je dvě generace, a co začíná jako komedie 
kontrastu kultur, se vyvíjí ve vyhrocený příběh 
o riziku osamělosti, předsudků a netolerance. 
Jak týdny plynou, vytváří se přátelství, prově-
řují se lidské vztahy a odhalují se tajemství.

So 13. 12. v 16.30 
O PRINCI PRASOŇOVI A KRASOŇOVI

divadlo mimo předplatné
Pohádka o dvou rozdílných bratrech a jejich 
putování za zlomením zlé kletby.
Hrají: Klára Klimasová, Ondřej Slanina, To-
máš Valošek, Matěj Juřišica, Nikol Juříčko-
vá, Hana Jurkovská, Veronika Vavrošová, 
Marian Hlavatík, Jakub a Robin Gřundělovi
Uvádí: Divadelní škola

So 13. 12. 18.30 
ČECHOV???

divadlo mimo předplatné
Jak si mladí studenti poradí s nejslavnějším 
dramatikem A. P. Čechovem? Naučí se během 
kurzu Divadelní školy zpracovat jeho monology 
natolik zajímavě, aby to upoutalo diváckou po-
zornost? Přijďte se podívat na výsledek!
Hrají: Monika Výšková, Natálie Golová, Te-

Programová nabídka

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

NOVÁ SCÉNA VLAST

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:
POPRVÉ S BŘÍŠKEM 

PŘÍPRAVA K PORODU
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ 

DALŠÍ KURZY:
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Pondělí - 17:00, Úterý - 16:00, Čtvrtek - 16:00

POPORODNÍ CVIČENÍ
Úterý - 17:00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI – 
MANIPULACE

aneb jak dítěti dopomoci správně růst (ob-
sahová náplň: praktické nácviky manipulace 
s dítětem, masáže kojenců, metodika správ-
ného krmení, relaxační polohy pro zklidnění 
nespavých a hyperaktivních dětí)
Pod vedením fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 3-6 měsíců
II. BLOK PRO DĚTI od 8-12 měsíců

III. BLOK PRO DĚTI od 1-3 let
KURZ: Šátkování miminka DĚTI DO 6 

MĚSÍCŮ ZÁKLADNÍ KURZ
BESEDA: MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENKY, 

ŠÁTKY NA NOŠENÍ DĚTÍ

Pohádky: Jak šli nadělovat, Vánoce u zvířá-
tek, Divoké sny maxipsa Fíka – O Vánocích, 
Veselé Vánoce anebo Karlíkovo zimní dob-
rodružství, Pan Tau naděluje, Hvězda bet-
lémská. ČR, animovaný, 2D, přístupný, 72 
min., vstupné 20 Kč. Pro děti, Bijásek.

Ne 14. 12. v 17.00
7 trpaslíků 

7 trpaslíků, 18. narozeniny, 2 draci, polibek nebo 
100 let spánku … a pohádka může začít… 
Princezna Rose je na oslavě svých 18. na-
rozenin zakleta zlou čarodějnicí Dellamortou 
do ledového spánku. A s ní i celý zámek. Jen 
trpaslíci vědí, jak ji probudit… přeci polibkem 
z pravé lásky. USA, animovaný, 2D, přístup-
ný, dabing, 88 min., vstupné 100 Kč. Pro děti.

Ne 14. 12. v 19.00
Po 15. 12. v 16.00

Hobit: Bitva pěti armád
Závěrečná část filmové trilogie natočená 
podle stále oblíbeného románu spisovatele 
J. R. R. Tolkiena Hobit. USA/Nový Zéland, 
dobrodružný/fantasy, 3D, přístupný dabing, 
vstupné 150 Kč. Premiéra.

Po 15. 12. v 19.00
Odborný dohled nad východem slunce

Nepotrestané bezpráví přivádí do města na seve-
ru tři bývalé vězně. Kdysi je trápil stejný příslušník 
státní bezpečnosti. Teď tady má hospodu. Páno-
vé se rozhodnou vzít zákon do vlastních rukou, 
aby zjistili, že pro pomstu nemají vlohy. Potkávají 
femme fatale, které dají cit a střechu nad hlavou 
a ona jim za to ukáže rozdíl mezi pomstou a 
trestem. Prožívají eastern. ČR, drama, 2D, 2014, 
režie: P. Göbl, 70 min., vstupné 100 Kč/ pro členy 
FK 80 Kč. Premiéra, Filmový klub.

Út 16. 12. v 20.15
Alenka v říši divů

Celovečerní balet Christophera Wheeldona vy-
chází z pohádkové knihy Lewise Carrolla. Je to 
bizarní vyprávění se snadno rozpoznatelnými 
postavami stepujícího Kloboučníka, popudli-
vého Bílého králíčka a vždy špatně naloženou 
Srdcovou královnou. Wheeldon vytvořil spolu 
se skladatelem Jobym Talbotem a scénickým 
výtvarníkem Bobem Crowleyem pravý rodin-
ný balet v duchu tolik milovaného klasického 
Carrollova díla pro děti. Pravidelný návštěvník 
baletu ocení ohlas jiných slavných děl – napří-
klad parodii na „Adagio růži“ ze Spící krasavice 
s ovocnými koláčky místo květin. Díky strhu-
jící choreografii, na barvy bohatému příběhu a 
úžasnému scénickému kouzlu je balet brilantní 
realizací Carrollova bláznivého světa snů. Dél-
ka: 175 min., vstupné 250 Kč/ zlevněné vstupné 
200 Kč (studenti, ZTP, senioři). Přímý přenos.

St 17. 12. v 10.00
Andělé všedního dne

V. Dyk, M. Labuda, V. Javorský a E. Křenková 
v roli andělů v novém filmu Alice Nellis podle ro-
mánu Michala Viewegha. ČR, komedie/drama, 
2D, 12+, 97 min., vstupné 60 Kč. Pro seniory.

St 17. 12. v 16.00 a 19.00
Hobit: Bitva pěti armád

Závěrečná část filmové trilogie natočená 
podle stále oblíbeného románu spisovatele 
J. R. R. Tolkiena Hobit. USA/Nový Zéland, 
dobrodružný/fantasy, 2D, přístupný dabing, 
vstupné 120 Kč. Premiéra.

reza Pobudová, Sandra Nuchalíková, Nikol 
Ivánková, Ondřej Zlý. Uvádí: Divadelní škola

PRO DĚTI
Ne 7. 12. v 15.00 

VÁNOČNÍ HVĚZDA
Vánoce? Co znamenají? Veverky Zubka a 
Drápek Vánoce neznají. Jednoho dne, přímo 
na Štědrý den, se dostanou do člověčího dou-
pěte… Vyjděte s námi na pouť za poznáním 
Vánoc. Krásná vánoční pohádka plná zábavy, 
vánočních zvyků a koled. Po představení pro-
běhne Mikulášská nadílka. Rodiče si mohou 
pro své děti přinést dárečky, které pak bude 
Mikuláš nadělovat! Pohádka pro děti od 3 let.

Ne 14. 12. v 15.00 
LEDOVÁ KRÁLOVNA

Příběh Gerdy a Kaje vyprávěný tak, jak ho vidí 
tři uklízečky. Využívají všech prostředků z vlast-
ních zdrojů (kýble, hadry, smetáky) a divadelních 
rekvizit, jež fiktivní herci zanechali na jevišti. Po-
etická pohádka je tak oživena o nápady „obyčej-
ných“ uklízeček. Pohádka pro děti od 3 let.

VÝSTAVY
Výstava Architektonického workshopu „Slezan“

KINO:
St 3. 12. v 10.00
Láska na kari 

Sto chutí, jedna vášeň. Gurmánskou roman-
ci nabitou chutěmi a vůněmi v barvách Indie 
servíruje film režiséra Lasse Hallströma. A 
to vše pod dohledem producentů Stevena 
Spielberga a Oprah Winfrey. USA, drama/
romantický, 2D, 12+, titulky, 122 min., vstup-
né 60 Kč. Pro seniory.

Pá 5. 12. v 17.00 a 19.00
So 6. – Ne 7. 12. v 17.00
Tučňáci z Madagaskaru

Skipper, Kowalski, Rico a Vojín – černobílá 
drzá parta z Madagaskaru přichází v celo-
večerním filmu! USA, animovaná komedie, 
2D, přístupný, dabing, 90 min., vstupné 125 
Kč/ děti do 15 let 100 Kč. Premiéra. Pro děti.

So 6. 12. v 19.00
Železná srdce

Brad Pitt v roli armádního seržanta v novém 
snímku, odehrávajícím se v Německu na konci 
války v roce 1945. USA, válečný/akční, 2D, 15+, 
titulky, 135 min., vstupné 100 Kč. Premiéra.

Ne 7. 12. v 19.00
Jak jsme hráli čáru

Rodinný film se pohybuje na pomezí dramatu 
a komedie. Hlavním hrdinou je chlapec, kte-
rý se stal rukojmím československého státu, 
protože jeho rodiče v polovině šedesátých let 
emigrovali do Rakouska a on nyní vyrůstá 
u dědy a babičky (Milan Lasica a Libuše 
Šafránková). Kamarádství, první velké obje-
vy, lásky, souboje znepřátelených band a vel-
ká očekávaní se střetávají s realitou dospě-
láckého světa. ČR/SK, rodinný/tragikomedie, 
2D, přístupný, vstupné 110 Kč. Premiéra.

Po 8. 11. v 19.00
Brána smrti – projekce a beseda s 

Viliamem Poltikovičem
Beseda s režisérem Viliamem Poltikovičem a 
promítání komentovaných ukázek z dokumen-
tárního seriálu Brána smrti, který nabízí divákům 
zcela jiný pohled na smrt, než je běžné. Většina 
lidí má ze smrti strach, je to pro ně téma depre-
sivní a schovávají se před ní. Filmový klub.

Út 9. 11. v 19.00
Miniprofil režiséra Ch. Nolana: Interstellar
Vypravěčsky bohatá a obrazově čistá, téměř 
tříhodinová sci-fi podívaná od tvůrce Temné-
ho rytíře Ch. Nolana. V hlavních rolích osca-
roví M. McConaughey a A. Hathaway. USA/
VB, sci-fi/dobrodružný, 2D, 2014, režie: Ch. 
Nolan, 12+, titulky, 169 min., vstupné 120 Kč/ 
pro členy FK 100 Kč. Premiéra. Filmový klub.

St 10. 12. v 19.00
Hororová středa: Ouija

Chcete zkusit mluvit se záhrobím a nemá-
te po ruce vhodné médium? Mohla by vám 
pomoci Ouija – spiritistická deska pokrytá 
písmeny a čísly, jejímž prostřednictvím lze 
s duchy komunikovat. Stačí v ně věřit a 
respektovat jejich pravidla hry. V opačném 
případě se můžete i vy natrvalo přemístit do 
říše mrtvých. USA, horor, 2D, 15+, titulky, 90 
min., vstupné 110 Kč. Premiéra.

Pá 12. 12. v 9.30
Pohádky pod stromeček

Pásmo filmových pohádek pro nejmenší. 

pátek 5. prosince
Mikulášská nadílka pro děti OS KOVO 

ArcelorMittal
sobota 6. prosince

LADIES NIGHT – akce pouze pro ženy
Moderní taneční show, fire show, módní 

show, exkluzivně nabitá tombola, bohatý raut, 
sexy překvapení pro dámy. Začátek v 19.00.
Rezervace vstupenek na tel.: 774 420 848 

pátek 12. prosince
Vánoční MEGA PÁRTY

s Pauliem Garandem a jeho hosty
Paulie Garand, WYRUZ & DJ MILK + 

IZABEL, BenoX & TAkT feat. DANGER, DJ 
FLYPTIC.

Soutěž o lístky zdarma, pro prvních 100 
účastníků WELCOME DRINK zdarma, 

velká světelná show, 2 bary, křídla za 20 
Kč. Start v 19.00, vstup 120 Kč, předprodej 
exkluzivně v síti Ticketart a v Beskydském 

informačním centru.

Politických obětí 117, F-M, tel: 724 773 861
info@centrum-berkana.cz
www.centrum-berkana.cz

BERKANA
Centrum zdraví, energie a vitality

5. 12., 17.00-23.00-9.00
Noční Satsang

Meditace, Sdílení, Promítání, Zvuková relaxace.
S přespáním ve vlastním spacáku. Karimat-
ky a deky k dispozici. Cena 100 Kč.
V ceně je čaj a program. Prosím hlaste se na mi-
chal@centrum-berkana.cz, mob.: 607 881 376

9. 12., 18.00 - 19.00
Jóga nidra

Hluboká relaxace/meditace s užitím nástrojů. 
Eva Berkana. Prosím hlaste se eva@centrum-
-berkana.cz, mob.: 603 793 595, Cena: 100 Kč

12. 12., 10.00 – 19.00
Charitativní obchůdek

Noste již nyní do Berkany věci, které nepotřebu-
jete a chcete je věnovat na dobrou věc! Sbíráme 
vámi darované věci již nyní (hračky, CD, DVD, 
knihy, časopisy, oblečení, boty, dětské potřeby, 

hodiny, keramika, nádobí...) a k prodeji je nabíd-
neme 12. 12. od 10 do 19 hodin. Výtěžek bude 
použit na zakoupení polohovacího křesla do 
domu Pokojného stáří. Všichni jste na tento den 
srdečně zváni do Berkany. Vyberte si, co se vám 
líbí, kupte a dejte si u nás dobrý čaj :-)
Více na: http://www.centrum-berkana.cz/
Charitativni-obchudek.html

12. 12., 18.00-19.30
Dynamické meditace

Prosím hlaste se karel@centrum-berkana.
cz, mob.: 774 572 195, Cena: 120 Kč

16. 12., 19.00-20.00
Zvuková relaxace s dešťovými sloupy

Přijďte se hluboce uvolnit a zharmonizovat ve 
zvukové lázni v blahodárných stavech mozko-
vých vln alfa, theta a delta, při zvuku sady čtyř 
dešťových holí a dalších muzikoterapeutických 
nástrojů. Ocitnete se v bezbřehé a vše prostu-
pující koupeli zvuků a stavech čirého slastné-
ho bytí. email: michal@centrum-berkana.cz
Vstupné: 100 Kč

16. 12.,19.00 -20.15
Trátak

meditace na plamen svíčky
Eva Berkana, cena 100 Kč. eva@centrum-
-berkana.cz 603 793 595

19. 12., 17.00-20.00
Satsang

Meditační setkávání a sdílení pro veřejnost. 
Cena 50 Kč. V ceně je čaj a program. Pro-
sím hlaste se na michal@centrum-berkana.
cz, mob.: 607 881 376.

Městská knihovna F-M
4. 12. Tvořílek

Výroba vánočních ozdob
ze střípků starých baněk.

14.00 – 15.00 pobočka Místek,
dětské oddělení

4. 12. Mikulášský jarmark – Žirafa v 
knihovně 

Prodej výrobků klientů integrovaného centra.
10.00 – 16.00 pobočka Místek, 1. patro

4. 12. Zajímáte nás! 
Interaktivní divadelní večer spolu s veřejnou 

ochránkyní práv.
18.00 pobočka Místek, Modrý salonek

9. 12. Cestovatelská beseda
– Te ARARORA 

Tomáš Sedláček a Lukáš Wawrosz, 3054 
km dlouhá stezka napříč Novým Zélandem.

18.00 pobočka Místek, Modrý salonek
11. 12. Tvořílek

Výroba papírové krabičky na vánoční dárky.
14.00 – 15.00 pobočka Místek, dětské 

oddělení
11. 12. Podvečer šansonů

Daniela Krulikovská a Ivo Saniter. Hudební 
večer doplněný poezií J. Préverta.

18.00 pobočka Místek, Modrý salonek
18. 12. Tvořílek

Výroba ozdoby ze samotvrdnoucí hmoty.
14.00 – 15.00 pobočka Místek, dětské oddělení

Heydukova 2330, 738 01 F-M,
558 647 067, 602 586 925,
kulturnidumfm@seznam.cz, 
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz

Kulturní dům Frýdek
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

JUNÁK
Frýdecké středisko: Ema Skarková,
e-mail: ema.skarkova@gmail.com,

tel.: 774 076 421
Středisko Kruh, Frýdek:
Kostikovo náměstí 638,
www.frydek.skauting.cz

Místecké středisko: Rostislav Přidal, 
rpridal@gmail.com, tel.: 604 311 569
Středisko 8. pěšího pluku, Místek:
28. října 781, http://www.8pp.cz/ 

Svaz skautů a skautek ČR
Přihlaste své dítě do skautu!

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s dobrými 

a pevnými přátelskými vztahy
• učíme děti uznávat jiné než materiální hodnoty

CENTRUM MAGNOLIE
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

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro těhotné 

ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení kon-

taktu s vaším tělem a snadnému zpracování 
porodních bolestí

Těhotenské masáže – jemný a šetrný způ-
sob, jak zvládnout běžné obtíže a uvolnit se

Předporodní kurzy – přípravu k aktivnímu 
porodu vede zkušená porodní asistentka

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

pevné tělo, bdělou mysl a dobrou funkčnost 
vnitřních orgánů

Tančení pro mámy a dětičky – břišní tance 
pro maminky, miminka i sourozence

Kurzy masáží dětí a miminek – jemné tech-
niky pro zdraví a pohodu vašich nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní a semipri-

vátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná 
zábavy, písniček a her v malých skupinách 

6 dětí, výuky se mohou účastnit i mladší 
sourozenci. UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

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

Pohybové hrátky s děťátky – cvičení pro 
psychický a fyzický rozvoj vašeho děťátka 

(2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3roky)
Pro celou rodinu: 

Jóga pro ženy i muže, manželské páry, 
privátní i rodinné lekce jógy

SM systém MUDr. Smíška – pohybový pro-
gram pro léčbu, regeneraci a prevenci po-

ruch 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 samo-
ozdravných procesů v těle.

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

Špičková malba a grafika, výběr ze stovky 
zastoupených autorů. 

Umělecké sklo, šperk, plastika. 
Novinky v galerii:

Ivana Pavlišová – obrazy
Ladislav Borák – dřevořezby

Ženského rodu je krása
Můžete si prohlédnout obrazy výtvarníků 
Bohumila Nečase, Světlany Žalmánkové, 

Libuše Žilinské, Lenky Dobiášové a dalších. 
Výstava potrvá až do 20. prosince.

HOTEL CENTRUM
TANEČNÍ VEČERY - Hudební duo ELLA 

každý poslední pátek v měsíci

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

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

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.

ROZEKVÍTEK
Montessori centrum

P. Holého 400, Frýdek-Místek (budova 
VOŠ Goodwill), Kontakt: MgA. Hana 

Pernická Tel: 774 161 802
Info@rozekvitek.cz • www.rozekvitek.cz

Nabízíme pravidelné programy a akce pro 
rodiče s dětmi, dopolední školičku pro děti 
bez rodičů, odborné přednášky i semináře.
Montessori školička pro děti bez rodičů 
Montessori školička nabízí přívětivé a pečlivě 
připravené rodinné prostředí v úzkém kruhu 
maximálně 8 dětí. Vycházíme z principů Mon-
tessori pedagogického systému. Dětem je 
nabízeno podnětné a motivující prostředí, kde 
mohou naplňovat své přirozené vývojové po-
třeby. Mají možnost svobodné volby činností, 
které jsou přizpůsobeny jejich velikosti a síle. 
Naším cílem je vést děti k samostatnosti a 
zodpovědnosti při různých činnostech.
Věk: 2 – 4 roky. Nyní otevřeno i v pondělí od 
8.00 do 12.00 hodin.
Montessori pracovna pro děti bez rodičů 

od 3 do 6 let
Montessori pracovna nabízí dětem připrave-
né prostředí, kde mohou pracovat se smys-
lovým materiálem a procvičovat tak rozli-
šování, srovnávání, třídění a pojmenování. 
Budeme dále rozvíjet řeč a oblast jazyka, 
rozvíjet uvědomění matematických zákonů, 
v kosmické výchově objevovat svět. Součás-
tí Montessori pracovny jsou i aktivity praktic-
kého života, do kterých spadá péče o sebe, 
své okolí a společnost a rozvíjení sociálních 
vztahů. Termín: pondělí 16.30 - 18.00 hodin
Montessori pracovna pro rodiče s dětmi 

od 1,5 do 3 let
V připraveném prostředí Montessori pracov-
ny si mohou rodiče s dětmi vyzkoušet práci s 
Montessori pomůckami a materiálem. Věnu-
jeme se zde především aktivitám praktického 
života, rozvíjíme s dětmi smyslové vnímání, 
jemnou i hrubou motoriku, řečové, hudební i 
výtvarné dovednosti. Děti zde mají možnost 
zvykat si na kolektiv dětí a dospělých, rozvíjet 
komunikaci, své sociální kontakty a doved-
nosti. Termín: středa 16.30 - 18.00 hodin

Taneční studio DANCEPOINT
Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek

www.dancepoint.cz, info@dancepoint.cz
tel.: 776 096 091

registrace možná emailem nebo telefonicky

NOVINKA!!! FLOW JÓGA S MEDITACÍ – 
každou lichou středu od 18.00 – 19.00 se na 
vás bude těšit lektorka Linda. Rezervace není 
nutná a možnost zapůjčení podložek. Cena 1 
lekce/80 Kč, 10 lekcí 700 Kč
Stále se můžete přihlásit i do těchto kurzů:
TWERK – PO 18.30–19.30. Jedná se o nový 
provokativní a vyzývavý taneční styl určený 
pro ženy veškeré věkové kategorie. Světo-
vým fenoménem se stal díky slavným americ-
kým zpěvačkám, jako je Beyonce nebo Sha-
kira. Ideální pro formování celého těla.
FITNESS DANCE – ČT 17.30–18.30. Nená-
ročný tanec spojený s posilováním a kardio 
cvičením je určen pro ženy veškeré věkové 
kategorie. Ve srovnání se zumbou je fitness 
dance zaměřen více na tanec, který je navíc 
spojen s posilováním jednotlivých partií v 
rytmu známých tanečních songů. Ideální na 
spalování a formování vaší postavy.
KARIBIK A LATINA DANCE – ÚT 17.30–
18.30. Oblíbený kurz studia. Choreografie a 
krokové variace tohoto kurzu jsou přizpůso-
beny tak, aby se daly tancovat samostatně, 
bez partnera. Je to směs nádherných podma-
nivých tanců. Pro veškeré věkové kategorie.
LEKCE STREET DANCE – PO až ČT, ta-
neční styly: hip hop, hype, RnB, Wack, Vo-
gue, Dancehall, locking, progressive. Taneční 
KURZY: Začátečníci či mírně pokročilí. Kurzy 
jsou rozděleny zvlášť pro děti (8–11 let), junio-
ry (12–15 let) a dospělé (15 let a více). Taneč-
ní SKUPINA – je určena pro mírně pokročilé 
a pokročilé zájemce, kteří se chtějí tancování 
věnovat závodně. Tyto složky jsou rozděleny 
dle věku a pokročilosti do čtyř složek. K přijetí 
do těchto čtyř složek je zapotřebí pouze jed-
noroční zkušenost v taneční oblasti, taneční 
studio nebude vyhlašovat casting.
BREAK DANCE – ÚT nebo ČT, 18.30-19.30. 
Akrobatický hip hopový tanec. Pro všechny 
věkové kategorie. Kurz je rozdělen na začá-
tečníky a pokročilé.

KLUB a GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek
Foceno v ložnici/Čtverce/Černá

výstava fotografií Jakuba Nováka
„Jsem studentem posledního ročníku 

gymnázia Petra Bezruče a focením jsem se 
začal zabývat před dvěma léty. Loňského 

roku jsem začal projekt 365, což znamená, 
že fotíte každý den, a i přesto, že jsem tušil, 
že to nejspíš nebude možné časem skloubit 
se školou, pustil jsem se do tohoto projektu 
a jsem rád, neboť mě to posunulo o velký 

kus dopředu. Zajímá mě především portrétní 
fotografie, ale nebráním se ničemu novému. 
Chtěl bych poděkovat svému otci za zapůj-
čení jeho zrcadlovky a objektivů, dále panu 
Adamcovi, panu Popieluchovi a panu Fried-
lovi za příležitost vystavovat v Klubu a galerii 

U Černého kocoura,“ říká Jakub Novák.

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek

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

KENNY BABY CLUB
P. Holého 400, Frýdek-Místek

(budova VOŠ Goodwill) Tel.: 736 520 414
www.kenny.cz, info@kenny.cz

Rozpis programů od září:
MINIŠKOLKA: Goodwill

– pondělky a středy 8-12 hod.
PLAVÁNÍ: Olešná – úterky a pátky 8-10 hod.

11. ZŠ – pondělky a čtvrtky 16-18 h
Vaničky – úterky a pátky

CVIČENÍ: Goodwill – čtvrtky – dopoledne

KONCERTY
Čt 4. 12. v 19.00, Kino Petra Bezruče

PETR BENDE & BAND a hosté
hosté: Cimbálová muzika Grajcar, pěvecký sbor 
Základní umělecké školy Frýdek-Místek a speci-
ální host – koncert v rámci Vánočního turné 2014

Čt 18. 12. v 19.00, Národní dům
Rak a Rak

předplatitelská skupina KPH
Unikátní kytarový koncertní projekt otce se sy-
nem. Na rozdíl od klasického kytaristy a skla-
datele Štěpána Raka jde jeho syn Jan-Matěj 
Rak vlastní cestou, neboť se již 10 let zabývá 
hudbou Jaroslava Ježka, kterou si zpracoval 
pro sólovou kytaru. V programu „Rak a Rak“ 
zazní i úryvky barokní hudby či loutnová hud-
ba dávných mistrů, pořad tak dýchá originali-
tou a skutečným uměním obou umělců.
Pá 19. 12. v 18.00, Chrám sv. Jana a Pavla

Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční
Pořadatel: KulturaFM a Symfonický orchestr 
Frýdek-Místek. Vstupné: 150 Kč plná cena/80 
Kč senioři, studenti a ZTP

TANEC
So 20. 12. v 19.00, Národní dům

Prosincová tančírna – Vánoční ples
Vstup ve společenském obleku a obuvi. Spe-
ciální Vánoční prodloužená tančírna do 2.00.
K tanci hraje Big Blast! Band

Út 30. 12. v 20.00, Národní dům
Swingový večer

K poslechu a tanci hraje Gangsters of Swing 
Orchestra.

PROJEKT 12
So 20. 12. v 19.00, Kavárna Radhošť

Divadelní performance: Komorní scéna 21
Projekt 12 je cyklus dvanácti samostatně 
fungujících kulturních akcí, které během jed-
noho roku spojí nejrůznější umělecké směry v 
kombinaci se zapomenutými prostory města 
Frýdek-Místek. Ve výsledku tak vznikne ne-
opakovatelný kulturní zážitek v netradičním 
prostoru typu site-specific. Vstup zdarma. 
Komorní scéna 21 je frýdecko-místecký diva-
delní soubor, který působí ve městě od roku 
2010. Na jevišti Nové scény Vlast jste pod je-
jich jménem měli možnost spatřit představení 
Mrzák z Inishmaanu, Zatímco jsme v pokoji, 
Běsi a Ubu Nespoutaného. Tentokrát se diva-
delní soubor pouští do divadelní performance, 
která má vzniknout na míru prostoru Kavárny 
Radhošť a vycházet z možností, které nabízí.

KURZY
TANEČNÍ MLÁDEŽ – ZÁVĚREČNÉ

Možnost, jak ukázat svým rodičům a nejbliž-
ším, co jsme se v kurzu naučili. Přijďte své 

děti a kamarády podpořit. Na základní kurzy 
navazují kurzy pro pokročilé. Večer s živou 

hudbou začíná od 17.00 hodin.
Skupina C čtvrtek 4. 12.
Skupina A/1pátek 5. 12.

Skupina A/2 sobota 6. 12.
Skupina B/1 neděle 7. 12.
Skupina B/2 středa 10. 12.
Skupina D neděle 14. 12.

ŠACHOVÝ KURZ pro děti, mládež i dospělé
Kurzy budou probíhat v prostorách Národního 
domu pod vedením profesionálních trenérů S. 
Berezjuka, T. Bogátkové a V. Tally z Meziná-
rodní šachové školy Interchess.

COUNTRY TANCE PRO SENIORY
„Tanec pro každého, tanec v každém věku“ 
Specialitou těchto tanců je to, že tanečníci 
netančí pouze v párech, ale ve větších sku-
pinách – kruzích, řadách a dalších formacích. 
Kurz je určen jednotlivcům, ale mohou být i 
páry. Vede Barbara Jurišicová.
KURZY se zahájením leden – únor 2015
• Taneční pro manželské páry a dvojice – 

začátečníci a pokročilí
• Orientální tanec 

• Cvičení pro zdraví s pilates
• Powerjóga

• Cvičení pro seniory
• Cvičení pro zdraví

• Arteterapie
• Divadelní škola

Aktuální rozpis kurzů od 8. 12.
na www.kulturafm.cz

VÝSTAVA
Ach, ta panoramata

Autor fotografií: Marie Magdoňová
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY
Náladové malování

Autor: Emilie Leipertová
Virtuální výstavy jsou k vidění na webové 

adrese vystavy.kulturafm.cz

Pro děti
6. prosince v 15 hodin
O čarovném kameni

Premiéra činoherní pohádky o tom, jak 
lenivost a zbrklost byla vyléčena bez čar a 
kouzel. Pro děti od 5 let – hraje DS KuKo 

Frýdek-Místek, vstupné 30 Kč.
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ŠKOLA JÓGY KARAKAL
Jógový sál 9. ZŠ, ul. E. Krásnohorské, Frýdek

www.joga-karakal.cz 
E-mail: joga-karakal@seznam.cz
Tel.: 607 720 251, 737 617 841

Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:
12.-14. 12. – TAJEMSTVÍ A ALCHYMIE 

JANTER – výstava obrazů Lenky Kovalové.
Obrazy odkrývají informace, které znali dáv-
ní mistři, a z jejich působení může čerpat i 
člověk dnešní doby. Obrazce janter dokáží 
stáhnout naše vědomí z vnějšího světa ke 
světu vnitřnímu, vytvářejí řád a harmonii.

Programová nabídka

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

Katolický lidový dům
Fr. Čejky 450

Tel.: 558 435 401,775 646 770
www.lidovydum.mistek.cz
lidovydum.fm@gmail.com

Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001
Fax: 558 630 452

e-mail: info@muzeumbeskyd.com
www.muzeumbeskyd.com

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

 út, st, pá 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00
 čt 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
 so, ne, svátky 10:00 – 17:00 (květen-říjen)

MUZEUM BESKYD

3. 12. středa STOUNDRUM 
STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOVKA PO-
KRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
5. 12. pátek BASS CONTACT 1
DJS: YOWI (UK), IM CYBER, D-HIGH 
(GER), FATSOUND, DUBSHOCK (SK) 
ANEB OD HOUSE AZ K RAGGAJUNGLE
6. 12. sobota PRAGO UNION
ZAŽIJ I TY VERBÁLNÍ ATENTÁT. KLA-
SICKÁ SHOW NEJEN PRO HIPHOPOVÉ 
PUBLIKUM. DJS: SHUPSTA, BURCHO, 
FLIPTYCK, BJALY
10. 12. středa STOUNDRUM 
STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOVKA PO-

KRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
12. 12. pátek WOHNOUT - LIVE
SRAZ ČESKÝCH BOHÉMŮ V KLUBU 
STOUN ANEB WOHNOUTI VE FM PO 4 
LETECH!!! AFTERPARTY ROCKOTÉKA
13. 12. sobota PROUZA & BANDJEEZ & 
ŤAVA 50
JEDEN NEJMENOVANÝ STAGEMA-
NAGER JEDNOHO NEJMENOVANEHO 
FESTIVALU MÁ NAROZENINY!!! AFTER-
PARTY KAMILOVINY
17. 12. středa STOUNDRUM 
STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOVKA PO-
KRAČUJE *VSTUP ZDARMA*

Stálé expozice:
BESKYDY – PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY ŁYSOHORSKÉHO

Výstavy:
RADUJME SE, VESELME SE V TOMTO 

NOVÉM ROCE…
NOVOROČNÍ PŘÁNÍ ZE SBÍREK MUZEA
Zvyk přát si do nového roku znali už Egypťané – 
obdarovávali se symbolem štěstí a boha Slunce 
Ra, posvátným broukem skarabeem ze zlata, 
stříbra nebo drahých kamenů. První tištěná no-
voročenka se objevila v Praze roku 1605 a byla 
psána latinsky, v pražské mincovně byla o rok 
později vyražena kovová novoročenka v podo-
bě mince s německým nápisem ZUM NEUEN 
JAHR. Uvádí se, že významným popularizáto-
rem novoročenek byl hrabě Karel Chotek: ve 
snaze popřát svým přátelům a známým, které 
nemohl osobně navštívit, si nechal vytisknout 
tzv. omluvné nebo gratulační lístky s obrázkem 
a textem, v tehdy diplomatickém jazyce, ve 
francouzštině. A tak se objevilo „pour féliciter“ – 
„pro štěstí“ (PF, P.F.,p.f.), které v Čechách zdo-
mácnělo a používá se do dnešních dnů.
Vernisáž výstavy 11. prosince ve výstavních 
síních Frýdeckého zámku.
Výstava potrvá do 25. ledna 2015.

BETLÉMY
Výstava betlémů nabízí průřez bohatou sbír-
kou Muzea Beskyd. Návštěvníci uvidí betlé-
my z okolí Frýdku a Místku z 19. a 20. sto-
letí – torza kostelních betlémů, velké i malé 
rodinné betlémy stavěné rok co rok v měst-
ských domácnostech, betlém z pozůstalosti 
frýdlantského malíře Ferdiše Duši i betlémy 
vytvořené místními řezbáři.
Výstava potrvá do 11. ledna 2015.
VZPOMÍNKY NA 1. SVĚTOVOU VÁLKU

Výstava o lidech na Frýdecku a Místecku, 
kteří zažili Velkou válku. Výstava potrvá do 
6. prosince 2014.

AKCE:
Čtvrtek 4. prosince v 17 hodin

POUTNÍ MŠE SVATÁ V ZÁMECKÉ
KAPLI SV. BARBORY

Neděle 7. prosince od 9 do 15 hodin
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK NA 

FRÝDECKÉM ZÁMKU 
V areálu zámku se budou prodávat tradiční 
pochutiny našeho kraje a vánoční dekorace. 
V Rytířském sále Frýdeckého zámku od 10 
hodin vystoupí folklórní soubor Pilky ze Lhotky 
s Pustkovou CM z Kozlovic s programem Ej, 

SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,
tel: 558 434 154, 558 434 525

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

SVČ
te

SVČ KLÍČ

NABÍDKA AKCÍ A KURZŮ
LYŽOVÁNÍ PRO DĚTI MŠ

12. – 16. 1. 2015 – 1. turnus | Místecké MŠ
26. – 30. 1. 2015 – 2. turnus | Frýdecké MŠ

Místo: Visalaje – Zlatník 
Cena: 2 000 Kč

Informace a přihlášky: Telefon: 558 111 777 
| E-mail: lyzovani@klicfm.cz

KROUŽKY A KURZY
Aktuální nabídky kroužků a kurzů na školní 
rok 2014/2015 najdete na www.klicfm.cz.
Do kroužků a kurzů se můžete hlásit v prů-
běhu celého roku, nikdy není pozdě.

ZÁKLADY TECHNIKY | KROUŽEK
V kroužku získáte přehled o základních 
technických materiálech a pracovních postu-

galerie KAPITOLA
Knihkupectví na místeckém nám.

bývalý Librex (u křížového podchodu)

ČESKÝ HOTEL V NEW YORKU
poslední výstava roku 2014

Petra Brehl Pavlasová

13. prosince v 15 hodin
Pohádky vánočních nocí

Premiéra dvou loutkových pohádek s 
vánoční tematikou – „Příběh noci štědrove-
černí“ a „Příběh silvestrovské noci“ – hraje 
DUO – divadlo u Ostravice, vstupné 30 Kč.

20. prosince v 15 hodin
O víle Modřence

Premiéra činoherní pohádky, ve které Janek 
pro lásku k víle Modřence musel málem 
život položit. Pro děti od 5 let – hraje DS 
Čtyřlístek Frýdek-Místek, vstupné 30 Kč.

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

Od 22. 12. bude v Broučcích zavřeno. 
Otevřeno bude od 5. 1. 2015.

HRÁTKY S PEJSKEM
Jsem pejsek rasy Irský setr a jmenuji se Forrest. 

Budu za Vámi chodit každý pátek v 10 hodin. 
Ukážu Vám, jak bezpečně a beze strachu budu 

Vaším kamarádem. Mám canisterapeutické 
zkoušky, veškeré očkování a perfektní kondici.

MASÁŽE LEWANS
Ve spolupráci s masážním studiem Lewans 
máme pro Vás připravenou nabídku masáží 
za bezkonkurenční ceny v Centru maminek 

Broučci. Masáže budou probíhat každé 
úterý po předchozí rezervaci u paní Frydryš-
kové tel. 604 532 694 v době 9.15 – 11.45 

hodin. Hlídání děti zajištěno.
4. 12. – DŘEVĚNÝ SNĚHULÁK

S dětmi budeme vyrábět sněhuláka se dře-
va. Jednoduchá technika, kterou zvládnou i 

malé děti. Cena materiálu činí 20 Kč.
5. 12. – MIKULÁŠSKA BESÍDKA

Po roce k nám opět přijde Mikuláš. Rezerva-
ce místa na besídku osobně s platbou balíč-
ku, v Centru maminek Broučci. Cena balíčku 

činí 50 Kč. Besídka začíná v 10 hodin.
11. 12. – SVÍCEN Z ŠIŠEK

Společně si uděláme vánoční svícen s 
čajovou svíčkou. Veškerý materiál bude 
k dispozici v Broučcích za poplatek 15 

Kč. Můžete si přinést svoji tavnou pistoli. 
Začínáme v 10 hodin.

16. 12. VÝROBA NEPEČENÉHO CUKROVÍ
V úterý si s dětmi vyrobíme vánoční cukroví. 

Začátek v 10 hodin.
18. 12. – DEKORATIVNÍ ANDĚLÍČEK
Vyrobíme si andělíčka z papíru. Veškerý 

materiál bude připraven v Broučcích. Začí-
náme v 10 hodin.

19. 12. – NARODIL SE JEŽÍŠEK – VÁ-
NOČNÍ BESÍDKA

Budeme dětem vyprávět příběh o narození 
Ježíška. Děti budou u stromečku zpívat koledy, 

pouštět lodičky a rozdávat drobné dárečky. 
Dárečky přineste v hodnotě 20 Kč. Děti si je 

budou rozdávat mezi sebou. Maminky se mů-
žou těšit na vánoční punč. Začátek v 10 hodin.

DOBROVOLNÁ VÁNOČNÍ SBÍRKA
PRO PEJSKY Z ÚTULKU

Tak jako v loňském roce pořádáme sbírku 
pro pejsky z útulku v Sedlištích. Můžete 

přinést granule, konzervy, pamlsky, piškoty, 
deky, nebo kosmetiku pro psy. Sbírka bude 

probíhat denně od 1. do 19. 12. v době 
9-11.30 hodin. Přejeme Vám veselé vánoč-
ní svátky, hodně štěstí a zdraví v roce 2015.

PRAVIDELNÝ PROGRAM
10.00 – 10.30

Pondělí ZPÍVÁNKY
Úterý BESEDY, POHÁDKY, PŘEDNÁŠKY, 

MASÁŽE LEWANS
Středa DOPOLEDNE V POHYBU

Čtvrtek TVOŘENÍ PRO MAMINKY I DĚTI – 
HRAJEME SI S PRSTÍČKY

Pátek HRÁTKY S PEJSKEM

Centrum maminek Broučci, z.s.
Palackého 129, Frýdek-Místek

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

koleda, koleda. Pro děti bude připravena Mi-
kulášská nadílka ve 12.00 hodin v Rytířském 
sále. Pokud chtějí rodiče nechat obdarovat své 
dítko v rámci Mikulášské nadílky na vánočním 
jarmarku, ať přinesou balíčky se jmény dětí do 
7. prosince do 10 hodin na pokladnu zámku.
Pátek 12. prosince v 20 hodin v Rytířském 

sále Frýdeckého zámku
TOMÁŠ KOČKO A ORCHESTR NA FRÝ-

DECKÉM ZÁMKU
Tradiční adventní koncert tentokrát spojený 
s představením nového alba s názvem ŽIVĚ.
Pátek 26. prosince v 15 hodin v Rytířském 

sále Frýdeckého zámku
SVATOŠTĚPÁNSKÉ ODPOLEDNE NA 

ZÁMKU
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek uvítá své 
návštěvníky v čase vánočním na výstavách 
Betlémy a Radujme se, Veselme se v tomto 
novém roce, v rámci výstav vystoupí v Rytíř-
ském sále Catena Musica komorní pěvecký 
soubor z Frýdku-Místku.

PŘEDNÁŠKY A VYCHÁZKY:
Čtvrtek 4. prosince v 16.30 hodin v před-

náškovém sále Zeleného domu
BESKYDSKÉ POVĚSTI

Již dvacet let se scházejí příznivci historic-
kých příběhů a pověstí ve Frýdku-Místku, na 
jubilejním čtyřicátém setkání zazní neznámé i 
známé pověsti z oblasti Beskyd a také zazní 
úvod do beskydské démonologie – klasifika-
ce různých druhů strašidel, jejich poznávací 
znaky, zaklínadla, čarovné virgule a další.
Úterý 9. prosince v 16.30 hodin v přednáško-
vém sále Zeleného domu

OD DRAISSINY K BICYKLU 
Přednáška seznámí s vývojem velocipédů 
až k dnešním typům jízdních kol.
Čtvrtek 18. prosince v 16.30 hodin v před-

náškovém sále Zeleného domu
ČERNÁ HODINKA V ZELENÉM DOMĚ

Tradiční předvánoční večer, tentokráte vě-
novaný pohádkám a pověstem s vánoční 
tématikou. Pokud si s sebou přinesete lucer-
nu, lampión nebo něco podobného, podnik-
neme společně krátkou procházku ztemně-
lým Frýdkem a rozsvítíme vánoční jedli na 
zahradě „Katzenheimu – Kočičího domova“.

pech. Naučíte se používat jednoduché nářa-
dí pro ruční opracování vybraných materiálů. 
Získáte dovednosti pro jednoduché montáž-
ní a opravárenské práce. Naučíte se zhotovit 
jednoduchý nákres, podle kterého budete 
schopni zhotovit jednoduchý výrobek, pro-
vést jednoduchou opravu nebo montáž.
Věk: 11 – 14 let. Cena: 400 Kč. Místo a čas: 
Střední škola elektrostavební a dřevozpra-
cující FM, Pionýrů 2069, Místek. Informace: 
Patrik Siegelstein | Telefon: 558 111 761, 
732 646 125 | E-mail:patrik@klicfm.cz
6.12. O POHÁR ODDÍLU KAM | DESKO-

VÉ HRY
Přijďte si zahrát 6 deskových her a vyhrát 
pohár oddílu KAM. Turnaj proběhne v desko-
vých hrách: Osadníci z Katanu, Carcasson-
ne, Fazole, Ligretto, Nalož a jeď, Pirátské 
kostky a 6 bere. Nejlepší čtyři hráči budou 
odměněni a ten nejlepší si odnese pohár.
Věk: 6 – 60 let. Místo a čas: SVČ Klíč FM, bu-
dova B, Pionýrů 764, Místek, 8:00 – 17:00 ho-
din, Prezence: 8:45 – 9:15 hodin. Cena: 50 Kč
Informace: Jiří Šnapka | Telefon: 558 111 773, 
604 524 066 | E-mail:jirka@klicfm.cz
13.12. DOBROTY V SOBOTY | PERNÍKO-

VÉ CHALOUPKY
I letos jsme si pro vás připravili vánoční kurz 
perníkové stavařiny. Obrníte-li se trpělivostí, ne-
spálíte-li perníkové zdivo, dáte-li dostatek pole-
vy a použijete-li správné množství lentilek a cuk-
rových bonbónů, dílo se podaří. Věk: 6 – 99 let. 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pionýrů 
764, Místek, 9:00 – 12:00 hodin. Cena: 90 Kč. 
Informace: Martina Fatrdlová | Telefon: 558 111 
766, 736 150 088 | E-mail: martina@klicfm.cz

13.12. PRINCEZNY NA CESTÁCH 
Naše milé princezny cestovatelky, v prosinci 
se vypravíme do vzdálené severské země. 
Najdeme v ní krásnou přírodu, polární zář, 
vikingské lodě i soby. Budeme cestovat do 
Švédska. Povíme si některé zajímavosti o 
této zemi, ve které vládne ještě král. Zkusí-
me, zda zvládneme upéct švédské dobroty, 
a vyrobíme si upomínku na tuto cestu.
Věk: 5 – 8 let. Místo a čas: Rodinné centrum 
Klíček, Slezská 749, Frýdek, 9:00 – 17:00 
hodin. Cena: 220 Kč. Informace: Pavla 
Chrobáková | Telefon: 558 111 749, 732 646 
127 | E-mail: pavla@klicfm.cz

9. 12. – 12. ročník Festivalu dětských 
pěveckých sborů

Koná se od 9 hodin za účasti škol z širo-
kého okolí.

12. 12. – Vánoční koncert dechového 
orchestru města Frýdku-Místku

Začátek v 19 hodin ve velkém sále Lidové-
ho domu

14. 12. – Vánoční Dílny
Děti i dospělí si mohou vytvořit své vlastní 
vánoční ozdoby, např. zdobení skleněných 
baněk, výroba přání, zdobení perníčků, svící 
apod. Dílny budou probíhat ve velkém sále 

Lidového domu od 10 do 16 hodin.
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… JSOU VÁM BLÍŽ

NAŠE 
PRVNÍ 
VÁNOCE

PŘIJĎTE SI UŽÍT ADVENTNÍ SOBOTY 
PLNÉ VÁNOČNÍHO PROGRAMU PRO 
MALÉ I VELKÉ

POMOZTE UDĚLAT VÁNOCE KRÁSNÉ 
I DĚTEM Z DĚTSKÉHO DOMOVA VE 
FRÝDKU-MÍSTKU

NECHTE SI ZDARMA ZABALIT DÁRKY 
VYUŽIJTE VÁNOČNÍCH NABÍDEK 
OBCHODŮ PRO BOHATŠÍ VÁNOCE

29.11. – 23.12.MALBY
NÁTĚRY

montáž sádrokartonu
- příčky

- předstěny
- podkroví

Tel.: 732 590 500

e-mail:
montaz-sadrokartonu@email.cz

5. prosince
Moderní pětiboj
a olympionici

D. Svoboda a L. Capalini
Kino P. Bezruče, 17 h.

...a možná přijde i Mikuláš
Lašský sportovní klub F-M


